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PARA os . brasüianos dos u_ltimos tempos do 
I mperio e do? primeiros da Republica de 

89, não havia. duvida -possiv-el a respeito de alguns 
assuntos : era absolutamente certo que as va1·zeas 
do Brasil tinham mais flores, e o céo niais estrelas. 
Ai! de quem duvidasse! Mas ninguem ia ver. 

O genio poetico imbuiu.-se d-qs mesma$ cren
ças quet nos tempos ·antigos,_ a surpreza tinha fei
to nascer na alma dos advenas. Correspondendo 
aos '' DU:tlogos"', todos começçiram ·a entoar o côro 
das grandezas. E' sempre muito mais f aqil repetir, 
do que verificar. Durante mais de um seculo, os 
que conheciam a terra, porque -dela pr~cizavam, 
não sabiam ler nem escrever. E os que sabiam . .. 
nem siquer cogitavam de palmilhar-lhe . os matos e 
~s serras. 

Admiravêts monografias de Rodrigues Fer
reira, Luiz d'Alincourt, Lacerda e Alme~, Ricar-
4a Frarwo e outros, -~ó f o'Pam conheciàa_s e apr..-e
éiadcis muitos anos depois de escritas.. Algumas 
até hoje ,nem J~ram ]YUblic<;«tas, .manancial f opmi-
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

davel erri que b,eberam illustres viajantes euro
peus ... 

As cl.asses-diri_gentes viveram neste país, até 
os primei'ros a1ios da Republica --de 89, mergitlha
das numa cultura cl,assica mais o_u menos suspei~ 
tçi e ninguem se atrevia, sob. pena de perder o bom 
conceito dos graúdos, a calejar <is -mãos no traba
lho de um laboratorio ou de uma_oficina. Os dou
tores sabiam de cór como se fazia. Não eram ca_
pazes de jazer . . : 

-

Já na éra de -40, as ciencias naturais iam ad-
. quirindo, no mundo ocide1ital, o :prestigio que hoje
têm. Os moços aqui, em 60, jaziam exames de re- · 
·to rica, muito mais importante do que f izica ! ... 

E' bem cQnh~cido o epizodio grotesco da inau
guração do telegrafo. 

Em 1889 o Brasil tinha um mapa que enver
gonhava, tal o numero de regjões ·em· que os carta- · 
gtraf os era1n obrig:ados a escrever: '' territorio des
conhecido habitad9 pelos indios'' ~ - -

A exportação intelectual do país rezum·ia-se 
'IWS Arquivos do M uzeu Nacional, unica voz cien!" -
tijica que o mundo rlculto recebiâ_ daqui e na ''Re
_vista do Instituto Historico'', tambem lida no es
trangeiro. 

Praticamente, era só . 
O malogro da ''Expedição das Borboletas'' 

~~"~ ·· ·{1859-1861) cuja alcunha já demonstra o gráo de -
~ ~,...-: ;e ~ apreço em que o povo da época tinha os estu.dos b'ra-

' ~:, _ · - .~Jeiros objetivos, o silencio de alguns encarrega"!'~ . 
., ".i, ~oo;_ .., . . 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

dos de acompanha1íi certaQ :missões de exp!orações 
geograjicas, o desastre da_ Comissão do l!tfadeira, 
tudo isso levou ao espirito -pu~lico a noção de que 
9iós não dav_amos p~ra aquilo . !' • Era coisa_ de ale- · 
mães o·u ingleses . .. 

Couto de Magalhães, _Severiano da Fonseca, 
- . . 

Taunay e poucos :mais, f elisrriente_ mantiveram o ·. · 
r·umo certo~ apezar da indij erença geral. 

-:- Duas jiguras, porém, prepar-avam-se- para 
apon·tar aos moços do Brasil o camiiiho do seit co
nhecimento real. , Euclydes da Cunha mostrando
lhes os sertões e Cãndido Rondon, a mata virgem. 

Data ·desses d.ois grandes nomes o movirrien-
to ~de idealismo pragmatico no sentido de conhece'r 

... 
o Brasil tal qual ~ -- com as suas tristezas e as 
s~ glorias. Sentei praça no batalhão, ha u1is ,,tl, 
vinte e cinco anos. -E,_ como velho sargenteante re- -

--
éebi, na cômpanhixL, com -grande contentamento, 
ha-uns cinco ou seis, a vigorosa personalidade de 

- ~ 

Sylvio Fróes Abreu. 

* 
* * 

- Preparou-se o joven professor com a· cultura :-~;. 
geral e especializada de que hoje dispõe. Leu e me
ditou. Mas não qui;s contentar-se com o que lhe dis- . 
seram os livros. Pertence ao grupo dos que põem ~-· 

os olhos nas estrelas mas não tiram os pés do solo.--,;· 
Foi á Terra das Pa,lmeiras. 
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O livro de Sylvio Fróes Abreu é um modelo a 
seguir por tantos. m-0ços escritores em condições de 
traçar a historia antropo-geograjica das diferen-

..... . 

tes regiões do paiz. Volume op:ulento de observa- ~ -
ções e dados numericos será, depois de lido, vezes. 
sem conta consultado.. · · 

Mas o que tor'riâ a obra particularmente va- -: -. _ 
.liosa, o que a faz-carinhosamente amavel aos idea-_ _ __ 
listas ativos da minha condição - é o sopro calido 
de um sentimento profundamente piedoso que ani-
ma as melhores '}iaginas documentais, em que o au-
tor mostrou a propria superioridade intelectual e 
moral, capaz de conhecer e divulgar o conhecido, ' 
porque é alma abe_rta á S'impatia. Compreende a 
natureza. 

ROQUETTE-PINTO • 
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Este trabalho é q·uasi todo ftvndado n.a obsetvação. 
As idéas que 1ielle se encontra'm são a consequencia 

de factos observados. 
Não se pretendeu ·louvar a terra neni pôr eni evi

dencia todos os seus male$} ma·is razões só se teria para 
engr.andecel-a, formoso pedaço da nossa Patria. 

Deu, ensejo ao appa'l·ecimento desse trabalho 'lt-ma 
viagem ao Ma.ranhão, com o firn de est1t,dar a qttestão d.o 
côco babassú. Verifica.ndp que, de par com a ni·issão of
ficial, poderia eit tambem prestar itma contribuiÇão para 
o melhor conhecimento da nossa. geographia, procu.1·ei 1·e
colhe'I· o maior nunief!o de dados referentes ás feições 
ph·ysicas, aos rec1-trsos naturaes, aos typos e costumes 
dos habitantes d.a região. 

Os elementos concatenados neste vol1tme pr.ovê1n de 
tres phases de estudos realizados em rneios be1ri d·iversos 
e em condições de conforto muito differentes. 

Uma phase foi de pesqu.isa bibliographica, á cata 
do que havia escripto sobre aquella terra. 

Outra, de observação, dentro de canôas, siibindo 
rios, ou em lombo de b1-trro através de campos are1io
sos - phase ardua, porém muito proveitosa. 

Finalmente, a ultima, no laboratorio, est1idando 
cuidadosamente amostras recolhidas,. calculando indi
ces e confrontando dados~ .. · 

- . 

• .. 

A maior parte do que se vae ler origina-se de im- • $f'-~. · 
- . - . - • - "7- J~ ~ ...... 

pressões colhidas , n-0 · prqprio . arnbiente e f irtna.das ~ · 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

teriorrnen,te, co·ni a andyse serena dos factos observa- -
dos. Jr[nita cousa f O'i tratisportada directanie1ite do c·a
d e-r·1io de notas para -os vriginaes deste trabalho, por isso 
tem a rudeza das ge·1n·mas brutas, apenas separadas da 
ganga inutil. 

Photographias =que representam uma dociimentação 
.-

mais fiel qºUre <jua,l-quer descripção, ahi estão pa,ra dar 
mais vida ás narraÇões . 

A observação dos índios do Maranhão in loco tião 
é exclusividade do _a.ittor: 

E~n 1908, o -prof. Kissenberth esteve em contacto 
com os Ca.nellas, qüando atravessou os sertões maranhen
ses a caminho ela ilha do Bananal. Algumas obser·vações 
ele valor foram pitblicadas, p<tztco depois, no "Zeitschrift 
fü;1· Ethnologie" ;;_e no "Baessler Archiv. ". 

Logo após a estµdia do a1ttor na aldeia do Ponto~ 
para lá seguiu 01~rt Ni·muendajú, grande conhecedor 
dos indigenas do -Brasil. 

' Recente1nente, o dr. Pompeu Sobrinho publicou, 'ltni 
t1·abalho intitulado "Merrirne", em que apresenta um 
extenso vocabitlaf•io _e ·notas valiosas sobre o idioma dos 
Ca1iellas. 

Aproveitando a v~sita dum gritpo de índios a For
taleza, poitde 0- d1·. Pompeu dar aos ethnog1·aphos a· 
ma1is valiosa con_t-t·ibitrição sobre lingitistica dos Canellas. 

Queni penetrar no- ímo dos sertões, sentirá conio o 
Governo precisa 9Zliar para os indios e lhes a-Ssegura.r 
grandes á1·eas de .terra onde possam viver livt·es da 
actuação pe'rniciosa dos que não são indios. A criação 
de parques nacio1iaes, onde se co1iserve a flora, a fauna 
e os hab·itantes pr-imitivos da região é unta 11iedida que 
muito be1n traduziria o de_sejo dos homens de anipla visão 
e espi1·ito elevado. _ 

Assi1n, poderia· o .Gove'rno levar a eff eito, ef ficien
: ternente, a obra de_· ampat·o ás populações selvagens, im-
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

posta pelos princi!p'ios de solidari~dade hum.a1ia, e evita1• 
a destruição de -magnifwos q1tadros da Natureza. 

Q1tando se tiver a noção exacta da importancia dos 
palmares de babassú do Norte do Brasil, a região sof
f rerá uma transf orm_agão tão r.adical, que em pouco teni
po a Terra das Palmeiras deixará de se'r um exernplo de 
região inculta pa1·a ser um dos pontos de niaiot· signifi
cação economica do Paiz . 

s . FRÓES ABREU 

Rua Dr. Sattamini n. 0 129 

Rio ãe J anei1·0 
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FEIÇÕES PHYSICAS E GEOLOGICAS. 
' . RECURSOS MINERAES 

O TERRITORIO ma1~anhense tem feições mui-
,, to suaves. Em geral, o observador só divisa 

pequenas . extensões, porqt1e é diff icil collocar-se em 
pianos muito supe1'"iores ao terreno em volta de -
si . E' a_ terra chã, como se mostrou a costa ba
l1iana á vista de Vaz de Caminha. 

~ 

~ Viaja-se dias ê dias sem ·se ver um monte. O 
que lá tem o nome áe serras não passa de chapadas 
pouco mais-altas que o terrenó circumvizinho. 

Aos -c_ampos do ,litoral, planos e baixos~ disten
-dendo-se por grandes extensões, succedem terras 
quasi sem accidentes, de elevações tão pouco accen-

- tuaqas que, vistas ém conjuncto, podem ser consi
deradas ull).a só planicie : Partindo-se de São Luiz, 
viaja-se um dia inteiro na estrada de ferro para 
chegar.;se -á cota de trinta e um metros. Do cen
tro para o sul do Estado, o solo é um pouco mais 

- elevado,· formando o que se chama o plan-alto ma- · 
ranhense. 

- _Não é facil delimitar rigorosamente o que con
. stitue o planalto, porque a ascenção se faz, nalguns 

-·-
. 5 

. . -
- ,_ 

• 

' 

' 

• 

-. 



' 

. . 

• 

' 

s . . FRÓES ABREU 

pontos, com uma suavidade tal que não permitte 
apreciar a passagem da planicie para o planalto. 

Barra do Corda fica á borda do planalto, em 
baixo; está situada a cerca de oitenta metros de 
altitude, e logo, junto da cidade, vencendo-se um -
desnivelamento de menos de cem metros,. se attin-

--

ge a região do planalto. N aquella -zona mais alta 
surgem algumas chapadas, testemunhos de sedi-- -
mentos que a erosão ainda não conseguiu destruir. -
A chamada serra do Alpercatas pão é mais que uma · 
camada de ganga ferruginosa; na~ ramificações, -~ 
para as nascentes do rio Santo Estevão, não cheg_a ---
a ter cem metros acima do nivel m-éâio dos campos ·: 
em torno. O alto da serra é uma superficie plana, _ 
coberta de vegetação enfezada, donde-se pode ver a 
uniformidade e a extensão dos campos em volta! -

E como essa, são quasi todas as~ outras do cen- ~ --
tro do Maranhão, segundo as informações colhidas~ 

~ 

O ponto culminante Cio Estado _aleança apenas cer- -, -
- - - -

ca de setecentos metros. 

A physiographia maranhense, até bem pouco 
tempo, era quasi desconhecida. As_ antigas geogra-
phias quasi nada informavam; os mappas conti- ,.
nuam a apresentar as serras do Tiracambú, da Ca-
nella, das Alpercatas, que na imaginação do estu- -- -
dante se afiguram algo de semelhante ás-serras tão ~ - : 
conhecidas pela gente da região oriérital. Nada ha 
que faça distinguir a chateza das se_rras maranhen-
ses do serrilhado da cadeia marítima. Em 1922 
Antonio Dias percorreu grande parte do Estado 

6 
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NA -TERRA DAS PALMEIRAS 

e poude descrever,-em linhas geraes, o f acies do 
sertão. 

Em resumo, podê-se dizer que no Maranl1ão 
não ha, propriamente, ser1·as provocadas por mo- · 
vimentos · tectonicos-. A~ parte as pequenas eleva .. 
ções da formaçãó das barreiras terciarias, os re- _ - _::. 
lêvos são representàdos pelos restos de camadas 
que resistiram á actividade erosiva. 

Se a divisão - planície e planalto - 11ão 
fosse bastante justificada, lev~ndo-se em co11ta 
somente as altitud:es, visto como a differença de 
cotas não passa da ordeJ!l de grandeza duma cen-
te na de metros, dif f erenças de vegetação e de cl~- -. 
mai tão accentuadas, - justificariam ampla
mente a classificação adoptada. · -

--

• 

A região occupada . pela matta equatorial - . : 
o "oéste" desconhecido - enquadra-se, provavel- ~ -~ 

mente, no typo phy~iographico da planície. . 
Po~sivelpiente, quando a terra se eleva no ~-

curso alto dos rios,. a matta deve ser substitt1ida 
pelos campos. 

A observação _dos ~i9s ~ dá valiosas indicações 
sobre as regiões que elles atravessam. Tomemos 
o Mearim para referencia; em seu curso alto, aci- -
ma de Barra do Corda, 11a innumeras corredeiras 
que os indios chamam itái-aháu. Não cheg·am a 
ser quédas dagua; são pequenos desnivelamentos 
onde o rio corre celere e tumultuoso num leito de 
pedras. Mui tas vezes .o itái-aháu é simplesmente 
provocado por accum-ulo de seixos rolados no ál· 

7 
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- - - - . 

-
veo do rio, contribuindo, assim, para o augmel').to -
da velocidade çla agua pela diminuição da profun~ 
didade. -,. 

. --
• 

• .. 

Esses obstaculos são tambem chamados itai- -
pavas ou itapabas. Num longo trecho, entre a foz ~ 
do Engeitado e a barra do rio Corda, o rio corte 
quasi sempre ap.êttado entre os paredões do are - ' 

nito branco; ora dum lado, ora doutro; 'a pared~_ -
a.lva da rocha dá orientação ao curso. E'_ o ·que o-__ -- .. 
povo chama "talhados", por ... estarem cortados· a ~ 

pique, numa altura de dez a quinze metros. 
Pouco depois de receber ·o rio Corda, os ta- o-

lhados vão se tornando mais raros, e os itái-aháu 
vão sendo muito menos frequentes; ainda é nota:; 
vel, perto do lugar U chôa~ um talhado onde aff~o ... 
ra um calcareo ámarello laminado e salpicado -de· • 

. "" 

impressões de pequenos peixes fosseis. ~- -=-~ . - -. -

Mais para liaixo o rio corre sereno, com mui;.· --~- ·. 
to pouco declive, cõm barrancas d·e terr·a, baixa~-~----~~ - .. ~ ~ 

• • !.':!;~- - ;J 

abaúladas, sem affloramentos ~e rochas. A -um -_ . : ~~ -
dia de viagem· pelo rio, descendo de Barra do Cõi 
d a, o aspecto das margens modifica-se muito; ~p
parecem vasantes, não ha barrancas altas, e, na 
vegetação proxima ao rio, : as arvores estão cober-
tas de epiphytas, que lembram um manto de folha~-
gem'. estendido p:or cima das arvores . Isso tudo -
apparece verdejante em plena época de estiagem,. 
quando, a menos de um kilometro distante Qo rlo, .-

·~ 

a.s catingas não- têm uma folha verde. · ;. -. . ' ""' ~ Nesse trecho, muita vez tem-se a impressao 

8 -· 
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( orltofira âo l?io C'orda, a SO K 111. ri ·montante c1a 
co11.fl1(rncia com o .ll rarim. 

Typo <11.· e.n1borcru;ão que na 1:e.gci tité )Jarra <ln Corda. 

' 

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

() rio j)[ enr i 111, íf /{ (' (1 (' i /11(/ da J~a?'J'a do e o rda t (' ni' 
'muitas correic7ciras, no bai:racla corre ~ereno. 

Vapor da linha B. /,11i:: -P«r7rcir(ls, 110 rio Jlf'orin.1, 
atraf."ado 110 porto ele Pcdrcira.'I. 

• 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

de que o rio não corre., A embocadura do rio Flo
res não seria vista, se o pratico não chamasse a 
attenção do viaja11te; a bocca do affluente parece 
apenas um accumulo de inururú (Pontederia) e 
mais se assemelha a um espraiamento do rio, como 
tantos outros, naquelle trecho·. Por ahi já se en
contram furos e, ás vezes, um dedalo de vasantes 
e espraiamentos ba.ixos, de agua quasi parada. 
Depois apparecem de novo barrancas argillosasr 
embora sempre baixas. Essas se tornam mais vi
siveis nas proximidades de Pedreiras, onde já têm 
o aspecto bem semelhante ás barreiras argillosas 
do litoral. Até além de Bacabal, a feição margi
nal pouco se modifica; mas, agora, já o rio tem 
muitos furos, e occasiões ha em que se apresentam 
ao navegante cinco e mais boccas. E' um intrin
cado de furos e uma f requencia de meandros que 
assemelham o Mearim aos rios amazonicos. 

Abaixo de Bacabal, em Lage do Curral, já se 
percebe a influencia da maré. A barranca do rio 
é de camadas de argilla, provavelmente uma for
mação pleistocenica; essa formação apparece em 
todo o Mearim, abaixo de Bacabal, e mostra-se se
melhante á que occorre no Itapecu~rú. Na fazenda 
Santa Ephigenia, pouco distante da margem do 
rio, numas pequenas elevações, apparecem pisoli
thos ferruginosos . 

Nesse trecho, a oeste do curso, ha uma zona 
muito baixa e com numerosas lagôas que se com
municam entre si no tempo das aguas. Dessas, a 

9 
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mais importante é o lago Assú, quê occupa gra11de , 
area entre palmeiraes da valiosa Orbignia. 

Continuando sua rota, sempre em curvas fe
chadas, o Mearim vae cortando a planicie mara
nhense com barrancas da mesma constituição ar
gillosa. Mais proximo do golfo, ellas eontên1 tam
bem camadas de areia a que se dá, regional1nente, 
o i1ome de esmeril. 

Abaixo de Arari, a planicie contém bellos car
naúbaes e pastos de criação. A barranca, que nas 
horas de n;taré vasante tem alguns metros, desap
parece completamente quando o fluxo da n1aré im
pelle as aguas pelo rio_a dentro. A caudal fica, en
tão, durante algum tempo, ao nivel da planicie; 
depois, vae voltando para o fundo do leito. O facto 
de notar-se o effeito da maré em Lage do Curral, 
que fica a mais de cem kilometros rio acima, bem 
demonstra a peque11a declividade do curso. Não 
obstante algumas itaipavas log·o abaixo de Barra 
do Corda, o Mearim desce muit9 pouco daquella ci
dade. até a foz. 

São apenas cerca de 80 ms. de desnível nurrl 
percurso duns 500 kms., ou 16 centimetros po1~ 
kilometr·o . 

· No trecho abaixo da villa de Arari, pode-se 
apreciar o phenomeno da pororóca nas grandes 

, 
mares. 

A corrente encontra resistencia invencivel na 
agua salgada impellid:;i pela ondft m~ré, que retor-

10 
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l' ista lJfl'<ll 1la Trcsid<'lla de Ca.ria:;;. 

Talh4dos de arenito, no alto Meari.?n. J'f'rfil dn 11Tanallo f1n Barrn do Corda. 

' 

• 

ram.a.âas âe aren'ito, no 11101'?'0 <lo Sa1171<t'1·ó ('l'residel7a de Ca:rias) 

P hots. ~10 autor 
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na tumultuosa, s-ubindo em alguns minutos ao ni
\1el donde baixára em algumas horas. 

A zona de planicies que o Mearim atravessa,. 
desde' Bacabal, estende-se para ambos os lados . 
Primeiro - as planiéies são cobertas de floresta 
pujante e afeita á humidade, tal como no baixo Gra
jahú e parte corrêspondente ao Mearim; depois -
onde a agua _já é bastante salina, a matta é substi
tuida pelo arvoredo do mangue ceriba (A vicennia 
sp. ) e. nos campos, além das gramineas, crescem 
nalguns pontos densos carnaúbaes. 

O solo é perféitamente plano, formado de ar
gilla e areias alluviaes. 

Os campos da baixada constituem uma das 
feições que definem a terra maranhense e a tor
nam semelhante ao · typ-o amazonico; os campos do 
litoral são um simile dos do baixo Amazonas e Ma-

., -raJo. ~ ~ 

A ilha do- Maranhão, de formação terciaria, 
não tem propriamente a feição de planicie pela on
dulação determinada pelas barreiras argillosas, 
que talvez nunca attinjam cota superior a trinta 
metros. Ao longo do Itapecurú, até o parallelo de 
Teresina, não ha serras, - tudo é planície coberta 
de palmeiraes. 

Em poucos p_9n~os, como em torno de Çoroatá 
e Caxias, pode-se -lo brigar uma elevação pouco_ 
maior, - são restos de sedimentos de argilla fer
ruginosa (Coroa tá), ou de arenitos ferruginosos 
( canga) da seri~ sedimentar do planalto, ou são, 

-
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arenitos claros que lhe estão sotopostos (morro_ do 
Sanharó, Caxias) . 

* 
........ , 

·As formações. geol~gicas e os recursos 1nine- - -
raes do Maranhão :carecem ainda de estudo. 

O primeiro mineralogista que lá chegou foi · 
frei Hivo, vindo de França a bordo da náu Regen-- -
te, na época da occupação f ranceza . 

Prostrado por grave enfermidade, de S. Luiz: 
frei Hivo teve de regressar á Europa e, destarte, 
não chegou a estudar o interior do Maranhão. 

As obse_rvações: -feita-s nos terrenos têm sido 
muito perfunctorias.;-apenas tres observadores pro-
curaram apreend~r ~ conjuncto das formações geo•":_ , ... 
logicas que occorrem naquelle Estado. - · ~ · 

Foram Àrrojaclo. Lisbôa,. em 1909, António~ · _ -· . --

Dias, em 1922, e mais recentemente Moraes Rego. 
O primeiro, de aceordo-·êom o ·serviço Geologico e 
Mineralogico do Brasil, estudou as formações per ... 
mianas do Piàuhi, " norte de Goiaz e Maranhão . -
Publicou o resultado de suas investigações no Ame
rican J ournal of Science, vol. XXXVIII, Maio de-
1914. 

O segundo, commissionado pelo governo es
tadoal, percorreu <> sertão durante alguns mezes 
e externou suas obse.rvações num folheto intitulado _. -
''0 sertão marâ-nhénse ·~ Esboço geologico, physio~ · _ · 

12 . 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

graphico e social", _publicado em São Luiz, ~m 
1922. 

O terceiro tem feito mais de uma viagem no 
interior do Estado, enviado pelo Serviço Geologico 

:: 

e Mineralogico do B~rasil . Ainda não foram pu~ 
blicados seus estudos, que constituem a mais com
pleta e moderna fonte. de inf orniações sobre o as-· 
sumpto. Afora os ~res autores citados, que se ·de·- ,"
clicaram ao estudo da geologia maranhense, hã 
notas - e algumas de certo valor - de viajantes - -
que andaram pelo Estado, em estudo de sciencia~ -
naturaes ou á procura de jazidas metallif eras . 

Martius tio ''Rejse in Brasilien", Wells no 
"Exploring and travelling three thouthand miles'", 
e Ton Bower no "0 Maranhão" - são os princi
paes. Dos dois ultimos b-em se destaca o primei- ,. · -
ro citado - tão justam~nte considerado como dos 

~ 

mais autorizadús: -e - minuciosos observadores e 
commentad\ores das cousas brasileiras. ~ 

Gonzaga de Cámpos, apezar de maranhense, - ~ -
não estudou pormenorizadamente a geologia do seu 
E&tado natal; lá esteve apenas em 1913, limitan
do as attenções á formação betuminosa de Codó. 

* 

.. ' -

Os tres autores que _estudaram a geologia do_ - · 
Maranhão, discardam profu.ndamente entre si. 

13 ,, : . 
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Para Arrojado Lisbôa, no sertão maranhense pre
dominam as formações triassica e permiana; Mo
raes Rego attribue grande extensão ao c1"etaçeo, e
Antonio Dias, modernizando· ainda mais os terre
nos · do interior, colloca umà grande extensão no · 
terciario. 

O terreno permiano, no Maranhão, ·foi cara- -
cterizado pelo encontro de fosseis silificados no ge-
n~ro Psaronius, ao sul do E·stado, na zôna do alto" 
Parnahiba e do Tocantins. Segundo Arrojado Lis:. 
bôa, o permiano occupa a região entre Porto Fran
co, Carolina e nascentes do _Balsas, estendendo-se_ 
ainda· pelo valle desse rio e do Parnahiba, até abai-· . 
xo de Teresina . 

Uma larga faixa, passando por Pastos Bons, 
acompanha o valle do Itapecurú até Coroatá. O 
planalto central maranhense, ·entre o Alper~atas, 
Imperatriz, Grajahú e ·Barra do Corda, é co11side.; 
rado triassico. 

... 

Moraes-Rego -opina pela_ idade cretacea dos se
dimentos da bo1"da· do pl;;inalto que contêm gypsita 
e schisto betuminoso. Para elle, são camadas syn
chronicas com as do cretaceo da chapada· do Ara
ripe, no Ceará. 

Nossas observações nas margens elo l\iearim 
até o rio Engeitado, no valle do Corda e na chapada 
do Alpercatas, mostraram que o mesmo arenito fer
rúginoso, ou melhor, a canga que capeia o arenito 
branco dos talhados do alto Mearim e fórma acha
pada do Alpercatas, occorre=no morro do Alecrim 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

e_ nas partes altas das vizinhanças de Caxias. Ca
madas semelhantes ás que jazem por baixo do mor
ro do Sanharó na Tresidella de Caxias, e affloram 
á margem do Itapecurú, em Caxias, foram vistas 
no riacho do Ouri:ves, no percurso entre a aldeia do 
Ponto e a fazenda-dos Nava, ao sul de Barra do 
Corda. 

~ 

A ausencia d-e fosseis nesses sedimentos diffi
culta enormemente a determinação da idade. O 
calcareo e a gyps_ità que elles contêm e que se en
contram em mll:~õs -pontos nas margens do alto _ 
Mearim, parecem occorrer sob a forma de bacias 
isoladas, como suggeriu Antonio Dias. Seriam for
mações lagunares-. -.O calcareo e o gesso não for
mam can1adas continuas; o primeiro, principaln1en
te, differe muitô _nos diversos affloramentos. -
Numa occorrenci~, ,..á margem esquerda do Mea
rim, no lugar ··- ueliQ-â, colhemos numerosos peixes"" 
fosseis num calca~eo amarello, que parece occo1--rer 
sob a forma de. lentes, ao nivel do arenito capeado 
pela canga ferruginosa. 

Alguns perfis tomados no Mearin1, acima_ de 
Barra do Corda, dão uma idéa da constituição geo
logica até o rio Engeitado . 

A serra do Ppntal e os morros á esquerda do 
Mearim, em Angelim, são constituidos por um are
nito ferruginoso grosseiro, semelhante ·ao que fór
ma o alto das chapadas examinadas. Na zona do 
Mearim, acima de Angelim até ·o rio Engeitado, á -
successão das eamádas visíveis é a seguinte: 

15 
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Em cima: 

Arenito vermelho ferruginoso ( eanga, 
"cabeça de jacaré") 

·~ -

Arenito branco, com . falsa estr~if icação -
. 

Calcareos, schisto 
argilla verde, 
nito. 

betuminoso, gesso e · · . ~ 
... ~ ... ~ - -

intercalados· no are.: 

• 
• 

Sem-elhanças lithologicas .fazem estendei" essa 
mesma serie até a zona de Caxias e provavelmente 
até Códo, · onde occorre uma substancia betumino
sa entre os calcareos. E' mais provavel que a idade 
desses sedimentos esteja compreendida n_o creta
ceo. O estudo dos fpsseis colhidos e entregues ao 
prof. Betim Paes Leme e ao dr. Luciano de Mo
raes, para serem distribuidos a especialistas, certa
mente, ha de trazer algum esclarecimento á questão . 

.... 

. . ~ 

' * 

Ao longo da costa brasileira, desde o Espirito 
Santo até o Pará, c_om algumas interrupções peque
nas, estende-se uma faixa de terra, pouco acciden
tada, conhecida por · "formaç@,o das barreiras". 
Esta serie tem despertado muíto interesse porque 
contém, nalgumas regiões, certas substancias de 
valor economico e tem apresentado alguns . indicios . 
de jazidas· de combustiveis. As oc~orrencias de mo ... 
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. 

nazita, nas costas do Espirito Santo e Bahia, de 
substancias betuminosas na costa . Bahiana e ala
goana, attrahiram a particular attenção dos geolo-
gos: para essa formação. , 

Hartt observou a costa e nos deixou dados in
teressantes sobre es·se terreno. 

Branner tambem fez muitas observações no 
decurso de seus notaveis estudos. Gonzaga de Cam
pos referiu-se á formação em Marahú, na costa ba
hiana, e Euzebio de Oliveira enf eichou no trabalho 
''Rochas petrolif eras _do Brasil" os inn umeros da
d~s colhidos na costa · daquelle Estado . 

M-oraes Rego, num trabalho sobre a Geologia 
do Maranhão, trata do terciario da costa desse Es
tado, e Luciano de ~Mo1--aes, em "Serras e Monta
nhas do Nordeste", faz observações que mostram 
como se distribue a faixa terciaria das barreiras 
n~quella região. Ainda Ralph Soper e Horace Wil
liams trazem em seus escriptos contribuições para 
o mais perfeito conhecimento dessa serie. 

Das observações até agora relacionadas, veri
fica-se que a f ormaÇão conhecida pela denominação 
de "barreiras" se estende, quasi continuamente, 
pela costa do paiz, desde o sul do E0spirito Santo 
até o extremo norte. 

Fórma uma faixa ao longo do litoral, ora di
rectamente solapada pelo mar, ora protegida pelo 
cordão de dunas. Sua largura é muito variavel, 
desde· algumas dezenas de metros até dezenas de . 
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kilometros noutros pontos. Na ·região amazonicti 
penetra muito no interior e vae até o Acre. 

Luciano de Moraes estudoú a estructura das 
montanhas do ij,jo Grande do Norte e mostrou que 
as serras do Cuité, Sant' Anna, Porto Alegre, Mar
tins e outras, de" -forma tabular, têm na parte su
perior camadas de arenitos e argillas com os cara
cteres das que se acham nas barreiras da costa. 
Occorre nas serras referidas um kaolinito quar.:. 
tzoso que, segundo a descripção -do autor, é exacta
mente semelhante ao que frequenten1ente occorre 
na formação das -barreiras. A espessura de tae~- -
camadas, que jazem geralmente co1n muito peque..:.· 
na inclinação sobi:e as· rochas do-complexo crystal- __ 
lino, nas serras estudadas no Rio Grande do N or-... 
te, é da ordem de grandeza · de tri11ta a quarent~ 
metros apenas. A analog·ia com à f 01~mação tercia
ria da costa, bem caracterizada - Í_loutros pontos~ 

• 

como, por exemplo, em Riacho -Doce ( Alagôas) _é 
Ouriçanguinhas ( Bahia), levou-o a _adinittir a ida
de terciaria pliocenica para essas camadas que re
cobrem as serras do Martins, Cuité, Sant' Anna e 
outras. Baseado- nas semelha11çás lithologicas, e: ~ 
até certo ponto, na posição que gccupa em relação 
ao calcareo cret~ceo do sul do Ce~ará, Luciano de 
Moraes attribue idade semelhante ( terciaria) ao _ 
andar superior da chapada do Araripe (arenito es
carlate de Small) . 

· A' medida que vão sendo mais conhecidas as 
estrU;,cturas das sertas do norte e çentro do Brasil, 
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avolumam-se os argumentos em favor duma g1·an
de phase de sedimentação no terciario, que deixou 
um vasto manto de argillas e arenitos, já comple
tamente gastos pela -erosão em extensões conside-

• rave1s. 

Os modernos estudos de Horace Williams, na
chapada Diamantina, indicam um capeamento de 
rochas terciarias naquella importante entidade oro- - -
graphica, facto nãe . assignalado por Branner ou 
Betim Paes Leme, ~ e111 seus mappas geologicos. _ 
São formações d~ êangas ferruginosas que apre-
sentam semelhanças- litholog·icas com as do litoral. 
Infelizmente, esses~especimens ainda não têm sido 
desériptos de uma maneira bastante clara e mi-
11uciosa, de geito .a permittir comparações seg·u
ras. A falta d~ -photographias, descripções rigo
rosas e analyses -chimicas e mineralogicas, diffi
culta muito a discussão dos problemas referentes 
ás formações ·geologicas. Com tudo, é tal a seme'" 
lhança lithologica e_ estratigraphica que aprese11-
tam as rochas suppostas terciar~as da formação 
ao longo do litoral br.asileiro, que se tornam pos-. . - """' s1ve1s as comparaçoes. 

A extensão do terciario na chapada Diaman
tina foi recentemente. evidenciada por Horace W il
liams. No Maranhão, já Branner indicára um no
tavel desenvolvimento do terciario; Antonio Dias 
estendeu-o ainda mais, attribuindo a essa f orn1a-
ção a quasi t.otalidade do Estado . · 

Aquella região _ foi estudada nos ultimos tem-
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pospor Moraes Rego, cujas observações constituem 
o que modernamente ha de mais minucioso sobre a 
geologia do Maranhão. Inspirado nas concepções 
modernas e fundamentado na observação _ p1·op1·ia, · 
Moraes Rego distingue no interior maranhense 
dois niveis diversos de formações betuminosas; un1 
superior, cretaceo, que occorre em Codó, em Barra 
do Corda, que elle assemelha~ ao nivel betuminoso 
da Chapada do Araripe; outro, inferior, co1·1~elato 
á serie do Parnahiba, que afflóra na região do rio 
Balsas, do Tocantins e do Manoel Alves Grande. 

Reeobrindo as chapadas do Maranhão, l1a u1na _ 
camada de cang·a altan1ente fer1~uginosa, semelhan
te ás que occor1"e1n na formação das barrei1ras . 

• 
Elia chega a forn1ar completamente ~chapadas, 

como no caso da chapada do Alpercatas, i1a parte 
norte, inteiramente dessa formação, onde se pode 
ver que o arenito f_erruginoso · attinge cerca de oi
tenta metros de espessura . 

Em Barra do. Corda, . vê-se a superposição 
desse arenito ferruginoso, bem mais rico ~en1 quar
tzo que na chapada do Alpercatas, jazendo sem es
tratificação visivel sobre os arenitos amarellados e 
brancos que affloram nas margens dos rios Mea
rim e Corda. Proximo á cidade, a espessura da ca- _ 
mada ferruginosa não ehega a cincoenta metros. 

_ A oeste de Barra do Corda, antes d·a aldeia 
Bananal, municipio de Grajahú, percebe-se ainda 
que a mesma can1ada fer1"uginosa recobre o arenito 
branco dos talhados no rio . 
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Essa formação, nalguns trechos, v. g. arre
dores de Coroa tá,~ f 6rma os morros de concreções 
argillosas compactas, onde o quartzo desapparece. 
quasi completamente. As argillas vermelhas e ro
xas que ahi -em Coroa tá são relacionadas ao ter
ciario, desde ArroJado Lisbôa e Branner, appare
cem com facies _muito_ semelhantes, porém. já mais 
misturadas a quartzo, entre .Pedreiras e Angelin1. 
Nesta ultima local-id'ade, as elevações são forma
das por um aren:ito_,semelhante ao dos outros mor
ros que ficam no caminho de Barra do Corda e que, 
a nosso ver, são variações lithologicas das camadas 
ferruginosas do- terciario. 

Jazendo essa çamada de arenitos e concreções 
ferruginosas, com espessura de vinte a oitenta me
tros sobre arenitos- que · contêm leitos de calcareo, 
g·ypso e schistos- betuminosos, tal como os da cha
pada Araripe, e ainda mais, tendo sido achados al-

~ -

guns fosseis no c!ticª1reo dessa formação e tendo 
. ~ 

sido assemelhádos por-Moraes Rego aos peixes da 
serie Araripe - á nós parece curial admittir a ida
de terciaria para taes sedimentos. Em Caxias, no 
morro do Sanharó, um córte da estrada de ferro 
poz á ceu aberto as ca:rnadas de arenitos roseos e 
brancos e geralmente friaveis. 

Sobre esse p~q.ueno morro veem-se ainda al
guns restos do arenito ferruginoso que occorre em 
Barra do Corda e . outr~s pontos do sertão. Ainda 
nos arredores dessa cidade, o morro do Alecrim ou 
do Fidié é todo des.s~ a.renito de aspecto semelhante 
ao do litoral. 
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De accoi·do com as ·nossas observacões e com o -. ~ 

que se tem verificado noutros pontos do paiz, a for-
-

niªção terciaria do litoral tem grande desenvol-
vimento fóra da co.,sta. Na costa, em geral, repou
sa directamente sóbre o_ crystallino (Espirito San
to, Alagôas, Rio Grande), ao passo que, no _inte
rior, assentã sobre outras formações sed-imenta- -

::-

ri as como sobre cretaceo, no Ceará .e no Maranhão. 
~ No curso médio e baixo, os rios cortam plani

cies de alluvião, e junto_ á embocadura depara-se a 
formação dos mangues, tal como noutros pontos 
do paiz-. 

Como traços caracteristicos da physionomia 
da terra maranhense, devem _ser postos em eviden
cia - o aspectó tábular das elev~ções e a grande 
disseminação das zonas-planas, quer nas proximi-
dades do mar, quer ·no imo dos sertões . --

- . 

* 
* * 

OURO . 

* . . 
--

• 

' 

-

No Maranhão- ha um predominio absoluto das 
formações sedimentares. As roçhas crystallinas 
são raras. Segundo informações ·autorizadas ha 
ouro no oeste . 

O ouro que apparece no_ leito dos rios Turi 
Assú e ·Maracássumé deve provir de schistos crys-_, 
tallinos· auriferos, que, prov:avelmente, occorrem 
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no curso alto desses-rios. Essa região, comtudo, 
ainda não foi estudada convenientemente, porque 
dá abrigo aos bravos~indios U rubús. Não ha dados 
acerca da producção- aurif-.era no Maranhão, por-

.. 

.. que quasi todo o metal ~sae clandestinamente; não ... 
parece, entretanto, __ que a produ~ção seja muito 
vultosa. _ 

- . -

COBRE 

,.rem sido divul~adas i .. ef erencias a minas de ._.. 

cobre, perto de Grajâhú. Esses depositos são co-
11hecidos ha muitos annos e foram examinados pela 
primeira vez, p1--esu-mivelmente, por frei Custodio 
Alves Serrão, quando-visitou o sertão maranhense 
en1 1834. Trata-se de -cobre nativo inc1·ustado 
numa rocha eruptiva basica. A porce11tagem de 
cobre na matriz'" e 6 modo de occorrenci~ não dão . -

esperanças de ex~loraçãó vantajosa. 

SCHISTO BETUMINOSO 
- . 

Encontra-se schrsto betuminoso em diversos 
pontos do sertão, sendo mais conhecidas as occo1'"-- -
rencias de Codó, da Barra do Corda, da região do 
Balsas e do rio Mánoel Alves Grande. A localiza
ção de muitas jazidas e o teor em oleo, não acima 
do vulgar, não promettem grande vantagem á ex
ploração industrial. Em B~rra do Corda, o scl1is
to apparece no _leito dos rio_s Corda e Mearim, com 
a côr preta, compactp~e ~.- seguinte composição: 
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(Amostras colhidas e analysadas pelo autor) : 

flumidade (105°) . . . . . . . . . . 3,3 
l\llaterias volateis . . . . . . . . . . .. 32, 6 
Carbono fixo . . . . . . . . . . . . . . 10,5 
Cinzas .. _ ................... - 53,6 

100,0 
Destillado a 400° produziu: 

17 % de oleo com densidade 0,90 ou sejam 188,9 litros 
por tonelada de sçhisto. 

O schisto de Codó foi estudado por Gonzaga 
de Campos, que o empregou nas retortas d.a Com.- -
panhia do Gaz de São Luiz, illun1inando a cidade 
com gaz de schisto ~ 

• 
Nos trabalhos de construcção da estrada de 

ferro de São Luiz a Caxias, foram encontrada~ 
substancias betuminosas, e o~ directores daquelle 
serviço solicitaram do Ministerio da Agricultura · 

~ 

que destacasse um geolog·o para estudal-as. Gonza-
ga de Campos foi en~arregado dessas pesquisas, fez 
reconhecimentos-e aco~panl1ou a marcl1a duma 
sondagem já localizada pelo engenheiro Palhano de 
Jesus. ~ 

As substancias betuminosas occorrem no lei-- . 

to do riacho do Inferno com espe'"ssura superior a· 
um metro. Trata-se· dum caleareo impregnado de: 
betume que Gonzaga de Campos descreveu assim: 

"A' vista é uma substancia preta, schistosa de ~ 
textura finamente laminada e ~ontor~ida, apre
sentando nos planos de estratificação camadas in-

• 
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-

tercallad:as de uma substancia de côr amarello-acin- ~ 
zentada, que representa muito menor volume. 

Esta ultima substancia é um calcareo de aspe- _ - -
cto oolithico pelas pequenas conchas fosseis que --
contém; e está tambem bastante carregado de be- -_ 
tume. Em cert~s pontos é esse calcareo que predo ... _ -
mina sobre o cal~a:r:eo bétuminoso preto de modo a _ 
formar leitos. continuos e espessos . 

..,;; ~ .· . 

A substancia preta schistosa, mais rica de be;
tume é tambem muito carregada d~ carbonato de 
calcio que ora está distribuido por toda a massa 
preta, ora se concentra formando manchas e cin~ 
tas de grãos arr~do~dados e brilhantes de uma - ... 

- . 
substancia branca ~0\1 amarellada, que é tambem • 

calcita." 
- , -

-
A substancia betuminosa de Codó é multo ; 

oxydada e insoluvel :nos solventes organicos, como- -
aliás a maior parte_ das substancias congeneres que·_ ... 
occorrem no Brasil, e a que se tem chamado betu~ --'" 
tumes. 

Uma analyse. do material de Codó pelo chi-mi- , -
co Theophilus Lee, accusou: 

Carbonatos soluveis . ..... . 40,86 
-

~i-~a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,61 " 

Betumes . . . . . . . . . . . . . . . . . - 36,53 

100,00 
-

Foram enviadas para São Luiz 44 toneladas · 
do schisto de Cod~,- as quaes foram consumidas_ em --

.-
-
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experiencias na ·usina de gaz. Verificou-se que 
uma tonelad.a do schisto produzia 21·0 metros cubi
cos d-e gaz, ao passo que o carvão estrangeiro, en ~ 
tão usado, produzià 265 metros ,cu bicos. A relação . 
volumetricá era de 79 % . Sobre a .qualidade do 
gaz, como illuminante, dil-o o proprio· Gonzaga: 

"No dia 1 º de Setembro, quando já era o gaz ~ 
exclusivamente tirado do schisto, foram t1"ocados 
algu!ls bicos inca~descentes dg_ illuminação publi- · 
ca por bicós de leque que· mostravam o poder illu
minante do gaz d·o schiêtO. N ~turalmente, o bico 
nú, junto ao incandescente, mostrava-se fraco e de 
tom avermelhado-. Bastava o facto, porém, parà 
provar o seu poder ill uminante, impossi vel de ser 
obtido com o gaz de carvão. 

Dahi por deante fõ.ram s~ndo melhoradas as 
condições de fabricação, que se adaptavam cada · 
vez mais ás do bico A uer; e nos dias 4 ·e 5 todos pu
deram ver ·consider..avel melhora no brilho e inten-

. 

sidade da luz dos combustores, apezar do n1áo es-
tado dos erreannamentos .. . Foi então vo.z geral, prin- . 
cipalmente dos que não conheciam da economia ir1-
terna d' aquella industria, que não havia ma~is 11e
cessidade de carvão vindo-do estrangeiro. " 

Depois dessa tentativa não mais se cuidou do 
schisto de Codó. O fim das pesquisas ·_ de Gor1zaga 
de Campos não era fazer exploração industrial do 
schisto, mas inquirir da possibJl-idade fie encontrai" "" 
petroleo assqciado.. uma sondagem que estava sen~-'.' 
do executada com tmuita ..espe~ailça de exitõ, te\'"e· -

26 -
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.de ser interrompida, ainda com poucos me~ros de 
profundidade. 

GESSO 

Conhecem-se muitas occorrencias de gypsito 
no Maranhão. E' . o mineral de valor economico 

• 

ma.is commum naquelle Estado. A gypsita appa-
rece nas formações sedimentarias em todo o ser
tão; ha noticias de occorrencias em varios pontos 
no . alto Mearim, no alto Grajahú, na região do 
Balsas, dO" Manoel Alves Grande, do Tocantins, 
etc. -

- Nas narrancas do Mearim, acima da Barra 
do Corda, o, gesso apparece frequentemente e nal
guns pontos afflora com grande possança. 

. Sendo um proâucto de baixo preço, não póde 
ser transpo!tado a grandes distancias . 

As jazidas de .gypsita do. Ma:r:anhão são des-. . . 

valorizada~ pela distancia a que se encontram dos 
centros de consumo e pela actual difficuldade de 

' 
transporte . 

- - . 

. . 

CALCAR E O 

~ Os calcareos são muito abundantes nesse Es-
~· 

tado. Quasi todas_ as formações sedimentarias 
contêm leitos de carbonato de calcio. São usados 
localmente para o preparo de cal . Em Aarão Reis, 

. -
particularmente, fabrica-se --muita càl, que é"trans-
portada pela .estrada de ferro . _ 

A conjposição dos calcareos do Maranhão .pode 
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ser apreciada pelos dados abaixo, transcriptos do 
Boletim do Serv-iço Geologico e Mineralogico . 

-. 

(1) (2) , 

Perda ao fogo (H 20 + C02 ) 36. 81 31.20 
Sílica (Si02 ) • • • • • • • • • • 8. 21 25. 36 
Oxydos de ferro e alu:tni- -

nio (Fe20ª+Al203 ) ~ .. 5. 75 
Oxydo de calcio ( Ca0) • 48. 75 
Oxydo de magnesió (MgO) O .19 
Oxydo de manganez (ivinO) traços 
Anhydrido p h osphorico 

e p2ois) ..... . ..•.... , 

11.40 
30.60 
1.60 

(3) 
42.28 
1.32 

(4 ) (5) 
42.32 39.4 
3.52 6.3 

2.90 1.46 3.2 
44.53 46.00 50.2 

9 .07 7 .05 0.5 

0.2._ 
- -- -- - - -- --
99. 71 100 .16 100.10 100.35 99.8 

Analyses 1 a 4 - do Serviço Geologico, amostras colhi
das nos arredores de Barra do Corda. 

5 - analyse de S. Fróes Abreu, colhida no 
U chôa, ~baixo de Barra do Corda. 

-

Entre as applicações industriaes dos calca-
reos, em primeiro· ~plano estão o fabrico de cal e de 
cimento. Para este ultimo fim são necessarias qua
lidades que nem sempre se encontram nos calca
reos brasileiros. O teor em certas impurezas . e, 
principalmente, a quantidade de carbonato de ma
gnesio, têm uma importancia capita1, porque esse 
elemento em certas proporções torna o material im
prestavel para o preparo do cimento comn1um. An
tigamente admittia-se que um calcareo que tivesse 
menos de 5 % de Mgo-prestava-se para cimento; 
hoje o limite de tolerancia vae perdendo muito o 
valor, porque o -magnesio só é prejudicial quando-
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está no cimento sob a fórma de oxydo livre, de 
modo que se pode fabricar bom cimento com calca
reos magnesianos. -~o momento actual, não se deve 
pensar na implantação da industria do cimento no 
M~ranhão, porque faltam f.actores de importancia 
basica, como combustível, mercado e transporte~ 

ARGILLA 

Argillas proprias para ceramica são communs 
no Maranhão. Muitas são excessivamente "gordas" 
e deverão ser misturadas a quantidades convenien- · 
tes de areia, que- tambem é facilmente obtida em 
varios pontos do Estado. 

Amostras colhi_das pelo autor e analysadas nos 
Iaboratorios da Estação Experimental de Combustí
veis e Min.erios, tínham a composição que se encon-
tra abaixo . ·-

(1) 

Agua a 105° .... -.. • .... ; . ) 
~ 14.4 

Agua ao rubro .......... ~ J 
Anhydrido silicico (Si02 ) • • 53 . 9 
Oxydo de aluminio (Al20 3 ) . 22.0 
Oxydo ferrico ( Fe20 3 ) • • • • • 7 . O 
Oxydo de manganez (Mnü) nada 
Oxydo de titanio (Ti02) • • • nada 
Oxydo de calcio (-CaO ) . . . . t raços 
Oxydo de magnesio (Mgü ) . 1. 3 
Anhydr. phosphorico - ~P205) 

Alcalis e não dosados - (p. d. ) 1. 4 

100.0 

: " . 
Analvstas . ., ....... Baumgart 

• 

• 

(2) 

7.0 

7.7 
51. 8 
22.9 
7.5 

nada 
nada 

traços 
1.1 
0.03 
2.0 

100.0 

(3) 

5.9 

9.1 
53.3 
26.1 
4.8 

nada 
nada 

0.2 
0.1 
0.02 -
0.5 

100.0 
S. Fróes Abrett 
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1 - Amostra colhida na barranca do l\{earim, _abaixo de 
Bacabal. 

2 - Amostra colhida na barranca do l\ilearim, proximo a 
Arari . 

3 - Amostra colhid a numa olaria nos arredores de Coroatá, 
duma camada .a lm,5 abaixo ·do sólÕ. 

ALUME 
. . 

Na região da baixada, apparecem efflorescen-
cias de alume nas épocas seccas. Co11tam _os n_atu
raes que ha pequenas lãgôas de aguas travosas, ~ 
pelo alume em dissolução, onde ~e pode mergulhar -
um couro e retiral-o, alguns diàs após, já comple- · 
tamente curtido. 

_Recebi uma amostra de terra alumifera da 
• • • 

zona próxima ao golfo, a qual ti_nha a co1nposição : 

I-120 a 105° .......... . ... . 15:4 
H 20 a 120° . .... . ........ . 6. 7 
_Insoluvel (areia e argilla) . 26.7 

• 
Cl ................ ....... . 0. 8 
S04 .••••••••••••••••••••••• 38 . 3 -
Ca ........ . .. . . ... . . ..... . 0. 7 
Al ................. _ ..... .. . 5. 3 . 
Não d osados (l\!Ig, K, Na .e e 

materia organica) • • • • • 
" 

6.1 

100,0 

Uma amostra de saes provenientes da lexiviação dessas 
t erras, analysada pelo prof . Ru~em Roque_tte e pelo autor, 
accusou: 

·Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 3 . -~-. 

Insoluvel (materia organica 
e silicatos • • • • • • • • • • • • • ~ 2.4 
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... CaS0 4 •• ·~ · ••••• • _ ••• • ••••• • 1. 3 
AI 2 ( S04 ) 3 - .. . . ... ~ • : ...... . . . 73.1 
N aCl ... : ... ... . . . ... . ..... . 2.8 

-

Na 2S04 •• • • • •• ••• • •• • • • • • • 9. 5' • 

I·r2so4 i • • • • • • ' . . • • • • • • • ••.• 
o .. , 

• é) 

MgS0·1 • • •••••• • . •.• •• •• • • • 2.1 

98.8 
Não dosados e perdas .... . . . 1.2 

- - . 
100,0 

- -
B,AUXITA 

- ' 

·Fala-se· em depositas de bauxita no norte dô 
--

- Estado, na região Iimit1~ophe com o Pará, ·e diz-se 
que já tem sido embarcadas n1uitas partidas para 
os Estados Unidos . São noticias que carecem de 
estudos para confirmação. 

PYRITA 
- . . 

Em diversos pontos ·apparecem nodulas de py-
rita, mas nenhuma das occorrencia l"epresenta va
lor commercial . 

No rio Corda, encontram-se tambem crystaes 
-- rolados de _pyrita, que aos leigos dão esperanças de 
· jazidas de ouro. 

-

.PHOSPHATOS 
' - . 

Consta tambem que, na costa norte do Estado, 
se e_ncontram depositos de calcareos muito ricos 
em phosphoro e mesmo possivelmente apatita. 

~ Dada a importancia desse producto para os paizes 

31 

-~~ -. 

' 

• 



• 

S . FRÓES ABREU 

como o nosso, onde a agricultura é a base da ri
queza nacional e o solo é tão pobre de elementos f er
tilizantes, conviria, quanto antes, fazer investiga
ções seguras naquella região . 

. 

Já tivemos em mãos amostras de calca1 .. eo do 
litoral do Maranhão, que continham somente-O. 7 % 
de anhydrido phosphorico. 

Da ilha Trahíra, recebemos amostras diver
sas, sempre muito ricas em -phospnbro e alumin.a. 
Certas .amostras continham 53 ~ 5 % · de alumina e 
12 .1 '70 de anhydr ido phosphorico; outras, em 
maior porção, tinham a composição abaixo, segundo 
determinações de Rubem Roquette, em collabora
ção com o autor: 

Agua a 105<> . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 9 
Agua ao rubro . . . . . . . . . . . . 18. 3 
Silica (Si02 ) •. • • • . • • • • • • • . • O. 7 
Alumina (4120 3 ) • • • • • • • • • • 38 . 4 
Oxydo ferrico (F e20 3 ) • • • • • - 3 . 7 
Oxydo de titanio (Ti02 ) • • • • 1. 2 
Anhydr. phosphorico ( P 20 5 ) 31. 5 
Oxydo de calcio ( CaO) . . . . 2 . 9 
Oxydo de magnesio ( ~'1g0 ) . . 1 . 2 

99.8 

--0 material em apreço é digno~ de investiga
ções acuradas pelo alto teor em alumina e anhy
drido phosphorico. 
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FERRO -
~ -

Não se conhecem minerios de ferro no Mara-
nhão. Certas camadãs de arenito e-concreções ar
gillosas são, entretanto, relativamente ricas desse 
metal, mas não chegam a constituir minerio. 

_ A historia refere-se a um minerio de ferro na 
ilha do Maranhão. Tratava-se provavelmente de 
concreções de limonita muito communs na forma
ção terciaria da costa, que alguem _redqziu a ferro 
metallico com auxilio de carvão de madeira. 

__ -A noticia foi mandada a Portugal, mas de lá 
foi '""_expedlda uma carta régia ( 23 ·de .. Março de 
1688) annunciando --que não convinha fazer side
ru-~gia ·no Maranhão. Justifica-se essa medida 
lembrando que o ferro era a melhor droga que Por
tugal exportava; os_ indios poderiam aprender a 
f abri cal-o e aquelles _que fugissem iríam ensinar os 
11rocessos metallurgieos aos outros -do sertão, onde 
havia esperanças de minas muito mais abundan
tes • .. 

De modo que o receio da concorrencia dos me
tallurgistas indígenas foi a causa d~ prohibir-se o 
fabrico de ferro na ilha do Maranhão. 

_ ~_ As camadas vermelhas que cob-rem o arenito 
branco do alto Mearim são notavelmente ricas em 
oxydo f errico. Algumas amostras colhidas nos ar
redores de Marianop_olis, analysad_as pelo autor, 
accusaram: 

P erda ao rubro .... . ..... . . 
Oxydo ferrico (Fe20 ª) .... . 

. -

6.9 
36.8 
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. 

Silica e silicatos . . . . . . . . . . . 
Não dosados e perdas ... . .. . 

Fer1·0 metall ico • • • • • • • • • • • • 

55 .2 
1.1 

100,0 

25.8% 

. . 

~ . 

Amostras prov~nientes de pontos diversos, no 
municipio de Barrà ·do . C·orda, mostraram compo".° 
sição muito semelhante, como se vê nas a11alyses a 

• seguir . . 

34 

• 
Amostra n. 1 

Agua .(H 20 f a 105° ... : . .. . 
Agua (H 20 ) ao rubro . .... . 
Insoluvel ( silica e silicatos) . 
Alumina (Al20 3 ) • • • •• • •••• 

Oxydo ferrico (Fe20ª) ... .. 
Oxydo de manganez (1vfn02 ) 

Oxydo de titanio (Ti02 ) ••• • 

Oxydo de cal cio ( Caü) .... 

-- .. 
F t 11·· .. e meva. l C-0 ••••••••••• •••• 

· Amostra n . 2 

Insoluvel (silica e silicatos ) . 
Oxyào ferrie9 ( Fe::os ) . . .. . 
Não d osados . .. ... .. .. ... . . 

- . 

Fe metallico ..... .... .. . ... . 

* 
* * 

0.5 
6.8 

53 .8 
2.9 

36.9 
nada 
nada 

t raços 

100.9 

25:8% 

54.9 
36 .3 
8.8 

.100.0 

25 .4% 

-
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Os estudos até agora eff ectuados põem em 
evidencia a pobreza do Estado do Maranhão, i·ela
tivame11te a recursos _mineraes. Quasi todo cober
to por formações sedimentarias, com grandes ex
tensões de camadas. ineso e cenozoicas, o sólo 111a

ranhense, nas ·partês conhecidas, não aprese11ta as· 
formações metallif eras por1 excellencia. , 

--

E' bem verdade que pesquisas profundas po1'" 
meio de sondagens ainda não foram executadas, 
nem mesmo nos pontos que têm indicias superfi
ciaes de formações- de combustiveis fosseis. A f al
ta de perturbações tectonicas, a ausencia de cama
das f ossilif eras de f acies marinho e de occurrencia 
de productos de alteração do pet roleo, fazem con1 que 
não se encare a terra como uma zona fadada a sur- _ 
preender o paiz coin_ os lençóes do combustível li
quido. 

. . , 

·Os saes de aluminio, se ocorrerem em grandes 
quantidades, _podê~~u se1'": vantajosamente explora
dos, mas .o typo e ·ã natureza da occorrencia não 
inspira1n grande confiança. O gesso será aprovei.; 
tado quando houve1'" -transporte f acil . 

Os phosphatos representam uma grande espe
rança que está ã reclamar muita -attenção. 

Minerios metallicos de valor economico não 
. 

são conhecidos; só o ou·ro, cujas matrizes são a:inda 
um mysterio, ainda _não desvendado porque a am
bição desenf1'"eiada: dos exploradores é arrefecida 
pelo respeito á setta ~ortif era do U rubú . 

As entradas em busca de ouro, nas ter~as ma .. 
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-
ranhenses, só tiveram exito, do Pindaré para o 
oéste. 

O conhecimento que se tem hoje de grande 
parte do territorio, explica que não foi por descaso 
da gente do tempo dâ Colonia que tambem não se 
1·eproduziram ali os factos occorridos na Bahia, 
em Minas e Goiaz. 

Faltam-lhe os vieiros ·portadores do metal no
bre. Vastas formações . sedimentarias modernas,. 
capeando as series antigas que maior probabilida
de podiam apresentar, agiram como couraças con
tra as quaes se aniq11ilou a cupidez inegualavel do 
bandeirante. 

Noutros pontos da terra brasileira, as· condi
ções naturaes foram bem diversas. 

Na serra do Espinhaço, na chapada Diaman
tina, nas serras goianas, a erosão destruiu os ca-
peamen tos estereis; movimentos orogenicos contor
ceram os estratos antigos, pondo mais á feição dos -
agentes destruidores a rocha viva portadora d·o .. 

' 
metal. 

Os quartzitos foram convertidos em areia que 
as torrentes carregaram; os schistos argillosos e 
micaceos originaram o barro, conduzido para bem 
longe. Como residuo minguado da destruição de 
grandes massas roch.osas, ficou o ouro, nos valles 
dos rios. 

Accumulado no decurso de tempo que nem por 
seculos pode ser contado, em poucos annos foi todo 
catado pela mão do mamaluco e do escravo africano~ 
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- A. região occidental do Maranhão vem evocar 
a lembrança dos grandes dias da exploração do 
ouro no Brasil. Nenhum homem de visão scienti
fiça perlustrou aquellas paragens. Lá não se de
morou .ainda o te_cnico experimentado, despido de 
fantasia e affeito aos enganos das bétas metalli
feras. 

Ninguem pode falar da riqueza aurifera do 
oeste; tudo quanto se diz é, seguramente, ampliado 
pe)a fascinação que o metal infunde na alma hu
mana. O ouro existe, pode-se vel-o nas mãos de al
guns; uma pequena parcella chega-ás mãos do Go
verno. O resto·. . . .Quem sabe para onde vae? 

Que amplos· horizontes economicos pode offe-
1·eQer o estudo das bacias dos rios entre o Pindaré 
e o Gurupí ! 

-

-. .,.. 
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AGUA THER1VIAL DE CAXIAS - .. 

-

F UI informado de que, nos arredores de Caxias, 
havia uma fonte de agua the1"mal e sulfu

rosa, que jorrava -aos b·orbotões, tão quentes, ~lgu
mas vezes, que nem se podia mergulhar a mão. 

Procu1·ei conhecel-a de visu e para tal fui até 
a fazenda Veneza, distante cerca de uma legoa da 
cidade. Veneza é uma fazendi11ha como tantas ou
tras espalhad·as pe_lo sertão maranhense, sem vida, 
quasi abandonada, entregue a duas ou tres pes
soas. . . Plantavam 'canna para fazer rapadura e _ 
aguardente; evap-or~val.11 o caldo em taxos aber
tos, e usavam· alambique$·· primitivos e · velhos bar
ris serviam de __ dornas para a fermentação. :Só 
uma cousa destoava de tanta primitividade: era 
uma machina a vap<?r, de typo vertical, 15 caval
los, que substituia a ha_bitual junta de bois. 

Tomando um _ automovel em Caxias, por ca
minhos tortuosos e arenosos, por entre a vegeta
ção de catinga, alcançamos a f azendinha. 

A fonte apresentava-se como uma pequen-a 
lagôa com a supeificie toda coberta de lodo e de 
vegetação aqu3!tica. , -
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Afastados os vegetaes, pude perceber o lugar_ 
donde emanava a agua. 

A pessoa que entrou na lagôa para fazer a 
limpeza dizia que quasi não podia _ stipportar a 
tempe1"atura; dei-lhe o unico thermometro de que 
dispunha - .um maxima e mínima graduado só 
até 50º C. - e mandei que o mergulhasse na par-_ 
te maiª quente. 

A temperatura registrada foi apenas 30º; o 
ambiente marcava 27º. Desta lagôa a agua corr-e . 
por um pequeno-_ riacho até_ a distancia duns 100 
metros adiante onde ha um banheiro natural, for
mado por um affloramento do arenito_ que occorre 
n.a cidade de Caxias. Ahi avaliamos a vasão da 
lagôa naquella época: andava por 18 litros ·por se
gundo, e a aguà aind1a accusava a temperatura 
de 30º. 

Esta fonte não é bastante conhecida no pro
prio Estado; comtudo, já têm vindo pessoas d·e 
lugares distantes- fazer uso-- das agu~s~ quasi sem
pre com resultados muito satisfatorios. 

Na época da minha visita lá estava, alojado 
na casa da f azerida, um jornalista de São Luiz, 
que fazia uso das aguas ha cerca de um mez e já 
se sentia muito melhorado -de seus _ incommodos . 

Numerosos casos de cura me foram referi
dos e é possivel que sejam .o resultado da acção 
therapeutica daquella agua. 

Com os recursos de que dispunha na occasião, 
fiz alguns ensaios e verifiquei que a agua accusava 
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B-2º gráos hydrotimetricos (gráos francezes) e con-
tinha grande quantidade de calcio, chloretos e sul
.fatos, não sendo pesquisaqos outros componentes._ 

E' possivel que a fonte seja radioactiva e con
viria ser estudadâ por um especialista; as curas já 
yerificadas aútorizam a .suppor-se que no futuro a 
fazendinha Venéza seja transformad.a numa es
tação balnearia de grande valor therapeutico. 

Interessei-me junto -ao proprietario da agua 
-p~ra que remettesse ao Rio, por ~meu intermedio, 

cr numero de gai:raf as necessarias para se proceder 
~- uma analys~ quantitativa, sem outro onus além 
d'O trabalho de entregar-me as amostras em São. 
Luiz. 

Infelizmente, não houve interesse para que· 
isso se realizasse,_ de modo· que as aguas de Veneza 
continuam a produzir seus eff eitos sem que alguem 
saiba sua composição. -

- -...... 
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UM SUPPO;STO METEORITO EM 
~ -

BAR:RA DO CORDA ' 

E M dias de junho tle 1903, na cidade da Barra 
do Corda, por volta de 15 horas, foi notada 

enorme ~laridade, acompanhada immediatamente 
de um grande ruido semelhante ao de um trovão. 

Dizem que chegou a haver panico, pela suppo
sição de que se tratasse duma ·convulsão geologica; 

~ 

a falta, porém; de consequencias funestas aquietou 
- ~ ~ 

o povo receioso. Ressoas de Barra do Corda nota-
ram que o rui do R~rtia de N. O . , outras que es
·tavam no lugar.1!f"aré Xico (corrupção de Manoel 
Francisco) notaram que o ruido vinha do N . , e aos 
do lugar Xupé par~ceu que provinha de N.E. 

Até no povoado Papagaio, cerca de 90 kilome
tros ao sul de Barr-a do Corda, se ouviu distincta-
111ente o est~mpid~. 

As diversas informações levam · a crêr que o 
supposto meteoritõ ~deva te~ caido nas mattas á es
querda do rio Mearim, entre Barra do Corda e o 
"lugar Xupé, e, seg.urido os informantes, muito pro-. -

vavelmente em t~rras da antiga fazenda N arú, ou-
irora propriedade de Fortunato Fialho. 
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Por essa época~ andava no Maranhão um ci- _ 
dadão argentino que se interessou pela descoberta 
do aerolitho e própoz a Fialho, então prefeito de 
Barra do Corda, _que o i:nunicipio custeasse as de_s- -
pezas da exploração . 

- ~ - -

- A proposta n-ão poude ser acceita, devido ás-
precarias condições financeiras do governo muni
éipal; mas o proprietario das terras onde se sup
punha ter caido o meteorito era o proprio prefeito" 
e elle mesmo promptificou-se a auxiliar o explora
dor, pondo á sua disposição innumeros indios Gua-.. - . , 
JaJaras. ,. 

Com esse auxilio valioso, poude o argentino 
abrir uma larga estrada . até o local onde deviam ser 
feitas pesquisas meticulosas. 

Por aquella.s,: redondezas, no dia do estan1pi-
-= 

do, andava um :v.aqueiro á procura . de rêzes. _ , 
~ .... :...- - - ~ · -

Quando viu_,,.o élarão seguido l~go do forte ru~ 
do, pensou que Houvesse chegado o "fim do mun-
do"; descobriu-se, pôz o grande -chapéo de cour~
na "lua" da sella, fez o signal da cruz e principioQ 
a rezar o acto de contricção . Mál iniciara o Se-· 

_ nhor meu J esus-Cliristo, Deus e H ómem verdadei
ro, Cr'iador e Re_de1nptor meu. . . mais dois roncos~ 
se succederam . O primeiro de todos, o mais forte, 
fez tremer a terra, parecendo indicar a · quéda de. - -

qualquer cousa proximo áquelle lugar. Nas pro-,_. 
ximidades desse ponto o estrangeiro iniciou pes
·quisas rigorosas, :batendo os m.at~os, recommen.:. ~ 
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dando aos indios qüe procurassem os lugares onde 
houvesse matto -quebrado ou terra revolvida. 

A quem descobrisse a grande "pedra" pro
curada, se daria um:barril de polvora e um gran-

~ 

de sacco de chumbo _ - - dadiva que aos indios se 
afigurava maravilhosa. · A estrada aberta chegou 
a distender-se p9r 9 · kilometros, sendo pesquisàda. 
toda a zona aos lados. A' medida que se afastavam~ 
do Mearim, as di-fficuldades iam augmentando, 
pela carencia de.- agua. A principio esta vinha tra
zida dio rio, depois -pareceu mais f acil abrir um 
poço num baixão. Luctando com as difficuldades, 
cada vez mais accentua.das, o estrangeiro prose
guia, na esperança de ·encontrar a grande pedra 
que, vendida a um museu, certamente haveria de 
compensar todo aquelle trabalho. 

Mas, certo dia, desviando a attenção do me
teorito, o argentino foi. levado á pratica de certos 
actos que o obrigarall! -a desapparecer immediata- -
mente, sem deixar vestígios de seu paradeiro. 

Desde esse momento, os indios deixaram de 
procurar uma ped,ra; houve quem procurasse um 
seductor ... 

No lugar onde haviam aberto o poço para 
abastecimento dagua,_ Fialho mandou fazer um 
grande tanque para bebedouro de gado e ahi se 
estabeleceu uma_ fazenda de criação. 

Depois,. ningl!-em mais ~e occupou com o me· 
teorito. ~ 

. -
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Talvez lá esteja, escondido na matta, como o 
Bendegó ficou durante longos annos. 

Essas informações foram-me transmittidas 
pelo filho do antigo proprietario da fazenda N arú, 
moço estudioso e espirito muito illustrado, esque- _- -
cido no alto sertão maranhense. 

Repetindo-as _aquí, -talvez preste uma contri
buição de valor -para os que, no futuro, pretende
rem estudar tudo quanto o Maranhão tem de util, 
de bello e de curioso. 
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PHYTOGEOGRAPHIA 

ESTE capitulo procura-se dar uma idéa, em· 
traços geraes, da physiono·mia vegetal das 

regiões compreendidas entre o Tocantins, o Guru
pi ~ o Parnahiba. · Poucos são os autores que se oc
cuparam ·com a vegeta.ção desse trecho da nossa ter
ra, mas . sempre os ha, e, se bem ainda haja muito 
a estudar, já se pode referir ás _principaes asso
ciações vegetaes que ali se_ encontram . 

. ~ 

Gonzaga de Campos,. em seu Mappa Florestal, 
orientou-s~ por tudo quanto se havia escripto: 
era1n ap.enas notas de Martius, -wells, Arrojado 
Lisbôa, Cesar Marques, Mendes de Almeida e tam
bem um pouco de sua propria observação. , 

O ponto de vista encarado por aquelle natu
rálista e a falta de informes circumstanciados não 
permittindo entrar em pormenores, levaram-no a 
só considerar cinco divisões phytogeographicas: - 
matta, campo, cat.inga, vegetação costeira e pan
tanal. 

- BaseÊlndo-se . em noticias, em grande parte 
seculares, elle fez notar que a de~ignação de mat
t~s i-ncluia as que já haviam sido devastadas e quef 
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por conseguinte, estavam substituidas por capoei
ras, campos e terras em cultivo. 

No Maranhão, a vegetação litoranea appare-
ce como uma faixa ao longo da costa. Os nume- _· 
rosos esteiros, recon~avos e angras são contorna
dos por mattas da vegetáção do mangue. Os ex
tensos mangaís ou apicuns, como são lá chamados, 
são associações de vegetação hallophila, onde só 
.apparecem muito poucas especies. Embora muito 
semelhante, o apicum apresenta aspectos diversos 
por ser, algumas v"ezes, formados pelas Avicen-- . 
nias, outras vezes pela Rhizophora, ou ainda pelas 
Laguncularia. A predominancia dessas plantas em. -
determinados Jogares é regulada pela salinidade do 
meio. A Rhizophora mangle tem mais accentuado -
hallophilismo que a A vicep,nia nitida e a A vicen- . _ 
nia tomento.sa. N ~s bosques de Rhizophora nota-s~ . 

até um metro ê -mais acima do solo de. vaf?a o em-: -
. -

maranhado de raízes aereas, o que se não vê nos 
mangues de A vicenniq,.. Geralmente, encara-se a
vegetação do mangue. co:mo unia preciosa fonte de 
tanino; é preciso, entretanto, .fazer-se uma restric
ção, porquanto as Avicennias não são ricas de ta
nino, como a Rhizophora mangle, L. e a Laguncu
laria racemosa, Gaertn. ~s mattas formam dois 
blocos: - um abrangendo toda a extensão entre o_ 
Pind·aré e o Monim, desde seu curso médio até per- ~ 
to da foz; outro do= Turi ao Guru pi. Além disso, só 
apparecem as matt~s· ciliares d~ Balsas, do Parna- -
hiba, do Toca~tins e -respectivos affluentes : As. ca~· 

48 ' 

' :t' 
1 



, 

·• 

t 

f ' 
, . 

); ... , 

Carna'Íll>al á 1margem do rio Af('arim, no f'sl 11ario. 

Carnaúbal no 'interior do J.1a,ran71ão1 enl 'I'<' Cotló e Cax'ias. 

t r nia ba[s(i f cita inteint1nente de 1ntrití, no rio Parnahiba. P hotogro,phia 
tirada e1n Teresina; no f unào a z>lanicie maranhense • 

.Phots. do autor 



. 

·NA TERRA DAS PALMEIRAS 

tingas formam uma faixa estreita que parte do rio 
,, Manoel Alves Grande, abeirando-se do alto Gra-

~ _ jahú, e dahi toma a direcção leste, passando pela 
confluencia do Corda com o Mearim, estendendo
se até encontrar a matta ciliar do ltapecurú, na 
latitude de 5º S. 

Outro trecho de eating·as apparece no alto Bal
sas, entre esse rio e o Parnahiba, continuando pelo 
Piauhi. -

Os campos dão á maior parte do litoral do Ma
ranhão uµia feição peculiar. 

No ínappa de Gonzaga de Campos, elles re
-presentam perto de 50 % da área. territorial, mas 
sob essa denominação estão compreendidos dois 

· typos de yegetação bem differentes - os campos 
- da baixada e os campos do planalto. 

Considerando-se- os campos em conju.ncto, ou 
_..,mesmo levando-se eni apreço a ~ distincção aponta
. da, as formações campestres constituem um dos 

aspectos mais caracteristicos da phytogeographia 
maranhense. 

Segundo o computo de Gonzaga de Campos, 
no Maranhão, as mattas occuparam em algum 
tempo cerca de 42-% da extensão territorial; 
actualmente, esse numero tem de ser be~ reduzido 
pelo deflorestamento· nos trechos mais povoados, 
como os valles do Mearim e do Itapecurú·. O ho
mem não tem cessádo de devastar, ... "diluindo 

. . 

c~da dia .no fundo das caldeiras alguns hectares 
· da nossa flóra . " ( Euclydes da Cunha) . 
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A designação de mattas do antigo mappa flo
restal abrangia, sem a distincção que hoje se faz,_-_ 
necessaria, as mattas do typo amazonico e as ou
tras, a que se poderia chamar do typo maranhense .. 
Estas são as matt_as de babassú, que, no Iviara- -
nhão, tomam tal desenvolvimento, e são de tal 
modo caracte:risticas, que merecem uma ref eren
cia especial . São typos de transição para as ca-: 
tingas, pois já contem algumas plantas xerophi- -_
las. A matta equatorial, do typo da H ylma ama-

• 

zonica, abrange grandes tractos do oéste n1ara:_-... 
nhense, para além do rio Pindaré. Não se conhe-
ce bem a propria matta e muito menos seus limi
tes. Sabe-se que _ no Pindaré e no Grajahú já ap
parecem palmares de babassú que mais se aden~ 
sam nos valles do Mearim e do Itapecurú. Gonza;; 
ga de Campos coll9cou u1na larga faixa de -cam~ 
pos nas nascent~§ do Pindaré, estendendo-se d.e-- · 
p.oi~, em grande extensão, entre o Turi e o Pinda
ré e entre o Turi e ó Maracássumé. 

Num livro - O Sertão - de Carlota Carva
lJ:lo, encontra-se t1m mappa da zona que abrange 
do Grajahú ás nascentes do Pindaré e um pouco 
além; deve sei.. acolhido porque foi esboçado por 
um perfeito conhecedor da região. Verifica-se que 
aquelle trecho, outróra J'eferido como campo, é oc
cupado pela matta equatorial . 

O mappa florestal de Cezar Diogo, que contém 
modificações do primitivo mappa de Gonzaga de 
Campos, distingue ós campos inundaveis dos cam-
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pos seccos e dos ce1"1"ados. Deve ser ainda ur.a tan
to incerta a delimitação do que é cerrado e do que · 
é can1po secco do planalto, porque, entre os dois, a 
transição muitas vezes é i1nperceptivel; en1 todo 
caso, o mappa mostra a extensão abrangida por 
essa feição, peculiar aos ca1npos do planalto cen
tral brasileiro. O que ainda continua indistincto, 
- e seria util f az~r-se notar a distincção - é a -. 
zona de matta Jiylmica e a de m.atta tropical, rica 
em palmares. 

A distincção entre esses dois typos é n1ais ac
centuada. A flora da planície maranhense, nos 
valles do Itapecurú e do 1V1eari1n, é distincta da
quella que cobre as regiões mais occidentaes do Es
tado. Todos os que as têm conhecido timbram em 
accentual-o. Lá é a · matta de madeiras de lei, de 
borracha, de castanJ1~es e cumarú; cá é a matta de 
babassú. -

O babassú occupa a zona de transiçãõ entre a 
grande · matta equatorial e as terras mais seccas· 
que já mostram o typo nordestino. 

O prof. A. J-. Sampaio, num trabalho moder
no sobre o problema florestal brasileiro, ( 1926), 
fala dt1m typo de associação vegetativa freqt1ente 
no Brasil: os palmetos - isto é, a reunião de pal-
meiras. Os palmares são, realmente, dignos de 

evidencia por constituire1n uma associação grande 
de plantas da n1esma especie, o que poucas vezes 
acontece em nossa terra. 

A. promiscuidade que faz tão encantadoras as: 
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-
nossas mattas, pela diversidade dos aspectos, re- . 
presenta, infelizmente, uma grande desvantagem .... 

· no ponto de vista economico. As associações vege-
taes sempre dão ensejo ao aproveitamento; graças 
ás associações, podemos utilizar as mattas de pi
nlio e de herva-matte nos Estados do Sul, os car
n·aúbaes no N ordéste, o babassú . no Maranhão e 
Piauhi. 

No Maranhão deparam-se tres typos princi
paes de palmetos ou palmeiraes: os de babassú, os 
de carnaúba e os de buriti . 

As outras palmeiras ve.getam ào lado . com 
muitas outras plantas e têm importancia secunda
ria; por isso não terão aqui uma menção especial . 
Olhando-se para a flora maranhense em conjuncto, 
talvez só mereça ainda alguma àttenção o tucum 
pela frequencia com que apparece,_ acompanhando 
o babassú e -0s marajásaes, ·que formam pes~anas · 
nos rios (Alto Mearim, · Zutiua) . -

Nos campos do planalto vegeta uma palmeira. 
de pequeno porte, é o tucum rasteiro - que dá fi
bras muito resistentes de que se aproveitam os in- . 
dios Canellas. Embora abundantes em certos tre
chos, parece que não chegam a forma~ _palmeiraes . 
notaveis pela densidade_. 

. 

Na costa, ha associações de coco de praia ( Co-
cos nucifera) plantado pelo homem, mas sua exten
são neste Estado, não · é muito notavel. Segundo 
um inqueritó promovido pelo Serviço de Insp_ecção 
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e Fomento Agricola, o numero de 
Mara11hão, não chega a 50. 000 . 

---
* 

• coqueiros, no 

D~s tres typõs de palmeiraes mencionados, 
não ha un1 que deixe de ser de grande utilidade 
para o homem. E' mesmo difíicil dizer, sem inde
cisão, qual é o mais util. Se o babassú e a carnaúba 

~ 

dão renda immediata a quem os explora, o buriti dá 
material para se fazerem as embarcações que trans
portam os generos no alto Balsas e no alto Parna
hiba e dá ainda alimento aos índios que vivem nos·_ 
campos. 

. 

Se -sé extinguissem as palmeiras, à ;vjda ma- -
·,,.,.:. ranhensé_-soffreria. uma modificação muito accen-. 

. -.... 

tuada . . Modificar:se-ia o estilo das habitações e a 
navegação nos ri6s; haviam de desapparecer mui
~os objectos de uso corrente, como os côfos, os cha-· 
péos, as esteiras, etc. Não é sem razão que muitos 
têm dito que a palmeira é a arvore mais preciosa; 
outros ácham-na o vegetal de mais lindo porte. Os 
poetas têm cantad·o a palmeira das mais variadas 
maneiras, tomand-o até o seu porte como paradi
gma de elegancia. 

. 

O . povo dá denominações diff e rentes ás asso-
ciações de palmeiras : a de babassú é cocal, de car
naúba - carnaúb.-al e de buriti - buritisal . 

• -. 
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* 

Os cocaes são os de maior importancia, quer_ 
quanto á extensão,- _que1" no ponto de vista econo- . -
mico. Estendem-se sobre cerca de uma quarta p~r- -
te das terras do Ma~"anhão, or~ muito densos, ora 
rarefeitos pela de~vastação humana ou pela hosti
lidade de f actores naturaes . 

Num trabalho recente sobre as possibilidades . 
economicas dos cõcaes maranhenses ( * ) , esboça- _ 
mos a zona por onde se distendem os palmeiraes da ,, 
valio.sa Orbignia. -Foi, ao que parece, a primeira~ 
tentativa de delimitar a zona do babassú; os dados 
em que o autor se firmou foram sufficientes pa1 .. a -
delimital-a grosso modo, e servem de base para 
aperfeiçoament~s, á-medida que forem sendo feitas_ 
observações mais~ -pormenorizadas. 

As photograpnias dão uma idéa do que · ~ej~ ;o·~~ 
cocal. ~ 

Ora são mattas cerradas, começando logo na - · 
barranca d-o rio, 01--a é um intrincado de velhas pal- -
meiras e palmeiras novas ( pindovas) . 

Muita vez predominam as pindovas porque os 
indivíduos mais desenvolvidos foram cortados par-a 
a colheita do palmito, muito empregado na _ali
mentação dos animaes. Frequentemente o homem 

- -
devasta o palmeira! p.ara const1"uir sua casa, para · 
plantar sua roça ou para aproveitar o terreno e$ 

. . 
( *) O coco babassú -e o problelna do combustivel - Publicação ' . ~ 

• ...- ..... f 

do Ministerio da Agrict!ltura, Rio de J aneiro, 1929. 
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e ma olaria . denl ro rio ('()('{I/. ( 'vrolll <Í. 

Pal?neiral de babass1í á margem ilo M farim, r' 11l r f na,.,.a r7o t orda e Pedreiras. 

Buritis<tl no sertão, ao su7 de Barrei do Corda. 

l'hots. do autor 
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J,rnTa d r Brnehus 11urleortu11, f.'olir. , 
insccto que de.si roe a .. cimcndoa 

c7o babassú. 
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qualquer _outro mistér. Uma das photograpl1ias que 
illustram este trabalho mostra uma olaria nos ar
redores de Coroatá, situada entre as palmeiras ba-
bassú. · 

O cocal, com sua g·rande capacidade de repro
ducção, tende a occupar uma área cada vez maior, 
de inodo que o homem, na defesa de espaço para as 
roças, luta contra a invasão das pindovas. Em 
quasi todas as roças vêem-se tócos de palmeira cha
mus.~ados pelo fogo ou pindovas b1~otando aqui e 
acolá, ent.re a mandioca, o arroz, ou o algodão. 

* 

Os carnaúbaes se enco11tram no litoral e no in-
· ~ te1·ior. · ~roximo ao mar, a carnaúba veg·eta nos 

can1pos em torno da bahia de S . Marcos. São car
naúbaes inexplorados. 

~ . ,. 

,. 

• 

l 
' ' ' 

-A principal occupação do homem desta zona é 
a criação do g·ado. Na zona sen1i-arida do interior 
ha tambem campos de carnaúba entre Codó e Ca
xias, mas i10 Maranhão, as associações de C operni
cia cerij era não tên1 tanta imp·o1~tancia economica, 
como. no Piauhi, no Ceará ou no Rio Grande do 
Norte. 

Emquanto o car11aúbal . é um typo de vegeta
ção xerophila, o buritisa1 representa um typo hy
drophilo. 

Quem viaja no sertão sabe, de longe, onde ha 
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um brejo _ ou tin1 riacho, porque onde existe agua 
c1·escem viçosos pés d·e buriti. O buriti e sua compa
nhei1--a menos robusta - a buritirana, são aprecia
dores de solo encharcado. Os buritisaes são com
muns em todo o sertão maranhense e sua utilidade 
consiste em produzir palha para esteiras, côfos, 
chapeos e cordas, fructos oleosos, ao que parece, de 
g·rande valor alimenticio. 

Na região do Balsas, do Parnahiba e em todas 
as nascentes no sertão, veg·etam densas associações 
da robusta palmacea, conhecida pelos scientistas 
por Maurícia vinifera, vinifera pelo vinho que 
produz. 

* 

Os campos baixos do litoral tambem consti
tuem uma feição muito curiosa .. De aspecto uni
forme, a paisagem campestre é mono tona: Só ha 
um quadro; o que se viu agora vae ser visto duas 
horas depois e ainda no dia que se segue. E' a pla
nicie perfeitamente nivelada, tapetada pelas grami-

. neas, com pequenos brejos aqui -e acolá, em grande 
parte emoldurada pela matta uniforme do mangue 
siriba (A vicennia) . 

Mas, apezar de toda a simplicidade, o campo é 
lindo. Apresenta bellas variações de côres; o ca
pim, que aqui já está -amarello, além se mostra dum 
verde vivo, e mais adiante tem tonalidades ver
melhas. 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

Em largas extensões não se ergue um pau: 
tudo é capim baixo 11a planicie verde, amarella, ou 
avermelhada; para completar a belleza da paiza
gem campestre, nunca faltam as alvas garças, os 
rubros guarás, além das marrequinhas que dão um 
tom de alacridade ao panorama. 

Os ca1npos do interior são differentes. 
São antes um caso particular dos cerrados. 

Quando rareiam as arvores, a vegetação limita-se 
á relva, de gramineas - têm-se então os campos 
do sertão. Estes não são sujeitos a alagamento, 
como os da baixada; em ~olta de seus brejos, de. 
suas lagôas, ao envés do mangue seriba, ergt1e-se. 
o buritisal e a buritirana. 

_O homem aqui tambem aproveita a pastagem 
natural para criar o gado sem o menor trabalho. 
Tudo fica entregue ás leis naturaes. Depois dum 
trecho de campo limpo, começam-a se tornar fre
quentes as arvores, e· gradativamente passa-se 
aos cerrados . 

O cerrado é o typo de vegetação que se asse
melha á savana africana. As plantas que têm ali 
seu habitat, são · especies adaptadas ao ambiente 
xerophilo, porém diversas daquellas que formam 
a catinga. 

São as arvores de casca grossa, fendilhada, 
de folhas muitas vezes cobertas por camadas si
licosas, de tronco.s curtos e tortuosos . 

Quem observa o campo-cerrado tem a im
pressão de que passou por ali um grande cyclone 
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e torceu todas as arvores em diversas direcções. 
No caso mais frequente os individuos estão dis
tantes uns dos outros, de modo que· se pode viajar 
em qualquer direcção, por dentro do campo cerra
do. Os caminhos e veredas se multiplicam; dahi 
a facilidade de perder-se a orientação. 

Sobre os camp9s, ha descripções muito acer
tadas, devidas a Gonzaga de Campos. 

"No interior do Brasil uma grande área in-
• 

terposta á região de florestas da zona equatorial, 
e a das mattas da encosta atlantica é de terrenos 
cobertos de vegetação fraca e rasteira apresen
tando aqui e ali manchas de vegetação arbore
scente. Esse typo caracteristico dos planaltos in
teriores, de clima medianamente secco, offerece 
muito mais desenvolvimento do que as outras dif- , 
ferentes formações yegetativas que aqui ennume
ramos nas vegetações campestres. Occorre po1" 
g·randes extensões em quasi todas as chapadas e 
planaltos interpostos ás p~incipaes ~orrentes d9 
interior do Brasil." 

Parece fóra de duvida que os campos cerra
dos representam o typo mais comm um da vegeta
ção brasileira . 

Na Amazonia predomina a matta equatorial, 
mas o grande planalto central brasileiro é uma re
gião de campos cerrados. Matto Grosso desmente 
a propria denominação, com sua reduzida área de
mattas e seus campos enormes. No proprio Mara
nhão, tão bem repartido relativamente aos typos 
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de vegetação, parece que os campos domina1n so
bre as mattas. A matta estende-se pela baixada e 
cobre o oeste do Estado; os campos dominam todo 
o planalto interior e intromettem-se em faixas, 
pelos cursos que se dirigem para o litoral. 

As plantas mais caracteristicas do campo são, 
além do capim agreste ( Pannasco) que forma o 
andar baixo da vegetação, a manga beira ( H an
cornia), o barbatimão ( Stryphnodendrori), o pe
qui (e aryocar) ' o sambahíba (e ouratella) ; a ca
g·ai ta (Eugenia), o bacurí (Platonia), o pau pom
bo (Tapirira), a candeia (Cassia sp.), o pau de 
leite (Sapium sp.), a faveira (Pterodon sp.), a 
carahiba (Tecoma sp. ?), o cajuhi (Anacar
dium), etc. 

Quasi todas têm sua utilidade. O barbati
mão, com a casca muito rica em taninos, futura
mente será aproveit-ado pela industria do couro, 
como acontece em São Paulo e Minas Geraes. Nos 
cerrados maranhenses ninguem aproveita a casca 
do barbatimão pelo facto de não haver industria 
de cortimento; ha muito tanino, ha muito couro, 
mas falta mercado e falta iniciativa. 

A mangabeira tambem é uma planta util; 
produz borracha infe1--ior á que se obtém por coa
g·11lação do la tex da H evea, e tambem suscepti vel 
de largo emprego industrial. 

Noutras épocas, a producção nacional de bor
racha de mang·abeira foi muito grande; hoje, é bem 
peqt1ena, mas ainda é um dos principaes produ-
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ctos de algumas zonas de campos ce1--rados e agres
tes no Estado da Bahia . 

Alguns trechos dos cerrados maranhenses são_ 
ricos em mangabeiras, notadamente para o sul do 
Estado, onde ha até uma região conhecida por Cha
pada das Mangabeiras. No anno :de 1926, o Bra
sil exportou pouco mais de 105 toneladas de bor~ 
racha de mangabeira contra 21. 663 tons. de bor
I'acha de hevea. 

No Maranhão, tambem ha aquella vegetação, -
typica do nordeste brasileiro, a qu_e se dá o nome 
generico de catinga o.u caa-ting·a. . . ~ 

~'.Iartius, que a conheceu muito bem, assim 
definia a catinga: "uma floresta de arvores mais 
baixas, com o chão menos juncado de arbustos, e 
_que durante a secca perde as folhas de quasi todos 
os indivíduos." ~Modernamente, quem melhor es'"° 
.tudou as catingas foi o· Dr. Phillipp. von Luetzel-
burg, autor do Estudo Botanico do Nordeste, que.
a define: "um matto ·xerophilo, denso, composto 
de arvores e arbustos, de folhas ca_ducas, pequenas, 
pinnatas ou multipinnatas, rico de espinhos e ca-. 
ctaceas, constituido de elementos munidos de todo& 
os meios protectores contra a demasiada transpi
ração. " No Maranhão, as cactaceas não são tãe> 
abundantes como nos Estados nordestinos, siio 
mesmo um tanto raras. As catingas do alto Mea-. 
rim, quanto á composição floristica, são bem dif
.ferentes das cating.as- bahianas, ao longo da estra-. 
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da de ferro que liga Joazeiro á cidade do Salva
dor. Faltam lá as cactaceas, cá tão disseminadas. 

No rio Mearim, a zona de catingas apparece 
acima de Pedreiras, perto de Ang·elim; toda a 
marg·em direita do rio já é plena região typica de 
catinga, emquanto na 1nargem esquerda, á pot1ca 
distancia do rio, a flora das serras ainda te1n ac
centuado caracter hygrophilo. 
~ Assim, nas proximidades de Angelim, é abun
dante a sabiá (Mimosa sp.), catinga de porco, 
( C msalpinea sp . ) , pau darco ( Tecoma sp . ) aroei-
1·a tSchinus ), jatobá (Hymenma) ; ao passo que 
na ot1tra banda do rioJ as mattas de Dag·ôa Boni
ta, Bôa Esperança, etc. , encerram cedro ( C edrela 
sp.), cacáo bravo, (Ste1"culea sp?), cun1a1·ú ( Dipte
rix sp. ), sumauma, (Bo11ibax), copahíba (Copai
f era sp . ) , etc. 

O aspecto da ca~inga nos mezes de Julho a De
zemb1"0 é o duma matta cinzenta, composta apenas 
de galhos . Uma photographia tirada no percurso 
entre Angelim e Barra do Corda, dá bem uma idéa 
do aspecto da catinga no mez de Agosto . 

As principaes constituintes elas cati11g·as entre 
Angelim e Barra do Corda são: angico, aroeira, 
pau darco, jatobá, sabiá, catinga de porco, imbirus
·sú, canelleiro, macaúba, babassú, cajá, etc. 

Desses a aroeira e o canelleiro dão bôa ma
deira para construcção, principalmente a primei
ra; o angico dá cascas tanif eras, menos ricas que 
o barbatimão, porém mais apreciadas pela menor 
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coloração dada ao co.uro cortido; o jatobá assim 
como o angico dão resi11as, que encont1"am appli
cação no fabrico de vernizes, o imbirussú dá fibras 
sedosas, conhecidas vulgarn1ente por paina. 

As mattas .do alto Mearim além de Barra do 
Corda são differentes da catinga que acompanha 
o Mearim antes de receber o Corda. São mattas de 
caracter xerophilo mas de porte grande e denotan
do um certo caracter de transição para o typo hy
grophilo. 

Até Barra do Corda, a cating·a é caracteri
zada pelo sabiá, depois daquella cidade, tornam-se 
frequentes os angicaes, o tamoaril e o caneleiro. 
Entre a Barra do Corda e Grajahú, a matta xero
phila estende-se por mais de dois terços do percur
so e só proximo a esta cidade apparece o campo. 
Para o norte, continúa a matta xerophila, que vae 
alcançar o Grajahú. , 

* 

Resumindo essas nossas observações, pode di
zer-se que, no Ma1"anhão, ha uma zona de matta 
equatorial, que abrange o oéste do Estado; uma 
zona de palmeiraes de babassú no centro, léste e 
norte; uma zona de campos cerrados no centro e 
.sul; uma faixa de matta xerophila no centro e cam-
pinas baixas no litoral. 

Economicamente, cada uma dessas formaçõe_s 
tem o seu valor. A matta equatorial produz rela-
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tivamente pouco: algum cumarú e oleo de copa
hiba; os campos cerrados, como os campos da bai-:
xada, servem de pastagem ao gado vaccum; as ca
tingas produzem alguma resina de jatobá e angico 
e madeira para construcção; a zona dos palmeiraes 
é a que tem maior significação_ economica. Dei
xando de lado o ponto de vista financeiro e enca
rando as facilidades que cada um desses typos de 
vegetação off erece ao homem, verifica-se que o 
campo é que contribue com maior numero de fru
ctos comestíveis - o puçá, o buriti, o bacuri, a 
mangaba, o pequi - que servem de alimentação 
aos indios Canellas . 
Em compensação, o homem qt1e vive na zona dos 
campos tem meno1"es recursos agricolas; as terras 
são menos productivas e a caça é mais rara. 

Ha prós e contras na zona dos campos e na 
zona das mattas é não se pode proclamar com se
gurança qt1al dellas é mais benefica ao homem . 

Um indio Canella dirá que é o campo, mas um 
Guajajára replicará que é a matta. 

* 
* * . 

. ' 

BABASSU' 

A palmeira babassú ( Orbignia sp.) é um dos 
mais bellos representantes da familia das palma
ceas. E' uma palmeira nacional, nã9 a trouxeram 
de outras terras, como o dendezeiro ou o coqueiro 
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da praia; foi a propria Natureza que a collocou 
no Brasil. 

Os primeiros homens que habitaram o Mara
nhão logo reconheceram a utilidade do robusto ve
getal que passou a lhes dar, durante seculos incon
taveis, alimento precio~o, abrigo contra as intem
peries e material para utensilios diversos. 

Chronicas muito antigas nos ensinam que sel
vagens das bandas do Itapecurú comiam o palmito 
das palmeiras, muito abundantes nos mattos da
quella região . 

Das mesmas palmeiras faziam suas casas, seus 
cestos, esteiras e tantos outros objectos da civili
zação indigena . 

E' licito suppor que aproveitassem as semen
tes do côco, tão f aceis de obter em grande parte do 
Maranhão, de modo que os palmeiraes de babassú, 
que hoje apresentam uma das bases da riqueza ma
ranhense, já em tempos pre-historicos constitui
riam "riqueza" para os povos que habitavam a 
terra naquellas épocas . 

O aproveitamento das sementes do babassú 
pela industria data de tempo muito recente;· só 
nestes ultimes lustros é que a exploração se to~:

nou digna de registo . 
Até então, só a população local fazia uso li

mitado das sementes; o material mais procurado 
eram as palmas - ou folhas de pindova - no di
zer regional, que serviam para a cobertura de 
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casas, para o fabrico de côfos e para alimento de 
• an1maes. 

Nestes ultimos tempos, já se vae tornando ge-
11eralizado o conceito de que a exploração das se
mentes de babassú pode, por si só, alçar o Mara-
11hão a uma posição · economica altamente lison
geira. A enorme área onde se encontram densos 
palmeiraes de babassú, a elevada productividade 
desse vegetal e a facilidade de se estabelecerem 
vias de transporte, graças á topog·raphia suave e 
aos cursos dagua navegaveis, autorizam a pro
gnosticar-se uma grande actividad:e economica 
nas zonas de babassú, em tempo relativamente 

• prox1mo. 
O fructo do babassú é uma drt1pa de fó1"ma 

aproximadamente ellipsoidal, pesando, termo me
dio, 130 gram~as e constituida por um epicarpo fi
broso ( 11 % do peso do fructo), um mesocarpo for
mado por um parenchyma com cellulas amylaceas 
(23 <fo do fructo) ; um endocarpo lenhoso ( 57 % ) 
e a semente, (9 <fo ) que representa a substancia de 
grande valor para a industria das materias gor
durosas. 

O principal valor do coco babassú é represen
tado pela semente que contém geralmente 66 <;10 até 
68 %' dum oleo de densidade igual a 0,91a22 e, que 
se solidifica a 20º e e se inflamma a 195º e. 

Esse oleo tem sido estudado por div~rsos chi .. 
micos, que já determinaram ,rarias vezes suas con .. 
stantes. 
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As analyses eff ectuadas na Escola Polytechni
ca do Rio de Janeiro por J. R . Teixeira Leite, 
accusam os valores abaixo consignados: 

ÜLEO OBTIDO POR COMPRESSÃO - Constantes 
physicas: 

Densidade a 22° C . • • • • • • • • • 

Viscosidade de Engler ... ... . 
ln dice de refracção ..... ... . 
Zona de fusão ........ .... . 
Zona de congelação .. ....... . 
Indice de Crismer .......... . 
Indice de Maumené . ... ... . 
Ponto de fusão dos acidos gra-

XOS ......... . . .. · . .. · · .. 

Constantes chimicas : 

Acidez em acido oleico ..... . 
Indice de saponificaçâo .... . 
Indice de etber ..... . ... .- .. 
Indice de Hehner ......... . 
Indice de Polenske ... .... . . 
Indice de iodo ( Hanus) .... . 
Indice de Reichert-1\feissl ... . 
Glycerina . . . . . . . . ........ . 

0,920 
7,8 
1,455 

21 o e . a 22° e . 
21 o e . a 20° e . 
76 
56° 

23° e. 

1,028 
233 
211,5 
89,8 

8,4 
17,4 

0,264 
11,6 

Os outros elementos do côco podem ser apro
veitados como combustivel; o endocarpo, de poder 
calorifico igual ao de uma bôa lenha (cerca de 4.200 
calorias por kg.), destillado, pode fornecer acido 
acetico, alcooes e cetonas, oleos de alcatrões, breu de 
pixe e uma quantidade de carvão equivalente a cer
ca de 25 </o a 30 % do peso do endocarpo. 
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Do mesocarpo pode-se separar o amylo que 
existe ali em proporção relativame11te gra11de. 

O maior embaraço á expansão dessa industria 
extractiva tem sido a difficuldade de separar as 
sementes da rija protecção formada pelo endo
carço . 

Têm sido inventadas muitas machinas, mas 
poucas satisfazen1 ás exigencias industriaes; com
tudo, já são co11hecidas algumas capazes de pres
tar bons serviços na p1--atica. 

Muitas pessoas, illudidas por factos inveridi
cos largamente propalados pela imprensa, julgam 
que o carvão feito com o endocarpo do côco tem 
grande valor por ser melhor combustivel que o car
vão mineral. Pura illusão que a pratica se encar
regará de demonstrar. 

Actualmente, a industria do babassú, no Es
tado do Maranhão, consiste apenas na quebra do 
côco para exportação das sementes; a quantidade 
de oleo fabricada no proprio Estado é muito pe
quena. 

A maior parte do producto exportado desti
na-se ao estrangeiro, principalmente ás fabricas 
da Allemanha, Hollanda e Dinamarca; somente 
uma pequena porção é trabalhada nas fabricas de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Da expressão das se1nentes obtem-se o oleo e 
o residuo; esté ainda contém uma certa porção de 
materia graxa e tem o nome de torta. 
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A torta, de alto poder nutritivo, é larga1nen
te empregada na alimentação do gado estabulado. 

Alfredo de Andrad.e, antigo chefe da secção 
de chimica do Museu Nacional, estudou a torta de 
babassú, e verificou que o seu valor alimenticio 
é bastante elevado. 

O oleo de babassú é muito utilizado como 
fonte de materia graxa para alimentação. 

Na Europa, submettem os oleos a processos 
com o fim de fixar hydrogenio aos acidos graxos 
que entram na s-uai composição, dando como re
sultado graxas solidas chamada§ "margari11as", 
manteiga vegetal, etc., muito usadas em substitui
ção á manteiga de lei te e á banha de porco . 

O oleo de babassú é tàmbem consumido na in
dustria dos sabões, tão necessarios ao asseio e á 
sa ude do homem. 

A exportação das sen1entes de babassú, que se 
faz desde 1914, em grande parte representa o es
forço de mulheres e crianças. 

A necessidade de ganhar para vestir-se e ali
mentar-se conduz cria11ças e mulheres ao arduo 
serviço de partir côco . 

Collocando-os contra o g·ume d11m machado e 
percutindo-os fox·teme11te com um n1acete de páu, 

• • • conseguem romper o rIJO per1ca1·po e separar as 
sementes. 

A palmeira babassú é uma das mais valiosas 
·plantas da flora brasileira. Act11almente dá aga ... 
salho e sustento a milhares de patricios, que ,rivem 
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á sombra dos palm-eiraes; no futuro, ella certa
mente representará um dos maiores factores da 
i·iqueza nacional . 

* 

COPAHIBA 

Actualmente o Maranl1ão exporta uma quan-
tidade relativamente grande de oleo de copahiba. 
As chronicas referem que foi no anno de 1806 que. 
se principiou a exportar esse producto . Em 1854,, 
informava o presidente Eduardo Olyrnpio Macha-
do que, nas mattas do alto Pindaré e dos rios Ma
racássumé e Gurupi, havia em abundancia a copa
hiba; nos ultimos cinco annos a producção ia cre
scendo, e já montava a 50 pipas. 

A indu~tria e·ra privativa dos indios; elles. 
trocavam o oleo por ferramentas e pannos com os. 
regatões que visitavam as aldeias mais accessiveis. 

Ha mais de uma especie de copahibeira ; as 
principaes productoras de oleo são : Copaif era re-
ticiilata, Duck, a Copaif era multijuga, Mayne,_ 
Copaif era Lagsdorf fi (a do Maranhão) . Para a 
extraccão do oleo os indios fazem uma incisão no 

..> 

tronco da ar vore, attingindo o ámago, e recolhem. 
o liquido que escorre . 

Essa planta já foi referida pelos primeiros 
divulgadores dos i--ecursos florest aes do Bra.sil . 
Cardim fala della no capitulo VII, Das arvores:· 
que servem para. medicinas: 
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"Cupaigba - He huma figueira commumente n1uito 
alta, direita e grossa; tem dentro della muito oleo; para se 
tirar a cortão pelo meio, aonde tem o vento, e ahi tem este 
oleo em tanta abundancia, que algumas dão hum quarto, e 
mais de oleo; he muito claro, de cor d 'azeite; para feridas 
he muito estimado, e tira todo signal. Tambem serve para 
as candêas e arde bem ; os animaes, sentindo sua virtude, se 
vêm esfregar nellas; ha grande abundancia, a madeira não 
val nada . " 

A producção brasileira de oleo de . copahiba 
provém das regiões amazonicas. No lustro de 
1922 a 1926 o Brasil exportou 614. 652 kilos de 
oleo de eopahiba no valor de 2. 371 :000$000; a 
média annual foi 122. 930 kg., correspondendo a 
perto de 500 contos de réis. 

A producção maranhense 9rça em cerca de 30 
contos de réis, correspondente a 18. 000 kilos, se
gundo informa a Associação Commercial de São 
Luiz. 

A producção mundial de copahiba provém do 
Brasil, Guianas, Venezuela, contribuindo a Afri
ca com uma variedade semelhante. 

O teor médio em oleo nos differentes balsa
mas de copahiba varia com a p1"ocedencia . Assim, 
o do Ma1·anhão dá de 35 a 55 <fo , o de Surinam 40 
a 72 %, o do Pará de 58 a 78 o/o . 

Essas divergencias provêm, possivelmente, 
da diversidade dos veg·etaes productores. O oleo 
de copahiba é constituido principalmente por ses
quiterpenos e empregado largamente em medici
na, como cicatrizante. 

70 

• 



. 
\ 

NA TERRA DAS PALMEIRAS 

O oleo esse11cial de copahiha do Maranhão tem 
as seguintes caracteristicas: 

Densidade . . . . . . . . ........ , 0,896 a 0,905 
Poder rotatorjo .. -. . . . . . . . . . . - 4 a - 22 
Indice de refracção . . . . . . . . 1,4958 a 1,4980 

* 
'• 

ANDIROBA 

Varias especies âa f a mi lia das Meliaceas, ge-
11ero Carapa, produzem sementes ricas ern oleo. 
A mais conhecida, entre nós, parece ser a Carapa 
guiariensi"-s, Aubl, que se encontra na região ama-

• zon1ca . 
Nas mattas da zona do Monim as andiro

beiras constituem um dos principaes productos 
utilizados. Já em 1854 o presidente Eduardo 
Olympio 1V1achado referia-se a ellas, no relatorio 
apresentado á Assembléa Provincial . 

A andiroba "optimo oleo para o fabrico do sa
bão, extrahido da andibeira, cuja maior produc
ção verifica-se no tern10 da Icatu" . Nessa época, 
a producção andava p,or 80 pipas annuaes. 

Um pé de andiroba produz, annualmente, 
cerca de 30 litros de oleo. As sementes encerram 
mais de 60 910 de ma teria graxa, segundo Le Coin
te, com as seg·uintes características: 

Indice de refracção a 40° (Abbé-Wolny ) 
Densidade a 15° .................... . 

1,4638 
0,921 
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Indice de· acido ... ......... .. . ... .. . 
Indice de saponificação .......... .. . . 
Indice de ether ..................... . 
Indice de Reichert-lVIeissl ........... . 
Indice de Polenske ............... .. . 

• 

Indice de Hehner .................. . 
Indice de iodo ..................... . . 
Glycerina (teor mais frequente) ..... . 

* 

·cuMARU' 

• 

44 
198,4 
154,4 

4,07 
0,62 

89,55 
70,25 

9% 

O cumarú Coumarouna odorata, Aubl, Dipte
rix odorata, Wild, dá sementes que contêm cerca de 
30 'fo de oleo perfumado. E' explorado na Amazo
nia e nas Guianas e conhecido em França por 
"féve tonka". O Maranhão produz alg·um cumarú 
proveniente da região da "matta do Pindaré" e o 
producto é exportado para Belém do Pará, através 
do rio Tocantins. O centro do commercio de cuma
rú é Imperatriz, ·para onde vae a producção dos 
índios. 

Nas mattas frias do "centro" de Lagôa Boni
ta e Bôa Esperança - a .oéste do l\/Iearim na lati
tude de Angelim, encontra-se o cumarú, embora 
não seja frequente. , 

. 
O oleo essencial das sementes contém a cuma-

rina - C6H60 2 
- substancia solida, _ crystalina, 

que funde a 67º - 68º, destilla .a 290º, dissolve-se na
g·ua, alcool, ether, etc. 
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Perkin conseguiu preparal-a pelo aquecimen
to de aldehydo salicylico, anhydrido acetico e ace
tato de sodio. 

Actualmente a cumarina synthetica já faz lar"'.' 
ga concurrencia ao producto natural . 

* 

BORRACHA 

I .. 

Quando o elevado preço da borracha de serin
gueira impellia á amazonia numerosos emigran
tes, alguns audazes maranhenses internaram-se 
nas regiões desconhecidas do oéste, á procura da 
Hevea. 

Em 1897, uma expedição chefiada pelo barão 
de Tromahy subiu o rio Turi Assú. Navegaram 16~ 
dias, rio acima, chegando ao posto telegraphico do 
Alto-Turi, em plena região de indios bravos. Ahi 
encontraram muitas seringueiras e iniciaram a co
lheita do latex da H evea. A expedição reg·ressou em 
setembro do mesmo anno, trazendo mais de cem 
kilos de borracha. 

A exploração desse producto, no Maranhão, 
tem sido até hoje entravada pelas lutas entre tra
balhadores e selvagens, na região da matta hylrei
ca. A desvalorização da borracha poz termo ás en~ 
tradas nas grandes florestas do Turi e do Gurupi . 

* 
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CASTANHA 

A simples denominação da castanha, ou cas .. 
tanha do Pará, refere-se á semente da Bertholletia 
excelsa, H. B. K., que cresce nos lugares mais · sec
cos da grande planicie amazonica. A maior parte 
da producção brasileira, que orça em pouco mais de 
30 mil contos annuaes, é exportada para os Esta
dos Unidos e Inglaterra, onde é conhecida por Bra
zilian nuts . 

As amendoas contêm, seg·undo estudos feitos 
no Museu Commercial do Pará: 

Prort:einas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 % 
11aterias graxas . . . . . . . . . . . . 67 % 
Hydratos de carbono . . . . . . . 7 % 
Saes miner aes . . . . . . . . . . . . . . 4 % 
Agua . . . . . . . . : . . . : . . . . . . . 5 % 

A producção dos castanhaes maranhenses não 
é conhecida; escôa-se pela fronteira .Paraense e vae 
figurai" nas estatisticas como procedente da zona 
da E . F . Bragança. 

* 

CARNAúBA 

A bella Copernicia cerifera, Mart., que cresce 
nos campos do Ma1"anl1ão, não representa ali uma 

• 

fonte de renda tão importante como no Piauhi, Cea-
1·á e Rio G1·ande do Norte. Comtudo, a cêra de car
naúba figura entre os productos exportados pelo 
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Maranhão, mas na maio1" parte é producção do Es
tado visinho que se escôa pelo porto de Tutoia. A 
carnaúbeira, que resiste ás mais prolongadas es
tiagens, adapta-se tambem ás regiões semi-humi
das . A observação ensinou que a carnaúbeira que 
vive num meio secco reveste suas palmas com uma 
tenue camada de cêra; as que vivem num ambie~
te humido, não secretam essa substancia. Assim se 
explica porque não dão cêra os carandasaes de 
Matto Grosso. Ultimamente, entretanto, Beccari 
verificou que o carandá não é a mesma palmeira 
do N ordéste, explicando a inexistencia da cêra pela 
diversidade da especie. 

No Nordéste, uma palmeira produz de 130 a 
200 grs. de cêra por anno, variando a producção 
com a zona e a estação. Tem-se observado que nos 
annos de secca a producção cresce notavelmente. 

A cêra de carnaúba tem as seguintes cara
cteristicas: 

Densidade a 15° • • • • • • • • • • • 

Ponto de fusão .. .. .. ... .. . 
Indice de refracção a 40° . . . 
Indice de acido ..... . .. . .. . 
Indice de saponificação ... . . 
Indice de Benedict . . ...... . 
Indice de iodo .. . ....... . . . 

0,999 
85° 
66 
0,01 

87 
57 
13 5 

' 
(Analyse t r anscripta do trabalho "A carnaúbei

ra", de Antonio Arruda Oamara) . 

A extracção desse producto é uma das indus
trias extractivas mais caracteristicas da região 

. 
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semi-arida brasileira. A carnaúbeira é a mais va
liosa planta da flora xerophila; Ferdinand Denis, 
com bôa dose de exagero - disse que ella poderia 
suprir as necessidades duma nação inteira. 

Além da cêra, que é o producto de maior va
lor, a carnaúbeira fornece ao homem do Nordéste 
palha para a confecção de varios utensilios. A ma
deira, muito resistente, é usada na construcção de 
habitações, cobert~s com a palha do mesmo vege-. 
tal. A região nordestina produz, annualmente, -
cerca de cinco mil toneladas de cêra, que valem_ 
pouco mais de 20 mil contos de réis. 

* 

MANGABEIRA 

Essa planta - Hancornia speciosa, Gomes,. 
tão commum nos agrestes e cerrados da nossa ter-, 
ra, fornece, por- coagulação do latex, un1a especie. 
de borracha inferior á da H evea. A manga beira é; 
uma das plantas uteis dessas regiões aridas; dá. 
f ructos comes ti veis, saborosos e alimen ti cios . Os, 
indios e os sertanejos, no Piauhi, em Goiaz, na Ba
hia e noutros Estados, apreciam muito o fructo
dessa util apocynacea. 

Houve tempo em que a exportação de borra-. 
cha de mangabeira foi vultosa, depois foi baixan
do. Ultimamente o Brasil só exporta pouco mais 
de 100 toneladas. O consumo interno é muito pe-.. 
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queno, i"estringindo-se ás necessidades duma fa
brica no Estado de S. Paulo. 

A producção maranhense é praticamente nul
la, embora largas extensões, no centro e sul do Es
tado, tenham na. mangabeira um dos principae~. 

constituintes floristicos . 

• 

RESINAS 

No Maranhão ha varias plantas resinosas, su
sceptiveis de exploração methodica. As mais co
nhecidas são: a resina de jutaicica ou jatobá, a de 
angico e a de almécega. Todas são objecto de con1-
mercio ainda em pequena escala. Da resina de ju
taicica servem-se o~ ~eramistas nas operações de 
acabamento da louça de barro. 

A resina de angico proveniente dos angicaes 
do centro do Estado tem propriedades medicinaes 
e della já se exporta uma quantidade apreciavel. 

A almécega é uma exsudação perfumada pI·o
venien te de plantas do genero Pro ti um . Tem ef · 
feitos medicinaes. 

O índios colhem essa resina e utilizam-se del
la em seus adornos .. 
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FIBRAS 

Além do tucumseiro ( Bactris) , de fibra assás 
resistente e que se encontra proximo ao littoral, 
:µos campos do planalto maranhense cresce uma 
pequena palmeira, cujas fibras, de resistencia no
tavel, são utilisadas pelos índios Canellas. 

Um estudo pormenorizado da flora mara
nhense no ponto de vista economico; possivelmente 
revelará muita cousa de valor, hoje só conhecida 
localmente. 

• 
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NOTAS SOBRE A FAUNA 

e OMO os mineraes e as plantas, os animaes re
presentam um importante factor anthro

pogeographico. 
Algumas vezes são a causa da fixação do ho

tnem em determinadas regiões, outras vezes repre
sentam obstaculos de que elle cautelosamente se 
afasta. 

As bétas metallif eras e as camadas de com
bustiveis fazem criar em torno dellas importantes 
J1ucleos de povoamento; as mattas que contêm ve

. getaes uteis são f requen temente palmilhadas pelo 
homem, que se detém tambem i1os lugares onde a 
caça se lhe offerece abundante. 

Para o homem civilizado, comtudo, a fauna re
presenta um factor de menor importancia que a 
flora e as jazidas mineraes. 

Se ella é hostil, elle facilmente a destróe. 
Já para o selvagem que vive da caça porque 

a rudeza de seu pensamento não lhe permitte si
quer compreender a vantagem de ser criador, a 
fauna representa o principal papel de fixação á 
terra. 
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Um bando de indios muda-se para certa re
gião só porque lá a caça é abundante. Se, tempos 
depois, ella rareia, e-lle deixa o lugar em busca de 
outro onde possa, com mais vantagem, satisfazer 
ás exigencias do estomago. 

Na distribuição dos animaes terrestres obser
vam-se preferencias: ha bichos que gostam das 
mattas, outros que preferem os campos. O macaco 
prefere a matta, a ema vive no campo. 

A caça dos indios Guajajáras não é rigorosa
mente a mesma dos indios Canellas, pela diversi
dade do meio em que vivem. Aquelles, nas mattas, 
á beira dos ri·os, pescam muito, caçam macaco, paca, 
cotia, anta, veado mateiro; esses, no campo, caçam 
principalmente ema e veado do campo. 

No campo e na matta ha numerosas especies 
de abelhas de que muito se aproveitam os indios. 
As mais conhecidas e apreciadas, pelo sabor do mel 
ou pela abundancia ~m que o produzem, são:· tiú
ba, tubí, Manoel de Abreu, moça branca, cupíra, 
chupé, uruçú, inxú, tatahíra etc. 

Os peixes mais communs no alto Mearim, se
gundo informes dos indios, são os que correspon
dem aos nomes vulgares: pacú, surubim, liro, piáu
cabeça gorda, piáu-aracú, mandi-molle, mandi-ca
beça de ferro, cascudo, trahira, poraquê, piranha, 
piranha branca, piá)l-cachorro, arraia, lampr~a. 

No alto Mearim_ vi po:ucos jacarés e só dos pe
quenos (jacarétinga) ; no CU:rso médio e baixo, s.ã~ 
muito mais abundantes. 
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No Corda, dizem que é muito commum a g·ran
de cobra dagua, chamada pelos Guajajáras mu
zuhú. Deve ser a cobra sucuri ou si1curujú ( Eiine
ctes), muito temida, porque já tem atacado indios 
pescando nas margens do rio. 

As caças mais co-mmuns são: entre as aves, o 
jacú, o jacamim, o mutúm, o pato dagua, o urí1, a 
codoJ·na; entre os roedores, a cotía, a paca, a capi
vára; entre os u11gulados, o veado, o caetetú, o quei
xada e a anta; entre os carnívoros - as onças -
sussuarana e pintada, muito temidas pelos i11dios; 
entre os primatas, principalmente o g_uariba . 

. 
Os Canellas, habitantes dos campos, caçam de 

preferencia o veado campeiro, a ema, a rapôza, pa
pagaios, periquitos, gaviões e toda especie de ani
mal que encontram. 

Procuram avidamente nos brejos e nos 1·ios a 
cobra sucurijú, ( rôtí dos índios), um dos seus mais 
apreciados alimentos. 

Descendo o Mearim, do Engeitado até o es-. . 
tuario, pode-se fazer uma idéa da distribuição dos 
animaes. Até Barra do Corda lobríga-se de vez em 
quando u:m veado bebendo; pelas barrancas são 
muito communs os g·randes lagartos ( Teiidae) . 

Nas arvores esvoaçam bandos de ciganas, 
tambem chamadas chaú11as, e, ás vezes, apparece 
um macaco, o acrobata das selvas. 

Abaixo de Barra do Corda entra-se numa 
zona de varzeas, onde são communs os g·rupos de 
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capivaras que esperam despreoccupada111ente o 
tiro dos caçadores . 

Na baixada são muito abundantes os jacarés 
e já proximo ao golfo de São Marcos, na região dos. 
manguesaes e das campinas, as aves aquaticas dão-
uma graça especial á paisagem. 

As aves do litoral maranhense foram estuda
das pela consagrada orni thologista dra . Emilia 
Snethlage, fallecida recentemente, em Porto Ve
lho, Estado do Amazonas . 

A morte a colheu quando ultimava observa
ções para uma grande obra sobre a ornis brasilei
ra . Num relatorio ao director do Museu Nacional, 
em poucas linhas, a dra. Snethlage caracteriza a 
fauna ornithologica do litoral ma1--anhense, salien
tando o caracter de transição entre a da Amazo
nia e a do N ordéste. 

Com referencia ás observações feitas na ilha 
do Maranhão (Anil), escreve: 

"A fauna ornithologica provou - contra a opinião pro
nunciada no meu primeiro relatorio - quasi exclusivamente 
amazonica (melhor seria talvez dizer paraense oriental) e 
bastante empobrecida o que aliás se explica pelo facto de ser 
esta parte do Estado coberta de capoeira baixa e sem mattas 
virgens. As formas do sertão ( cearenses) faltavam quasi com
pletamente e as poucas ql1e encontrei - p. e. Tiird,us amau-
1"ochaliniis - são de vasta distribuição e tambem se encon
tram, émbora isoladamente, na Amazonia. " 

Relativamente á zona de São Bento, escreveu: 
" A fauna provou ser interessantissima. A primeira im

pressão era de facto ainda amazonica, especialmente nos pro-
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prios campos, caracterizados por L eistes gnian.ensis (não a 
forma cearense L. s'u,pe1·ciliaris), Flttvicola albiventris e todos 
os passaros aquaticos de vasta distribuição . Ao lado delles, 
porém, descobri em breve E1nberizoides herbicola, Chamaepe
lia minuta e outras formas cearenses ou ausentes no Norte. 
A s "ilhas" de matta mostravan1 completa mistura de formas 
amazonenses e cearenses, de maneira que aqui já me encontrei 
em plena transição de uma zona ornithologica para a outra." 

Referindo-se á collecção feita no Maranhão: 

" Além de muitas formas de importancia zoogeographica,. 
ella contém diversos especimens de especies raríssimas nas 
collecções e, como creio, ainda não representadas no l\IIuseu 
Nacional . " 

As ciganas são abundantes i1as n1argens do 
Mearim, de Pedreiras para cima. 

São aves muito curiosas, de "arminho no pes
coço e esporão na aza"-- (Miranda Ribeiro) . Encon
tram-se aos bandos, esvoaçando de g·alho em ga
lho, batendo azas e quebrando gravetos. Ning'Uem 
atira nellas; não é bôa caça, dahi serem tão nume-
1·osas . A cigana tem a particularidade de possuir 
um esporão nas azas, que serve de garra auxiliar. 

Outrora, attribuiam-lhe muitas virtudes. 

Vale a pena reproduzir aqui o que escreveu 
um chronista de antanho sobre as singularidades 
dessa ave: 

'' Unicor1ie, - ave pouco maior que galinha, escura nas 
costas e cinzenta na barriga; tem · azas extraordinariamente 
grandes com dois ferrões nos encontros, e 11a cabeça um corno 
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·de meio palmo de comprimento, delgado para a ponta, e nar 
base da grossura de pena de escrever. 

Quando q11er beber mete primeiro o corno n 'agua para 
repelir o veneno, que nella têm deixado os bichos venenosos; e 
só então bebem as Ol1tras aves, que por ella esperam assim 
como os quadrupedes d'Africa esperan1 a abadaj daqui se ti
rou ser elle contraveneno. 

Dizem, que elle tambem tem virtude magnetica. 
Esta ave se xama em algumas partes annúma ou inhúma. 
Sua carne não se come, por ser esponjoza . O corno e es-

p orões dos encontr os das azas têm maravilhosà vir tude bezo
artica contra todo o veneno, e contra a malignidade dos umo
res, xamando-os por suor de dentro para fóra, comtanto que, 
se deve dar um escropulo (24 grãos) do dito esporão ou como, 
feito em pó, misturado com 4 ou 5 onças d 'agua de cardo san: ~ 

to ou escorcioneira; é infallivel remedio para os mordidos da 
cobra cascavel." 

A descripção não é scientifica, mas é bem pit
toresca. 

Depois destas referencias aos animaes · selva
gens, cumpr·e dizer alg·o sobre os que são criados 
pelo homem. 

A pecuaria, no Maranhão, ainda não está con
venientemente desenvolvida. O censo de 1920 mos
t1--ou que o rebanho bovino anda por 835 mil cabe
ças, o que dá o indice de 2,4 por kilometro qua
,drado. 

Isso é relativamente pouco, pois esse mesmo 
índice eleva-se a 4,2 no Piauhi - 4, 7 em Goiaz 
- 5,1 na Bahia - 12 em Minas e 29 no Rio Gran
de do Sul. 

O rebanho bovino está concentrado no alto ser-
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tão, nos municipios de Carolina, Porto Franco, Ria
chão, Loreto e Victoria do Alto Parnahyba. 

Os sertões do Tocantins e do I tapecurú são as 
zonas typicas de criação; o meio presta-se a isso e 
justifica a denominação que deram os bandeiran
tes, quando alcançaran1 o Maranhão, vindos da. 
Bahia . 

A pratica tem mostrado que aquelles sertões. 
são, realmente, de "pastos bons" . 

O gado vaccum é a riqueza do sertão. 
Computam-se as fortunas de familias pelo 

numero de cabeças de g·ado que possuem. 
A pecuaria ainda se mantém i1un1a phase 

primitiva; confiam-se os rebanhos ás leis da natu
reza, tal como na época em que os bahianos fu11-· 
daram lá os primeiros curraes . 

Póde-se, ·mesmo, dizer que por lá ainda se 
encontram bem nitidos os caracteres da época do 
couro, de que fala Capistrano de Abreu. 

O artefacto de couro é preparado, ás vezes,. 
com muito esmero. 

Espalhados pelo sertão encontram-se peque
nos curtidores, que são quasi sempre fabricantes 
de sellas, gibões, botas e correiame. 

O couro é curtido com cascas de vegetaes, por 
processos primitivos, mas a pericia do sertanejo 
compensa, em grande parte, as désvantagens do 
1nethodo obsoleto. 

Para curtir, põem o couro nagua com cinza, 
na "decoada", que tem por fim fazer cahir o: 
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pello; depois de raspado e lavado, o couro vae para 
o tanque de "g·olda" e ahi fica durante alg·umas 
semanas até que o tanino "atravesse". 

A qualidade do producto depende muito da 
pericia individual; a concentração da golda, o tem
po de curtimento e o acabamento variam dum 
curtidor para outro. Muitas vezes encontram-se 
i10 sertão artefactos de couro de fabricação local, 
quanto á qualidade da materia prima e ao esme
ro no acabame11to, perfeitamente comparaveis aos 
que se fabricam nos grandes estabelecimentos mo
de1"nos. 

O rebanho de ovinos e caprinos não chega a 
170 mil cabeças e tem maior densidade no muni
cipio de S. João dos Patos. 

Os asininos, equinos e muares não cheg·am a 
133 mil e o conjuncto delles póde-se dizer que re
presenta a capacidade de transporte de generos e 
de gente. 

Dos "centros" para os portos dos rios e para 
as estações da estrada de ferro, to.do o tr::lnsporte 
é feito no lombo de burro e em cavallos. 

Ultimamente, com a intensa propaganda do 
g·overno e a constr.ucção de estradas, o "chauf f eur" 
já vae fazendo concorrencia ao tropeiro tradicio
nal e tudo faz crer que no Maranhão já tenha tido 
inicio a éra de decadencia do transporte em lombo 
de burro. 
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A CLASSIFICAÇÃO dos indig·enas do B1·asil foi 
sendo modificada á 1nedida que foram sen

do melhor conhecidos os elementos que se preten
diam grupar. 

Revelaram-se aos olhos dos p1"imeiros obser
vadores dous g·rupos perfeitamente distinctos: os 
tupis e os tapuias . 

Os primeiros mostravam sobre os ultimos si
gnaes accentuados de superioridade cultural. Mas 
.-Os tupis não formavam typo uno; havia delles va
rias castas, como d:iziam os chronistas de antanho. 
O que se percebia era uma certa homogeneidade en
tre aquellas innumeras tribus que falavam idio
ma muito parecido, sinão igual, que tinham habi
tas semelhantes, quer estivessem á beira do ocea
no, no imo dos sertões nordestinos, quer na Ama
zonia. Assim, Tabajaras, Tupinambás, Tamoyos 
ou Carijós, não obstante variações individuaes, ti
nham em comm um caracteres linguisticos, soma
ticos e psychicos. 

Os tapuias, mais hostis, mais selvagens, de 
lingua que aos primeiros catechistas não foi tão 
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facil aprender, e que chamavam linguas travadas, 
não formavam uma unidade ethnica ou social. 
Mostravam-se muito mais diversos entre si que as 
·varias tribus tupis. O caracteristico delles era 
linguagem differente da outra, chamada "ge1--al" 
pela extensão de seu uso, e a sensivel inferiorida
de de cultura moral e material, quando cotejada 
com a dos chamados tupis. 

As palavras tupi e tapuia ficaram consagra
das na ethnographia brasilica para designar os 
dous g·rupos a que se filiavam todas as tribus do 

• pa1z. 

Naquelles primeiros tempos, o que não_ era 
tupi era tapuia. Frei Vicente do Salvador (1627) 
diz: 

"O que de presente vemos é que todos são de côr casta
nha e sem barba) e só se distinguem em serem uns mais bar~ 
baros que ot1tros (posto que todos o são assaz) . Os mais bar
baros se chamam in, gene·1~e Tapl1hias, elos qt1aes ha muitas 
castas de diversos nemes, diversas linguas e inimigos uns dos 
outros. 

Os mais barbaros, que por isso se chamam Apuabetó, que 
quer dizer homens verdadeiros, posto que tambem são de di
versas nações e nomes, porque os de S . Vicente até o Rio da 
Prata são Carijóz, os do Rio de Janeiro Tamoios, os da Bahia 
Tupinambás, os do Rio de S. Francisco Amaupiras, e, de Per
nambuco até o rio Amazonas Potyguarás, comtt1do todos fa
lam um mesmo linguage e estes aprendem os religiosos que 
os doutrinam por uma arte de grammatica que compoz o pa
dre Joseph Q.e Anchieta, ' rarão santo da ordem da Companhia 
de Jesus." 
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Cardim (seculo XVII) cita setenta e seis tri .. 
bus de indios, de que já se tinha noticia até aquel
la data; hoje esse numero seria muito augmen
tado. 

Não nos interessa, entretanto, enquadrar 
numa classificação etnographica todas as tribus, 
mesmo porque, tendo desapparecido a maior parte 
dellas, seria impossivel filial-as aos grupos prin
cipaes estabelecidos pelos ethnographos modernos. 

A distrib11ição dos indígenas em dois typos -
tupi e tapuia - que se manteve durante long·os an-
11os, não poude perdurar desde que os estudos de· 
ethnographia foram evolvendo, desde que, de sim
ples historias curiosas, passou a ethnographia a ter· 
um cunho verdadeiramente scientifico. , 

Surgiram então classificações mais precisas-, 
que separaram os varios grupos não tupis, muito 
differenciados quanto aos habitos, lingua e cara
cteres morphologicos, englobados na primitiva 
classificação como simples tapuias. 

O general Couto de Magalhães, brasileiro il
lustre q~e tanto se dedicou ao estudo dos nossos 
índios, com quem teve trato intimo durante lon
gos annos, em Goiaz, em Matto Grosso e na Ama
zonia, ensaiou grupal-os em tres typos: 

7 

1°. Indio escuro, gran.de; 

2°. Indio mais claro, de estatura mediana; 

3°. Indio mais claro, de estatura pequena, pecu
liar á bacia do Ama.zonas. 
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Considerou os d-0is ultimos typos derivados - -
do primeiro, por cruzamentos remotos com uma 

- ' 

raça branca, pre-historica. 
Assim, para elle, o typo autochtonico, o indio 

cujo berço foi a propria America - era o selva
gem robusto e escuro; filiado ao grupo tapuia, das 
primeiras classificações. Pela analyse perfuncto
ria de caracteres so1naticos e de aproximações 
ling·uisticas, Ci_)uto~ de- Magalhães firmou o concei
to de que contribuíram para a formação do indio 
brasileiro, uma raça .escura autochtonica e_ uma 
raça branca, emigrada do Oriente. 

' 

O Guaicurú de Matto Grosso, o Chavante de 
Goiaz e o M undurucú-do Pará, na sua opinião, eram 
os typos representàt~vos da raça autochtonica . 
Seus principaes. caracteres somaticos eram colo
ração escura,, lembrand:o a côr do chocolate, ca
bellos lisos e duros) .. notavel robustez physica~~ ma
lar e orbita sálientes, ig·ualdade entre os diame
tros bi-goniaco e tx:ansve:r:so maximo . 

Os caracteres psycnicos collocam-no em infe
rioridade ás outras classes constituídas pelo in-

~ . -

dio claro, :pequeno, menos robusto e mais adapta-- ~ -
vel ao nosso estado soçJal. 

Reunindo os ~ çla segunda e _terceira clllSses 
sob a denominação tupi abajú - que significa 
i11dio claro -, aos p:rimeiros Couto ·de Mag·alhães 
denominou abaú1ia ou indio escuro . 

Essa classificação não foi adoptada em ethno
graphia brasileira, pouco avançou sobre a classifi-
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cação basica dos primeiros chronistas e nUJ!Ca se 
.consolidaram theorias fundadas no pretendjdo au
tochtonismo do Homem amer icano . 

Von Martius, sem duvida o mais operoso dos 
naturalistas est rangeiros que se occuparam de es
tudos brasilei1·os, e um dos mais illuminados, en
saiou uma classificação que, durante muito tem
po, foi considerada satisfactoria. Distinguiu nove 
typos, a saber: 

I - Tupis e Guaranís - os guerreiros . 
II - Gês ou Crans - os cabeças. 

III - Guck ou Côco - -os tios . 
IV - Crens ou Guerens - os velh.os . 
V - P areeis Oll Poragís - os de cima . 

VI - Goitacás - os corredores da matta . 
VII - Ar uak ou Aroaquiz - gente da farinha. 

VIII - Lengoas ot1 Guaicurús - os cavalleiros. 
IX - Indios em transição para a cl1ltura e a língua 

portugt1eza . 

Depois de von Mart ius, est-qdos valiosos, prin
.cipalmente os de von den Steinen e Pa11l Ehren
i·eich, la11çaram muita luz sobre o complexo pro
blema dos grupamentos indigenas no Brasil, tra
'Zendo novas contribuições para a ethnographia 
brasileira, agora francamente estudada com ver
.dadeira orientação scientifica. 

Von den Steinen modificou-o quadro de Mar
. tius, introduzindo novos grupos e fundindo num 
só alguns que o ethnographo bavaro separara. As 
famílias ficaram então divididas em 
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I - Tupi. 
II - Gê. 

III - Carahiba. 
IV - Nu-aruak ou Maipure. 
V - Goitacás (Waitaka) . 

VI - Pano. 
VII - l\1iranha. 

VIII - Guaicurú (Waikuru) -. 

* 
-

Os autores antigos - Ives d'Ev:r:eux, Claude 
d' Abbeville, Antonio Vieira, Bettendorf, · Francis- -
co de Paula Ribeiro e outros, referem-se ás tribus 
de indios que povoaram o Maranhão, em tempos já 
remotos. São citados os Tupinambás, ·na costa, os 
Timbiras, os Gamellas, os Craôs, os Cracatis, os 

~ 

. Guajajáras, Crangês, Paicobgês, Capiecrans, Ama-
najós, Macamecrans, Aponegicrans, Cherentes, 
Acróas, Tembês, Taramamoezes ou Tremembés,
Caicaizes, U ruatizes, Guaxinazes e Guanazes . 

Essas tribus, referidas por observadores em 
épocas diversas, deslocaram-se por are~s enormes,. 
forçadas pelas guerrilhas, entre si mesmas, pela 
pressão dos invasores civilizados e pela natural 
tendencia ao nomadismo. 

Assim, Couto de Magalhães encontrou indios; 
Guajajáras no Araguaia, e é de todo ptovavel que 
os do grupo Gê - nomades por excellencia, - di
latassem suas incursões pelas terras paraenses e: 
para leste, até os Estados nordestinos . 
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Francisco de Paula Ribeirp-,_ na "Memoria sobre 
as nações gentias que habitam o Maranhão", ( *) dá 
noticias valiosas sobre os ind-igenas daquelle Es
tado. O autor da Memoria viajou muito no interior 
e poude assim colligir dados fidedignos . 

Certas observações constantes do trabalho de 
Paula Ribeiro encontrei ainda na aldeia do Ponto. 
Pelo que refere, dominava o ce11tro do Maranhão 
o grupo Gê ou Kran . 

Os p1·oprios Guajajáras foram classificados 
como tal, em flagrante desaccordo com a verdade. 
Paula Ribeiro occupou-se com os Gês, cujas diffe-
1·entes tribus foram descriptas com algu11s porme
nores. 

Já naquella época os Gamellas era,m pouco 
numerosos e os Timbi1·as dominavam o centro e o 
8Ul do Maranhão. A denominação Timbira abran
gia varias tribus; assim, havia Timbiras do Tocan
tins, Timbiras da · matta, Timbiras ou Timbirás 
da canella-f ina, Timbiras do baixo-Mearim, etc . 

Os Guajajáras correspondiam a esses ulti
mos, segund:.o aquelle autor. Os habitantes de 

· Pastos Bons chamavam os Macamekrans de Ca-
-

raôus. Os Sacamekrans e Capiekrans habitavam 
a região entre os rios Mearim, Alpercatas e acha
pada do mes}llo nome, onde hoje estão localizados 
os Canellas . 

Os Guajajáras tinham menos contacto com os 

( *) Revista do Inst . Hist . e Geogr. Brasileiro, toino III, anno 
de 1841 . 
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civilizados, não só porque viviam quietos em suas 
aldeias, como tambem porque a região que habita~ 
vam foi menos infestadá pelos brancos. Os Gês sof
freram as· consequencias da conquista dos sertões 
do Itapecurú pelas bandeiras da casa de Garcia 
de Avila. 

No meio do intrincado ethnologi,Ço maranhen
se, podem-se reunir algumas tribus que, embora 
com denominação differente, apresentam unidade 
ethnog·raphica. 

Taes são os Macamecrans, Aponegicrans, Ca
piecrans, emfim todos aquelles cuja denominação 
termina em cran . Do mesmo modo, devem-se gru:
par todas as tribus terminadas em gês . Crans .e 
Gês são ainda tão semelhantes, que devem enqua
drar-se numa mesma chave. São do grupo Gê de 
Martius, conservado na classificação de Ehren
.reich. Timbiras, Gamellas e Cracatis tambem de-.. 
vem ser encarados conio· uma unidade; as ·diff eren-
ças que apresentam são muito pequenas. 

Theodoro Sampaio, num interessante estudo 
sobre a distribuição dos povos da família Gê ou 
Cran, ( *), refere que os Gê do Maranhão tambem 
foram conhecidos por Timbiras ou Timbirás, re
partindo-se em dois grupos: Timbira da matta e 
Timbira do campo ou Ganellas. Entre os primei-
1·os elle colloca os Sacamecrans, nas mattas a oéste 
de Itapecurú, entre Caxias e Pastos Bons; os Pio
cobgês na região do Grajahú e, com duvida, os An-

( *) Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., t. XXV, anno 1912. _ 
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gês, C1:_angês e Paicobg~~s, _nas fronteiras con1 o 
Par~. Entre os Timbiras do campo, elle inclue, aQ 
lado dos Capiecrans, Aponegicrans, Macamecrans 
e Graôs, os Guajajáras, que são francamente tupis. 
Guiado sómente P-elas notieias dos viajantes, pare-

. ~e-nos imprudéncia tentar classificações dos gru: 
pos actualmente extinctos. 

Nós tivemos o primeira contaçto com os indios 
do Maranhão exactamente nas mesmas circumstan
cias que l\1artius, mais de. um seculo antes. ( *) 

Como nós agora, foi -em Caxias que Martius 
' 1iu os primeiros~ indios éfaquellas paragens . 

Attrahido á janella dà casa por uma algazár: 
I"a na rua, teve a enorme satisfação de observar 
cerca de quinze individuos da t r ibu dos Aponegi
crans e Craôs . Foram esses que -serviran1 de ele
mento de observação ao-grande viajante. 

_ Martius colheu delles as caracteristicas que 
ain~a hoje são cônfirmadas por 9bservação mais 
demorada nos Canellas. Assim, verificou que já 

, 

vestiam calças de algodão quando andavan1 nas ci-
_dades em busca de dadivas, usavam batoques nas 
orelhas e dobravam-na quando estavam sem elles, 

(* ) Carlos F rederico F elippe von Martius foi un1 notavel natura
lista bava1·0 . Veiu ao Brasil em 1817, na comit iva da Imperatriz Leo
poldina, archiduqueza da Austria. F ez u1na. long.a viagem pelas provin
cias de S . P aulo, Rio, Minas Geraes, Bahia, P erna111buco, Piauhi, Ma
ranl1ão e dahi seguiu para a Amazonia ( 1817-1820). Esta viagem, feita 
em companhia de Jean Baptista Spix, zoologista,, permittiu a colheita 
de tal acervo scientif ico, que criou unia gloria hnperecivel para an1bos . 

Martius é o ethnographo de válor e o iiiegualavel autór da F lora 
B.rasilie'Mis. Spi."i é o zoologista operoso. que a in-0rte prematura não per
mittiu brilhar tanto quanto o companheiro, no scenario das Sciencias 
Naturaes . 
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pintavam-se de preto e vermelho ·quando se prepa
ravam para dansar, falavam muito devagar e ti
nham o mesmo idioma dos Aponegicrans e Maca
mecrans ou Craôs. Somente um facto não verifi
camos na aldeia do Ponto - o uso de cylindros de 
resina ou alabastro mettidos no beiço, facto aliás 
observado por Theodoro Sampaio, neste seculo, en: 
tre os Craôs do Rio Preto . 

: · · As scenas de dansa, á noite, segundo a descri
pção de Marti us, eram revestidas de mais anima
ção, ou talvez tenham sido um pouco exageradas 
pelo facto de serem representadas especialmente 
para um homem que, de la pis em punho, não perdi~ 
·um só gesto ou palavra dos aborigenes. Elle an
notou na relação de viagem: 

" Os saltos e gyros irregulares, o lançar guerreiro de suas -armas, as feias deformações da physionomia deste bando sem 
freio, o gemido desharmonico e terrivel, acom:ganhado pelo 
toque do maracá, bem parecia uma scena do int erno - f ür 
eine Scene a1is der H alle gelten konnen,." 

-

Martins, orientado pelas informações, appli-
cou o nome g·eral de Timbiras aos não tupis da
quella região e considerou tres ramos: Timbiras da 
inatta, Timbiras da canella fina e Timl?iras d'a 
l>occa furada . 
~ · Os primeiros, tambem chamados Sacamecrans; 
habitavam as florestas entre o Balsas e o Itape
·curú, onde ainda nen~um branco havia -tido a co
l"agem de penetrar. _ 
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Os Timbiras da canella fina ou Corumecrans, 
escrevia, devem vagar nas regiões mais altas e 
desnudas da florest~a, entre o Mearim, o Alperca
tas e o Itapecurú. Eram celebres pela velocidade 
com que corriam, que igualava a dum cavallo, e 
apertavam as canellas com faixas de algodão, des
de a inf ancia, para lhes dar mais· elegancia . 

Os Timbiras da bocca furada dividiam-se em 
varios bandos: - Aponegjcrans ( Ponegicrans), 
Ponicrans, Purecamecrans ( Ponecamecrans) e 
Macamecrans ou Carauús ( Caroús) . Suas povoa
ções eram numerosas, entre o rio Mearim e o Gra
jahú, e mais para oeste, até o Tocantins, deven
do-se encontrar as maiores na ribeira da Faca e 
rio da Farinha. 

Martius, á mingu_a de investigações, conside~ 
·rou Gê as tribus mais a-0 norte que viviam no Ma
ranhão e Pará, occupanâo as florestas entre o To
cantins e o Capim ; Citava os seguintes grupos: 
- Angês, Mamacabgês ( Comacatagês), Piacob
gês ( Paycogês), Crangês, Poncatagês e Cricatagês 
ou Gavião. 

Ora, hoje sabemos que os Gês e Crans são um 
mesmo ramo das f amilias indigenas do Brasil; os 
habitos são quasi os mesmos, a lingua é un1a só. 
Esses Gês septentrionaes viviam principalmente da 
pesca, nos rios Mearim e nos lagos do curso baixo 
do rio, emquanto os Crans de Martius, que são, 

• 

realmente, Gês dos campos, pelas condições do 
meio, viviam e vivem aind~ hoje· da caça. 
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Martius airtd.a .viu. muitos grupos tupis em 
transição para o estadio civilizado_; na Tresidella 
de Caxias viu Tupajaras e Cahí-Cahís, babeis olei
ros, aldeiados pelos jesuitas. Havia Manajôs al
deiados em Vinhaes, na ilha do Maranhão e San
to Antonio e São Felix, no districto de Pastos 
Bons - todos chegam somente_ a nove mil e, pelos 
vocabulos tomados em Vinhaes, mostravam ser .. . 
tupinambás. 

Gamellas localizados em Cajarí e São José de 
Penalva tinham abandonado essas povoações des:
_de 1785. Seu nome ;nacional era Acobô; habitavam .. 
a região entre os rios Turí Assú e Pindaré a oés-

~ -

te das villas l\1onção e Vianna. Esses, muito te-
midos pela crueza com que assaltavam as povoa
ções civilizadas, eram ~parentados aos Bús que 
viviam perto do Tocantins e no Pará. Martius , 
cita os Temembôs como do mesn10 grupo, embor~ 

' ~ 

considerados pelos maranhenses - como identi-
• 

cos aos Manajós, o que é negado ;por elle. 
Ha sempre, na lembrança da gente do interior-, 

noticias vagas de índios brancos. . . que ninguem 
• • • Jamais os viu. 

A Martius falaram na existencia duma tri
bu dos Coiácas, selvagens brancos que nenhum 
contacto tinham com outra gente; moravam nu1na 
alta montanha entre os rios Mearim e Grajahú e 
deviam ser descendentes dos hollandezes ... 

• 

A noticia reflecte bem a falsidade. · 
Tanto quanto nos foi possível averiguar com 
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i·elação ás tribus indigenas actualmente existen
tes no Maranhão, ha grupos conhecidos por Gua: 
jajáras, Canellas, Cracatís, Tembés, Craôs, Tim
biras e U rubús. 

Os Guajajáras, . de todos os mais numerosos" 
têm .suas aldeias no alto Mearim, acima de Bar: 
ra ·do Corda, no alto Grajahú, alto Pindaré, Zutíua 
e terras desconhecidas que occupam grande exten
são no oéste maranhense . 

Os Canellas estão localizados cerca de 120 ki
lometros ao sul de Ba1"ra do Corda, á encosta da 
chapada do Alperc.atas, proximo ás nascentes do 
rio Santo Estevã-0, -afflue11te do Ourives (Aldeia 
do Ponto) e proximo ao rio Porquinhos, afflt1ente 
do rio Corda (Aldeia dos Porquinhos) . 

Os Caracatís têm uma aldeia entre Grajahú 
e Imperatriz. 

Os Tembés vivem nas mattas do Oéste, além 
do Pindaré, e no -vàlle do. Gurupí. 

Os Carahôs ou Craôs localizam-se na zona do 
rio Manoel Alves, affluente do Tocantins. 

As aldeias dos Timbiras ficam entre o Graja
l1ú e o Gurupí. 

Os Urubús vivem nas mattas entre o alto Pin
daré, alto Turi, Maracássumé e Gurupí, são muito 
pouco conhecidos e os unicos verdadeiramente 
11ostis. 

A essas denominaçoes, em nossa ling·ua, cor
respondem outras, que elles dão a si mesmos e ás 
outras nações. 
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Os que nós chamamos Guajajáras falam uma 
língua propria e têm habitos muito semelhantes ao 
antigo gentio Tupinambá, mas não são os I'epre~ 
sentantes actuaes dessa grande nação, porquan~o 
Antonio Vieira, escrevenclo do Pará, em 1665, re
feria: ( *) 

"Qt1ando vim a primeira vez, foram dois padres ao rio 
de Pinaré, que é no l\!Iaranhão, fizeram descer alguma gente 
de nação Guajajáras, e por ten1or dô trato que via1n dar aos 
outros índios, se tornou grande parte delles para os mattos. 
Da missão que fiz ao rio dos Tocantins, já vossa magestade 
foi informado como aquelles índios se repartiram e despeda
çaram por onde quiz a cobiça do que então governaya; agora 
achei que mt1itos estavam vendidos por captivos. 

Neste mesmo anno mandaram os padres uma embaixada 
(como cá dizem ) á nação dos Topinambás, que dista tresentas 
legoas pelo mesmo rio acima, e é a gente inais nobre e 1nais 
valorosa ele todas estas terras. " 

* 
* * 

E' de suppor que, desde o tempo do descobri
mento, esses indios occupassem a parte central do 
Maranhão, compreendendo o alto Mearim, Graja
hú e Pindaré. 

Consta que existem ainda muitos Guajajáras 
no estado inteiramente selvagem. 

(*) Cartas do Padre Autonio Vieira - A. Co_elho. Livraria Edk 
tora Magalhães. S. Paulo e Rio. 1912. 
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Esses que vivem nas aldeias do municipio da 
Barra do Corda é têm contacto frequente com os 
civilizados chamam-se a si mesmos Tantehára e di
zem que os T~ntehára bravos são U az_áizára . 

Guajajára é, portanto, corrupção de U azái
zára, por substituição do z por j, ua por gua e 
queda do i. · 

Aos civilizados os Guajajáras chamam Ca
'raíu, reservando para os pretos a denominação Pa
raná. No te-se que essa palavra no tupí amazonico 
significa rio; entre os Guajajáras, entretanto, Pa-

-_ ranã é negro;-homem preto, Parariã cuzê - mu~ 

lhe1" negra, ao passo que o rio é ii - agua . 
Os que diff erem delles pela linguagem e pelos 

costumes são A uâ . E' A u,á um Canella, como é 
Auâ-cuzê uma mulher Caracatí. 

Os Canellas nos chamam Cupên, aos Guaja
járas Prizini-ré, e M ehim ou M en-him a si mesmos. 

O eschema abaixo mostr.a claramente o modo 
de tratamento de cada um para com outro. 

'IJraslleiro 
,civiii1.odo 

Pri zí ni .rf' 

Relativamente aos outros grupos - Timbí
·ras, Caracatis, Craôs, - não pude colher dados .. 
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1nfo.rmam-me que sua lingua é muito semelhante 
á dos Canellas. 

Canellas, Caracatís, Timbiras e Craôs enten
dem-se perfeitamente, ao passo que n-enhuma pa
·lavra comprehendem do idioma dos Guajajáras. 

Os Tembês, ao que me informam, têm lingua 
n1uito semelhante á dos Guajajáras, devendo, en
tão, ser encarados como uma variante do tupi. 

Jorge _ H urley colheu um vocabulario tembé 
nas aldeias do Alto Guamá, no Pa:r-á. Graças a 
uma especial gentileza do autor da "Amazonia 
Cyclopica", pude comparar ó que colhi nas 'ãldeias 
do Mearim e verificar a sua identidade. 
. Sobre a lingua falada pelos U rubús pouco po
demos adiantar; algumas informações de pessoas 
que já lhes ouviram alg·umas palavras, fazem-me 
·erêr que falam tupi. ( *) 

~ 

Não ha noticias minuciosas sobre esse gru.-
·po, que só tem sido visto quando ataca povoações 
nos altos Pindaré e Turi, ou trava combate com 
os audaciosos bandeirantes da actualidade ·que se 
'internam pelo Maracassumé, em busca de ouro. 

Do exposto, conclue-se que os indios mara
. nhenses devem ser grupados ---- pelo menos em 
dois typos: Tupis e Tapuias, consoante a ab~oluta 
classificação colonial, ou Tupis e Gês, de accôrdo 

(!C') Recentemente (1930) o prof. Raimundo Lopes fez, u111a ex: 
-éursã,o ao Oéste maranhense e poude fazer ligeiras observações sobre os 
Urubús - as n1ais con1pletas e autorizadas que se tê1n hoje -en1 dia. 
A · arte plun1aria entre elles é cultivada com grande esmero e já agora se 
pode affirn1ar con1 segurança que são verdadeiros · ameríndios de es
tirpe tupí. 
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com as1 modernas id~as acerca da ethnog·raphia 
brasileira. 

São tupís os Gt1ajajáras, e bem exacta se afi
gura essa classificação quando se observam seus 
costumes e sua linguagem, méra variante daquel
la que os. primeiros ethnographos chamaram de 
geral. 

São g·ês os Canellas, Craôs, Cr~catis e Tim
biras, pelos caracteres somaticos, pelos habitos e 
pelo idioma. 

Os Tembés são tupis como os Guajajáras, 
bem como os U rubús. O isolamento, o meio, as in
fluencias da população civilizada apagai·am cer
tos habitos e avivaram outros, realçando, assim, 
certos afastamentos relativos a costumes que são 
devidamente compensados por uma grande apro
ximação linguística . 
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GUAJAJARAS 

.A ESSA nação pertence a maior parte dos indios 
do Maranhão. Ainda ha numerosas aldeias, 

e, somente no municipio de Barra do Corda e Gra
jahú, contam-se perto de trinta. 

* 

Em 1616, uma expedição de 45 soldados e 90 
indios, commandados por Bento Maciel, subiu o 
Pindaré á procura de riquezas mineraes. 

Alguns mezes depois, regressaram desillu
didos 

" ... sem outro fructo do seu muito trabalho que o de fa
zer guerra ao barbaro Tap·uya G11ajajara com fatal estrago 
da sua nação . " 

* 

O padre João Felippe Bettendorf referiu-se 
mais de uma vez· aos "descimentos" de indios Gua
jajáras. Para chegar ás aldeias, os padres subiram 
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o Pindaré, então -chamado Pinaré, e depois de 
certo ponto andaram 

" ... caminhando a pé, por terra, cinco dias de jornada, 
por ch11vas e sóes, por espinhos e lagos, até chegarem f inal-
1nente á primeira aldea de Capiytiba. " 

Conseguiram trazer alguns indios que accede
ram ao appello dos padres, com a condição expres
.sa de nunca servirem aos brancos e viverem aldeia
~dos á parte, para poderem fugir para os mattos 
,-quando fossem atacados. 

. ~ -
A volta foi penosa, "o padre J oão l\1aria para alegral-os _ 

,pelo caminho, lhes tocava uma gaitinha, que toca perfeita
-mente bem por solfa, e o irmão que lhe dava de comer por 
~suas propr ias mãos, com que lhe pegaram as bobas de umas 
crianças, das quaes se bem se curol1 depois, comtudo ficou -
.muito mal t ratado dellas até o prese11te . " 

" O P adre José lVIaria os en~inou a toca1·em'- a gaitinha, e _ 
assin1 affeiçoadissimos a este genero de instruIQ.~ento os fez, 
e estão tocando noites _ e dias, estando desoccupados ... " 

" Tem estes Guajajáras de bem serem muito preguiçosos 
e pouco valentes, serem muito inconstantes e grandes fujões, 
porque a cada passo tornam a . fugir para seus mattos, não 
tão somente os novos n1as ainda alguns dos mais antigos . " 

* 

As aldeias - tau , na lingua delles - não apre
~entam 11niformidade, nem quanto ao modo de gru
pamento das casas (tapui), nem quanto ao 11umero 
dellas. 
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A chamada aldeia do Maré Xico ou do Par
rião tem meia duzia -de palhóças, onde moran1 duas 
ou tres familias, ao passo que as de São Pedro, Co
lonia, Bananal ou Engeitado, dão abrigo a mais de 
uma centena de indigenas. 

Qua11to á posição, ha aldeias situadas longe do 
Mearim, como a .. do Côco; outras ficam perto do 
rio, sempre em lugares altos. Ge1--almente, nunca 
estão muito junto ao rio. Os indigenas sempre as 
localizam a algumas centenas ·de metros do curso 
dagua, num lugar elevado, sobre um planalto, de 
ordinario, a mais de dez metros acima do nivel da 
corrente. 

Comquanto a maioria das aldeias obedeça ao 
typo geralmente adoptado pelos nossos indios -
casas dispostas em circulo com uma area central 
limpa de~ matto -, não constitue isso regra inva
riavel. A_ aldeia do-Bananal, por _exemplo, está f óra 
desses moldes. As casas estão espalhadas sem 11.en
huma regra de symetria, com mangueiras, bana
neiras, mamoei1--os e cajueiros, dispersos pelos espa
ços entre ellas. O feitio das casas tambem não obe
dece a leis inflexiveis; uma f amilia pequena con
stróe o seu tapúi acanhado, ele palmas de inazá 
( M aximiliana regia, Mart. ) , de Oahú ( Orbignia 
speciosa) ou patí ( Astrocarium) , conforme os re
cursos que lhe proporciona a flora regional . Um 
Tantehára, chefe â·e grande familia, seja porque 
tenha muitos filhos, seja porque tenha muitas es
posas, faz o lar espaçoso, bem coberto e bem aca-
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bado, pois tem .nas mulheres boas operarias para 
transporte das palmas até a aldeia . 

* 
• 

A planta da~ casas é muito simples: um qua
drilatero, com uma divisão interna e uma área 
coberta, sem tapagem latera1., ou, simplesmente, 
quatro tapagens, o telhado formado de quatro pla
nos inclinados, -e dentro, um emmaranhado de rê
des, pacarás, tepitis, cascas de pau, cabaças, pa
lhas de milho, cordas de tucum, esteiras, arcos e 
flexas, latas, pannos, cacetes, varinhas, folhas sec
cas, couros de veado, de caetetú, de cotia e de ma
cacos, papagaios, bolos de cêra, cascos de jabotí, la
tas enferrujadas, garrafas vasias, cachos de urucú 
e um sem numero cias cousas mais variadas que se . . -

possa imaginar . _ ----
Em seus traços architectonicos, a casa do ih-~ -

dio Guajajára é a mesma do homem do interior ma
ranhense; comparem-se, pon exemplo, as estal!l
pas que representam umai habitação de caboclos 
na zona de Caxias, e uma tapúi de Guajajára: 

A casa é sempre de palmas; a naturezà da 
pal_ma - pinó - na linguagem dos Guajajáras, 
donde veiu o pindoJ?a ou pindova do portuguez, está 
sujeita aos recursos locaes. Nas zonas onde podem 
obter babassú preferem-na; na aldeia do Bananal, 
utilizam para esse mister a palmeira inajá, cuja 
palha resiste durante muito tempo; na aldeia Colo--
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-

nia, aproveitam o pati, que existe com certa fre-
quencia naquellas mattas; em S . Pedro, a maior 
parte é coberta com palmas de babassú trazidas de 
longe. 

Comquanto e1n cada aldeia haja um princi
Jlal, a que antigamente chamavam tucháua, hoje 
substituido pela denominação vernacula de capi
tão - não se deve considerai-a g·rupamento huma
no sob a ascendencia dum individuo . 

Muito · ao contrario. 

Os diversos habitantes da aldeia fazem ques
tão de manter a mais absoluta independencia: cada 
qual faz sua roça onde quer, planta o que mais lhe 
ap1"aZ. Nenhum está sujeito a outro. Nenhum dá 
satisfação ao chefe da aldeia sobre o andamento de 
sua lavoura ou sobre seus projectos. 

O indio vae ao matto e deixa de apparecer na 
aldeia dois, tres dias numa semana, e o capitão não 
sabe por onde anda o "cidadão" de sua tau. . 

Se percebe a ausencia, pergunta antes por 
curiosidade, que por zelo ou disciplina. 

Um capitão de aldeia não pode ser comparado 
a um director de collegio, que tem sob sua imme
diata responsabilidade uma centena de menores; 
é antes comparavel ao presidente duma socieda
de scientifica ou literaria, que foi eleito pela. 
maioria dos consocios, mas não os pode obrigar a 
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tomar medidas de caracter privado e nem tem for-
- ~a moral sobre muitos delles. . . Tal como ria so--

ciedade de civilizados, nas aldeias de Guajajáras 
ha sempre um - que não sendo-officialmente o che
fe da aldeia, tem mais prestigio que o capitão -
é o leader. Embora esse 11ão domine nem tente do-
minar seus companheiros - independentes por 

natureza -, exerce, sem o querer, uma acção so
bre os outros n1uito mais accentuada que o pro-. , " " -
pr10 tuchaua. · 

Na aldeia S. Pedro, o professor Felippe, in
dio instruído, antiga praça do Exercito, que tem
a particularidade de ser casado com uma 1noça 
preta - uma paranã-cuzê -, manda mais que o 
capitão ... 

Na aldeia Colonia, obtem-se tudo com o velho 
e Qondoso indio Silvano, de grande prestigio, ou 
com o moço Chico Lopes, o mais relacionado e co
nhecido em· todo o Mearim. José Vianna, velho 
Guajajára que formou ao lado dos civilizados na 
tragedia do Alto Alegre ---, é-ouvido apenas por 
deferencia; embora chefe, é sempre o ultimo a sa
ber as novidades que chegam á aldeia ... 

~ 

Na aldeia do Bananal, o systema do gJverno 
é differente; domina ahi um quadriumvirato que 
resolve harmonicamente todas as questões relati-'. ... 
vas á administração e superintende as relações da 
aldeia com os civilizados e dos índios entre si. Se
ria curioso estudai" pormenorizadamente esse 
systema de administração e observar o modo de: 
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O indio Frli1111r, sua rs11osrt (melano
rlerma) e os doi:-; <'ofu:;inllos. 

Aldria B. Pr·dro . 

Chico J,,opes, a C'sposn, os filhos e 1tnia 

e81)i11garda <111e .iâ nilo o tira. 
Aldeia Colonia. 

I'ltot~. elo autor 

Uru po de <l 11ajaj<Í ras. A l<'leia B. Pfdro. 

.. 
Vista rlt1rcial âri Alde·ia do Bananal . 

IExercicio de oymnaslica, 11a l~srola .f osé flonifacin, 
alc1eia S. Pellro. 
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agir de cada um <_!os governantes em face de ques-· 
tões controvertidas.. Minha demora nesse nucleo 
foi muito pequena, isso motivado pelo receio de 
permanecer entre gente que dava tantas mostras 
de molestia contagiosa. Muitos indios me parece
ra1n contaminados de tuberculose pulmonar, a jul
g·ar pela palidez, mag·reza, tosse e escarros frequen
~es. Esses, em grande maioria, eram viciados na 
<liamba. 

Os 4 chefes são: Adriano, João Carvalho, 
José Galvino e Victoriano. Tudo resolvem sem bu
lha, entre os quatro poderes harmonicos e indepen
dentes, como deve rezar a constituição daquella 
aldeia . 

Entretanto, parece-me que, na pratica, as 
cousas são um pouco differentes, porque os outros 
membros da junta governativa são don1inados por, 
Victoriano ou Emet<frahí, no idioma indigena, que 
tem muito prestigio por dispor de uma vestimen
ta de marinheiro e ter a alta patente de coronel, 
concedida pelo governo maranhense. 

Com uma alegria que não podia occultar, o 
indio Victoriano mostrou-me uns papeis sujos,. 
guardados cuidadosamente ha muitos annos. 
Eram seus documentos. 

Um delles, o mais moderno, era uma sequen
cia de termos laudatorios e asnaticos, sem · assi

- gnatura, escriptos em nome do governador do Pi
auhi, concedendo uma alta patente a Victoriano~ 
por occasião de sua viagem a Teresina. Disse-me 
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que aquillo lhe havia sido entregue no palacio do . 
governo. . . Pura brincadeira que o Guajajára to
mou como patente muito honrosa. Entre os pa
peis, sem a menor importancia, havia alguns do
·cumentos como os que copiei. Um documento era 
nos seguintes termos e em papel com o sello da Se
cretaria Militar: 

"- Doutor· ~Luiz Antonio Domingues da Silva, Gover
nador do Estado do Maranhão. 

·Nomeio o indio - Guajajára, ·victoriano Oliveira da Sil
va (Emetarahy) da aldeia - Apertada Hora - do municipio 
de Barra do Corda, para_ ~íajor - dos indios da mesma aldeia. 

O nomeado tem direito ao respeito e consideração dos seus 
companheiros, de conformidade com as leis, e o dever de b~m 

·-
dirigil-os para a bôa ordem e progresso da mesma aldeia, con-
correndo assim para a catechese e civilização dos indios que 
andam errantes pelas- mattas. 

Palacio do Governo do Estado do Maranhão, 18 de No-
vembro de 1912. ~ 

Assignado : Luiz A . Domingues da Silva. "~ 

Noutro documento, lia-se: 

" - Estado do Maranhão. Gabinete do Presidente . 
• 

O Presidente do Estado resolve pela presente Carta Pa-
tente nomear para o posto de Tenente Coronel na aldeia J etiu 
o indio Victoriano Silva, a quem devem todos os mais reco
nhecer e respeitar como tal. 

Palacio da Presidencia em S. Luiz do Maranhão, 10 de 
Maio de 1919. " 

Assignatura illegivel sobre 1$300 de sellos _ 
do correio, sendo 300 officiaes, inutilizados por· um 
·carimbo do gabinete do governador. 
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Guajajáras na aldeia S. Pedro. A' dil'f'ifa, o illdio F<"li]lpc, ex-praça do 
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* 

Do que observamos concluimos que, entre os 
Guajajáras semi-civilizados, o chefe da aldeia não 
é um individuo com a autoridade que geralmente 
se suppõe. Tive oc~asião de observar que o capi
tão, para affectar prestigio, procurava sempre to
mar medidas que não desagradassem a seus diri
gidos; alguns chegaram_ á perfeição de não toma
rem iniciativas, com_ receio de não serem executa
das suas ordens. 

E' como nas monarchias representativas, onde . . ~ 

o rei reina mas nao governa ... 
-

Os índios duma aldeia são indifferentes para 
co1n o chefe, como par-a com os companheiros; ape
nas, como medid~ diplomatica, procuram aff ectar 
respeito, sem québra do sentimento que nos tupis 
está sempre á mostra: a altivez inquebrantavel. 

Quando ha divergencias com os chefes, mu
dam-se duma aldeia para outra, ou, mais rara
mente, passam a residir no matto, isolados. O re
gime individualista estabelecido nas aldeias de 
Guajajáras mantém o indio nomade, andejo de al-
_ deia em aldeia, porque não mantem ligações com
merciaes permanentes co111 os companheiros. Cada 
um trata de si e quem não está satisfeito muda-se 
para outra aldeia ou para o matto, longe de quem 
o importune. Ninguem tem que ver com sua vida; 
nada o prende a um determinado lugar. 
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A causa da reunião de varias familias em al
deias, certamente, vem do cosmopolitismo do s_er 
lJumano, e não da necessidade de permuta de ob
jectos e de labores, con10 se dá con1 o homem civi
lizado. A satisfação de viver ao lado de outros ho
mens junta-os, mas, emboI·a aproximados, nunca 
s·ão unidos. 

Dahi a f.alta de cohesão social na aldeia, pa
tente aos olhos de qualquer observador. 

* 

Para dar uma noção acerca das qualidades· de 
espirito dos Guajajáras, melhor que pontifica1-
se1·á referir alguns factos que bem claramente 
traduzem os attributos da alma indigena. 

As opiniões sobre a mentalidade e sobre as 
qualidades de espírito dos índios do Brasil diver
gem, se bem que a maior corrente seja pouco li
songeira a elles . São em minoria os que se esf or
çam em proclamar as qualidades superiores do in
dio; são os que, condoidos pela miseravel sina des
sa pobre gente, se deixam dominar por influ~n-
cias affectivas. ~ 

No entanto, pode-se ser amigo dos indios, ad-· 
miral-os, amparal-os, sem comtudo obscurecer o 
que ha de verdade sobre seus habitos e suas ten
dencias. O proprio José Bonif acio, considerado 
um paradigma na defesa da causa indígena, ao: 
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lado de venerandos religiosos da Com.panhia de 
Jesus, é quem diz nos "Apontam.entos para a civi
lização dos Indios bravos do Imperio do Brasil": 

"os índios são povos vagabundos e dados a continuas 
guerras, e roubos," . 

O jesuita Simão de Vasconcellos, que escre
veu as "Chronicas da Companhia de Jesus" (se
·culo XVIII), fazia timbre em pôr sempre á mos-· 
tra os maus habitos dos índios: 

" Nos mais costumes são como féras, sem policia, se1n pru
dencia, quasi sem rastro de humanidade, preguiçosos, menti
rosos, comilões, dados a vinhos" ... 

* 

"Dados a vinhos" são realmente; os Guajajá
ras gostam muito de bebidas alcoolicas ou, mais 
exactamente, de cachaça, a unica ao alca11ce delles. 

Apezar da campanha anti-alcoolica feita pelo 
Serviço de Protecção, frequentemente ha casos de 
embriaguez e luctas individuaes, provocadas pelo 
alcool. 

O Guajajára, devido ao seu estado de evolu
ção, já semi-civilizado, ~m contacto frequente com 
os habitantes da cidade da Barra do Corda, vive; 
em parte, da agricultura. Com o resultado de suas 
colheitas, compra, além de polvora, fumo e panno, · 
quasi sempre um pouco de alcool. O Serviço de Pro
tecção solicita aos com1nerciantes que lhes não 
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vendam alcool; mas se uns attendem a esse justo 
appello, outros argumentam que pagam licença 
para commerciar e, portanto, vendem a quem 

• quer que seJa. 
Além disso, compradores ambulantes de cou

ro e algodão vão occultamente ás aldeias e lá tro
cam alcool pelas mercadorias produzidas pelos in
dios. Torna-se muito difficil uma fiscalização, 
po1"quanto são os proprios indios os interessados 
em negar as incursões desses explo1 .. adores e mui
to mais o objecto de seu commercio ... 

* 

Mentirosos, comilões. . . dizia o jesuita. 
Nos poucos dias de minha permanencia numa 

das aldeias do alt-0 Mearim, deu-se um facto que 
n1ostra bem uma tendencia dos in·dios semi-civili~-, 

zados. Um indio, _talvez o mais esperto da aldeia, 
criado desde pequeno por uma f amilia em Gra
jahú, e que, depois de adulto, impellido pelo amôr 
á vida selvagem,· voltou para a tau, propoz-se 
caçar para mim e meus companheiros. 

Dariamos o rifler e a caixa de balas, e elle iria 
ao matto abater quanta caça enco~trasse. Garan
tia trazer muito veado e caetetú, e, se não fosse 
feliz, ao menos algumas cotias. Proposta tão van
tajosa foi logo acceita, e, não sem receio do pro
prietario, foi confiado ao indio a Wincheste1" e a 
caixinha de balas. 
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O indio sahiu da aldeia sosinho e logo depois 
ecoou um tiro na _matta. Logo pensamos : - já 
matou qualquer cous~ ... 

Minutos depoi~, outro tiro, depois o silencio 
habitual de aldeia ... 

A' tarde, volta o caçador com o rifler e pou-
cas balas; caça p.enhuma ! 

Com uma physionomia triste, a ponto de cau
sar dó, apparentándo o maior sentimento, até 
mesmo no tom da -voz, disse-nos elle: - ah! cum ... 
padi, num cacei nááá . .. dinha. Logo qui zúnto, 
quebrei aza dum zacú, mas o bicho foi embora. Lá 
diente, vi um catitú. que era um pae-degua; tirei 
1io bicho, mas elle entróôôô qui damnou-se. . . Ti
rei nutna veada lááááá na bera du rio mas o diabo 
do rí f i f aiô. . . ,Hoje di noite vou espérá : manhã 
trago veado . .. 

Diante dessas explicações, ficamos crentes de 
que o homem estayá de azar; aquelle era certa
mente um dos taes dias da caça ... 

A' noite, o indio sahiu para esperar. veado. 
Nada de anormal. Ficamos .na aldeia con

'1ersando com outros indios. No dia seguinte, ap
proxima-se um inàio velho, a custo procurando 
conter o riso, e com rizadinhas mal contidas segre
da-nos que tem uma cousa muito importante para 

• 

contar, mas só o faria com a condição de guardar-
mos absoluto sigillo. 

Depois de muita_ hesitação e rizadinhas, diz 
que o caçador matára um catitú pae-degua, com 

... _ 
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as balas que lhe ~havíamos dado, e, á noite, tinham 
ido ao matto comel-o moqueado. O couro lá ficara 
espichado, esperando que saíssemos da aldeia. O 
informante havia tambem tomado parte i1ô ban
quete nocturno, a troco de nada nõs contar ... 

* 
-

Suppõe-se geralmente que os indios vivem 
num regime francamente communista. Muito ao 
eontrario, são bem individualistas. 

Os Guajajáras trabalham p~ra si: e para os 
seus e não dispendem um traço de energia se não 
antevêem um lucro directo. Se se solicita qual- -
quer trabalho a um Guajajâra, elle quer logo sa
ber o que se lhe dará em recompensa . . Se nada s~ 
promette, elle põe mil objecções á pretenção. 

Pedindo milho para dar aos animaes que nos 
conduziram ás aldeias, primeiro disseram-nos que 
não havia; á vista de promessas de bom pagame11-
to, objectaram que o milho estava na roça, e a roça 
era longe ... Quando, porén1, se fixou a recompen
sa - dez tostões -, como por encanto desappare
eeram todos os obstaculos e o milho chegou, den
tro de pouco tempo . 

Entre elles é bem clara a noção de proprieda
{le: cada qual planta para si e não gosta de empres
tar ao companheiro necessitado. 

A terra, sim, essa é de todos, -bem como a caça, 
• e os peixes. 
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* . 

Recentemente; o ~Governo Estadoal doou uma 
area de terra a9s Guajajára.s ; fica situada entre 
os rios Mearim e Corda . 

Assim deixarão de se repetir. lutas entre civi
lizados e ind,ios, por -achar cada qual que o outro 
está occupando suas terras. Dentro da area de
marcada só o indio tem direito de habitar. No en
tanto, ainda ha aldeia-s f óra dessa area e por mais 
que o Serviço de Protecção se esforce para que mo
I'ern todos juntos na terl'·a que é delles, insistem em 
manter aldeias fóra da zona demarcada, em ter
ras que, não se sabe por que meio, pertencen1 a civi
lizados. Isso é n1otivo para f1--equentes questões; 
tive occasião de teste1nunhar urna dellas. 

Um índio da aldeia do Parrião tinl1a suas la
vouras em terras prpximas a de civilizados, fóra 
da area pertencente á s-ua nação . 

O indio não cercava a roça e o civilizado não 
prendia seus animaes, de modo que o cavallo do Ca
raíu encontrou bom pasto na roça do Tantehára. 

Este, quando pe1--cebeu o invasor, deu-lhe uma 
tremenda surra de pau! 

O Caraíu q11eixou-se _ao chefe da aldeia e ao 
delegado de Barra do Corda, mas nenhuma provi
dencia foi tomada; o cavallo continuou solto e a 
roça aberta. 

Repetiram-se as incursões e certo dia o C a
raiu encontra o cávallo cortado, com grandes la-
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nhos no lombo __ Corre a Barra do Corda, queixa
se á policia. Esta manda um soldado á aldeia cha
mar o indio. Este foge para outras aldeias mais 
longe, chegando aquella em que me achava. Vinha 
apavorado com a perseguição do soldado. 

Todos os indios commentam o facto, amedron
tados com a possibilidade do soldado chegar até lá. 
O encar1~egado da vigilancia dos indios de Barra do 
Corda, que estava commigo, aconselha-o a apresen
tar-se em Barra do Corda, quando voltassemos 
para lá. 

Dias depois encontramol-o em Barra do Co~da. 
Antes de apresentar-se ao delegado, na séde 

do Serviço de Protecção, o indio asseverou que não 
tinha culpa no caso, não havia tocado no cavarú 
( cavallo), nem o via ha muito tempo. 

Insistindo com elle para confessar só a nós, 
que nada lhe aconteceria, elle se mantinha firJne 
nas convicções, e no sotaque habitual dizia: Zúru 
pu Deuzi, palávi di Deuzi qui num côtei cavarú . . -. 

O delegado não quiz saber desse depoimento 
e metteu o Guajajára no xadrez. 

O Serviço de Protecção interveiu e horas de
pois estava o indio novamente na séde do Serviço, 
jurando por Deus que não tinha cortado o cavallo 
que estragara sua roça ... 

A respeito desse caso, indaguei ao velho indio, 
chefe da aldeia do Parrião, porque não se mudavam 
dali para as te.rras que Papae Grande lhes havia 
dado. 
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Assim, nunca mais haveria questões com os 
cristãos. 

- Terra lá num presta, mandióca puba 
toda ... 

- Mas como os outros plantam, e fazem tan
ta farinha? - Lá tem tanta terra que é de vocês. 
- -- Escolha um pedaço bem secco, onde a mandio-
ca-não pube ... arrisquei. 

· - Não . .. Fica qui mêmo . . '· 
• 

* -

A ambição entre elles manifesta-se por sur-
tos; o que desejam ardentemente agora póde lhes: 
ser indifferente dahi a poucos momentos. Mu
dam de desejo, como de rumo, quando estão á caça ... 

* 

A altivez é um attributo que sempre se mos
tra presente. Um não, dito com superioridade, con
traria sobremodo o Guajajára, que disfarça e vae 
sahindo do ambiente hostil. Nesse sentido ha uma 
diff e1--ença fundamental entre o Guajajára e o Ca
nella; esse ultimo insiste nos pedidos, humilha-se, 
conta miseria, choramiga, e ouve os maiores desa
foros, pacificamente, na esperança de conseguir o 
que pediu. O Guajajára, se não reage, sae zanga
da, e não toca mais no assumpto .. •' 
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* 

Não se póde accusar esses indios do peccado 
da gula. Estão sempre promptos para comer tudo 
quanto se lhes d-á, _mas estou certo de que tudo 
quanto comem n_unca é demais. 

Quem vê um indio comendo fica impressiona
do, mas quem o vê fazer viagem a pé, cem, duzen
tos e até milhar~s de kilometros, fica ainda mais 
impressionado, com o dispendio de· energia, e acha 
então que elles comem até muito pouco. São moto .. 
res de grande rendimento. 

E' certo que o índio vive hypo-alimentado, s3.o 
sempre mag.ros. Geralmente, os observadores só 
olham pa1--a o volume da comida, esquecendo-se de 
estimar sua capacidade de energia e o trabalho dis
pendido, ein longas caminhadas atravez das flores
tas e dos campos. 

A base da alimentação é a farinha; nem sem
pre elles comem caça que contém as proteinas e 
graxas; passam dias e di3.s só c0-n1 hyd.ratos de 
carbono, e justamente nesses dias, a procura de 
caça augmenta consideravel1nente -O dispendio de 

• energ·1a. 

Vivendo nesse regimen. de penu1--ia e incer
teza, quando encontra comida farta, o indio se su
peralimenta. 

Só quem já percorreu un1a z<:>n~. ·habitada por 
indios, póde comprehen-der c0rnt> é série o proble- -
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ma do abastecimento alimentar para uma aldeia 
de algumas centenas de individuos. 

A caça nas redondezas vae se extinguindo 
ou foge para lugares distantes; além disso, é in
certa, como tambem incerto é o pescado nos rios . 

Só podem contar com a lavoura, mas se não 
houver certa previdencia até a farinha póde 
faltar. 

De modo que, a propalada gula dos indios é 
um pheriomeno natural, que sê manifestaria em 
qualquer grupo civilizado que fosse post_o em con
dições identicas, longe dos centros civilizados, sem 
armas, sem machinismos, ap~nas com -duas ou 
tres pica-paus, arcos e flecl1as, foices e machados 
v·elhos, o matto para caçar e o rio para pescai-- ... 

* 

A org·anização da familia entre os Guajajá
ras comprova o que sobre o assumpto escreveram 
os chronistas antigos . 

São polygamos e pensam que o systema ado- · 
ptado é inais racional que a monogamia. Têm ra
zão de pensar assim, porque encaram a mulher 
sob aspecto differente. 

Ao passo que nós cultuamos a mulher e nella 
synthetizamos elegancia, pureza, carinho, u homem 
Guajajára vê no sexo differente quasi some11te um 
ser destinado a trabalhar e perpetuar a especie . 
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Para a mulher Guajajára não-ha carinhos es
peciaes, nem sacrif icios . 

O Guajajára, quando ama, p1·ocura antes tra
mar um plano para raptar o alvo de sua paixãõ~ 
que entregar-se a devaneios romanticos. 

De posse da mulher, põe-na a trabalhar. Nada 
de romantismo entre elles. 

Tive a feliz opportunidade de conhecer numa 
aldeia os arranjos prévios de um enlace, e um vero 
casamento numa outra. Os costumes hoje estão 
muito relaxados, . não ha cerimonias matrimoniaes_, 
baptismaes nem funebres. - , 

O casamento é apenas uma união susceptivel. 
de romper-se por fuga da mulher para outra al
deia. Rusgas entre marido e mulher quasi sempre 
terminam em surras na esposa. Esta conforma-se 
com a deshonra - pois é considerado grande des
honra ser surrada em publico -, ou, se tem bas
tante coragem, foge para longe, onde logo vae se 
ajuntar com outro indio. 

Estava eu na aldeia S . Pedro quando, ao ama
nhecer de certo dia, appareceu uma cunhã do Côco, 
aldeia distante dahi muitas leguas. Espalhou-se 
lógo pela tau que a cunhã fugira, viajando o dia e 
a noite toda, sósinha, pela matta, só porque o n1a~ 
rido a havia surrado. 

Houve então um movimento geral de sympa
thia pela cunhã surrada; varios indios, penaliza
dos, repetiram a nós, a mesma versão : marido su1"-
·rô ella. . . · 
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O interesse que todos manifestavam pela re.: 
cem-chegada tinha sua razão de ser; cada qual, 
certamente, escondia intenções naquella compaixão 
pela cunhã surrada. A mulher estava enfezada; 
vimol-a numa das casas, cercada de gente. 

Era baixa, feia, basta cabelleira comprida e 
embaraçada, physionomia demonstrando odio. 
Procurei falar-lhe, nem uma resposta . Insisti, 
i1ada. 

As companl1eiras é que ainda me explicavam 
- marido sur'rÔ ella ... 

Não queria comer nem beber. Mantinha-se 
quieta, respiração off egante, olh~r parado; era a 
materialização da raiva. 

No dia seguinte, procurei noticias della. 
- Casou com ~ulan_o, disseram-me. Mais tar

de, encontrando-me com o recem-casado, pergi1n
tei: - Compadre, você casou com a cunhã? Res
pondeu-me, fazendo um g·esto . justificativo - , só 
tem uma. . . (eu só tinha uma ... ) 

Não ha cerimenia matrimonial; se o homem 
quer e a cunhã tambem, juntam-se, e está feito o 
casamento. 

Na aldeia Colonia o caso foi differente. Quan
do lá chegámos ainda era objecto de commentario 
a surra que uma moça havia levado de seu pae. 

Fôra surrada em publico e ainda lamentavam 
sua sorte : - coitada, pae surrô ella, sôrôôôô 
mún-n-nto. . 

A jovem surrada é a que apparece sorridente, 
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pintada de .urucú, embalando-se na rêde, satisf ei
ta, em frente á nossa "Ica". 

Em linhas geraes, o caso fôra o segl1inte: -
estivera lá um indio duma das aldeias do "cen
tro", entre o l\iiearim e o Corda; vira a moça e della 
g·ostara. Voltando para a aldeia, levou a jovem, sem 
trocar uma palavra com os paes della ou quem 
quer que fosse. 

O pae off endeu-se com a desconsideração do 
genro. Foi á out1·a aldeia e exigiu satisfações; lá 
encontrou a filha preparando-se para voltar. 

O índio não a queria mais porque, dizia elle, 
sua mãe não gostára da nóra. A moça estava po1' 
tudo, porém preferia ficar com quem a levá1~a . 
Mas esse já não a queria e assegurava que elle não 
a f urtára, ella é que tinha querid-0 vir com elle ... 

Não foi possível um accôrdo, e o velho indio 
trouxe a filha novamente para a aldeia Colonia e 
p·espegou-lhe f Õrmidavel surra. 

Com a minha chegada, o caso ficou i1ovame11-
te em f óco; os parentes pediram minha interve11-
~ão junto a Marcellino de Miranda ( *) para que 
elle mandasse chamar o raptor á Barra do Corda 
e o obrigasse a casar. Procurei convencel-os d·e 
que isso não seria medida satisf ato ria, mas elles 
não ficaram contentes. A moça era considerada 
a rainha da aldeia; tinha os dentes serrados em 

(*) Antigo encarregado da vigilaneia aos índios da Barra do Cor
dq.., homem de grande prestigio entre elles e devotado á causa. do abo
rigene. 
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l nclia Uuujajâra, filha de Silrano, da aldeia Colonia. 

E' tida como ex11oenle df f>ellcza. 
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ponta, pelle ocre-claro, muito tecido adiposo, e, 
por isso, era considerada muito elegante. 

-
* 

Os Guajajáras gostam muito de cauí. 
Mas o cauí que encontrei i1as aldeias é bem 

differente daquelle qu:e os livros descrevem. 
Quando lhes disse que me haviam ensinado 

que o cauí era uma bebida alcoolica, com que os 
indios se embriagavam nas cerimonias de matan
ça e devora de prisioneiros - um dos ouvintes, 
visivelmente indignado, retrucou em voz alta: 

- Mentira de cristão! 
E depois de explicar o preparo desse liquido, 

para comprovar o. que disséra, a respeito da inno
cuidade da bebida, rep~tiu: 

- Oi, cumpádi, cunhã vae f azê cauí pa o cê; 
ocê vae bêbé 0011,í, _ acê vae vê que num bebéda. 

Realmente, ·enql:lanto estive com elles, vi be
berem muitas cuias de .cauí e nunca percebi o mais 
leve symptoma de embriaguez - pelo simples fa
cto do cauí não conter alcool ... 

O que se verifica é uma forte tendencia á pro
ducção de gazes intestinaes, de modo que, algum 
tempo após as libações do cauí, o ambiente torna
se insupportavel . .- . 

Preparam o cauí com o sueco da maniocáua 
recentemente ralada e espremida no tepití; põe
no a ferver até ficar com a consistencia xaroposa, 
deixam então esfriar e tomam-no ás cuias. 
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O gosto é muito agradavel, doce pelos assuca
res que se encontram na raiz tuberosa daquella 
planta, certamente do mesmo genero que o aipim 
e a mandioca. O caui dos Guajajáras de hoje não 
é, pois, uma bebida alcoolica, mas um mingáo ralo, 
feito com o sueco e a tapioca duma especie de ai
pim. Provavelmente, será um xarope de amido e 
dextrina, adoçado pelos assucares que já se encon
tram no sueco . Se esse liquido fosse submettido á 
fermentação, certamente daria um licor alcoolico_, 
mas os índios disseram sempre que nunca usam 
fermentai-o, o cauí €ra aquillo. 

O cauí, correspondendo a uma bebida alcooli
ca, produzida pela fermentação de substancias con
tendo assucares e materias amylaceas, teve largo 
emprego em toda a America. 

Bertoni diz que o melhor cauí era o de batata 
doce, muito usado nas Antilhas, onde era chamado 
·maby. Na America ·do Sul, fazia~se de milho, de 
mandioca e de fructos diversos. 

"Uma especie distincta, Mamhot pandurifolia m . n. sp. 
com var iedades chamadas Eíra, lVIbacharé e Karakú, permitte 
fazer 11m cau'Í especia1, chamado l{arakú, mais doce, e por
tanto mais forte, se se deixar fermental-ç_ eompletamente. · 

A variedade chamada Macachera no Brasil (M. oleracea, 
Krant ), co:r_n.pletamente isenta de veneno, era a preferida em 
todo o sul para fazer a bebida nacional, dando um excellente 
vinho, com gosto de sôro de leite . " 

• 

Este ultimo conceito é de Pison, livro IV, ca.
pitulo II e, em nota infra paginai, Bettoni lembra 

-
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como era improprio o chamar-se de vinho ou cer-. , 
veJa o caui. 

Embora não te11ha conseguido dos indios ne
nhuma informação referente ao ca/u.í alcoolico, entre 
os civilizados do Maranhão encontra-se o producto 
evoluido do cauí espirituoso. 

E' a tiquira, que se fabrica na ilha do Mara
nhão e na zona do rio Monim. 

E' uma cachaça feita do amido da mandioca, 
muito apreciada ~o interíor do Estado; dizem que 

· a melhor vem do lito1·al da zona do Monim e de São 
José de Ribamar. 

Em Coroatá comprei uma garrafa de uma 
"especial", fabricada na ilha; continha 43,3 <;to de 
alcool em 'Tolume. Como se vê, não é das bebidas 
mais fortes; é commum encontrar-se á venda pa-
ratis com 50 % e mais de alcool . . . 

Dizem que os maranhenses aprenderam a fa
zer tiquira com os indios; o facto é que a fabrica
ção de cachaça de mandioca é limitada ao litoral 
daquelle Estado . 

Em 1653, o governo prohibiu o fabrico de 
"agua ardente de mandioca" por prejudicar o fa
brico da farinha . ( J . Lisboa) . 

A tiquira não é mais que producto da destilla
ção dum cauí fermentado. 

Quanto á etymologia da palavra, Martius ex
plica: tycoára - bebida d'agua fria com farinha 
de pau e rapadura; tyquyra - agua ardente de f a
rinha de pau. 
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Ouvi dos Guajajáras: Cariiquétiquát - gara
pa de rapadura, Hêretiquát, garapa de mel, por 
conseguinte tiquát, quer dizer garapa, refresco. 

O cauí não é uma bebida de uso corrente. Pou
cos n1esmo são -0s indios que o tomam habitt1~l1nen
te; geralmente os velhos. Na aldeia Colonia, o ca
pitão Zé Vianna é o maior apreciador de cauí; suas 
mulheres o estavam sempre preparando, e era lá 
que o autor destas linhas tambem se abastecia. 

Actualmente, os Guajajáras não fabricam be
bidas alcoolicas, em-hora as apreciem muito. Pre
ferem compral-as quando podem, já por ser -mais 
commodo, já po1'" co11seg·uirem uma bebida forte, 
ao contrario dos liquidos simplesmente fer·menta
dos, sem uma destillação que permitta separar a 
maior parte do alcool do meio em que se formou. 
As bebidas usadas pelos indigenas nunca poderiam 
ser muito alcoolicas, _porque elles não conheciam o 
alambique. 

As grandes bebedeiras devem ser attribuidas 
principalmente ás quantidades ingeridas, se bern 
que a qualidade dos liquidos fermentados, conten
do talvez outros alcooes além do ethylico, - tam
bem possa ser invocada para explicar os phenome
nos de embriaguez. 

* 

E.' habito, entre elles, fazerem todo anno, em 
Setembro, a festa do mel . Proximo a esse mez, os 
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moradores da mesma aldeia entram em accordo e 
vão guardando o mel colhido nos mattos. 

Ajuntam muitos litros, que bebem num dia de
t.ern1inado, pura, -sob a forma de garapa, com fa
rinha, etc. Dansam, tocam, diverte-se, emfim, toda _ 
a aldeia. ~ 

E' a chamada festa do mel. .. 

Festa semelhante fazem, de tempos em tem
pos, ajuntando caça para comerem-na num dia de· 
folguedo (festa da caça). 

* 

Quando se chega a uma aldeia, encontran1-se, 
geralmente, poucos pomens. Estão espa:lhad1os 
pelo matto, caçando, ou se acham nas roças, i1os 
trabalhos culturaes. Mulheres e crianças é o que 
mais se vê, aquellas accendendo uma fogueira, te
cendo uma rêde, fazendo farinha ou catando pio
lhos. 

A chegada dum Caraíu é un1 facto notavel. 
As crianças fogem apavoradas, chorando e não se 
afastam das mães; essas, escondem-se dentro das 
palhoças para espiar através dos buracos na pa
lha, ou ficam de longe, examinando attentamen
te o recemchegado. As mais sociaveis aproximam
se desconfiadas, mas não encaram o Caraiu; se são 
inquiridas, escondem o rosto com a mão e riem-se, 
olhando pelo espa:ço aberto entre os dedos . 
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Quando eu ·procurava agradar as crianças, 
ellas faziam um berreiro enorme, gritando, entre 
outras cousas que não entendíamos: - Caraiu Ca-

• raiu. 
Uma das photog·raphias mostra uma menina 

,Guajajára, apavorada com a minha aproxi~ação. 
As meninas crescem com a noção de que o Ca-

1·aiu é um ser hostil, ao contrario dos meninos, que, 
desde 6 a 8 annos, acompanham os paes á Barra 
do Corda, e perdem o 1"eceio do homem branco. 

Percorrendo casa por casa, examinando f a
milia por f amilia, póde-se fazer a synthese da vid~ 
na aldeia. Cada familia age independentemente, · 
~ada índio sae para sua roça ou para a caçada ou 
vae flexar peixe, S.ó, com seu filho ou com sua 
mulher. 

Um sae alta. madrugada, ainda escuro; outro 
_parte qu~ndo o ·sol apparece; outro, com o sol alto, 
ainda está pensando se vae ou não ... 

Não ha methodo _para cousa alg_uma. Se tem 
caça em casa, o indio accorda, come e fica na rêde, · 
esperando que as horas passem e chegue de novo ... 
a vontade de comer. 

Se está na penuria, sae de arco e flexa em pu
nho, a espreitar . na beira do rio e nas corôas al
gum peixe ( ipirá) para flexar, ou se atira ao mat
to sem destino, attento ao apparecimento de al
gum animal. 

• • 
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Crian ças apai•oraclas com a aproxima~·ão 
d1t1n caraíu. Aldeia Colonia. 

P l1ots. do au'.or 
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As roças, geralmente, ficam longe das al
deias, quatro kilometros e até mais. Acham elles que· 
as terras proximas não prestam porque são terre
nos de capoeiras que já foram anteriormente culti
vados. 

Vão sempre procura~ terra virgem, derru-· .. 
bam a matta, que~mam os paus e ahi cultivam 
ma11ioc ( 1nandióca), maniocáua (mandioca para~ 

cauí), auatí (milho), amariezú (algodão), e pa-
cuá (banana) . Deixando a aldeia pela manhã, 
passam o dia na roça ou pelos mattos, e só voltam 
á tarde ou mesmo ao cair da noite. Levam um. 
sacco com farinha para comer durante o dia. No 
caminho da roça, vão espreitando tudo; nada lhes 
passa despercebido. Mettem-se pelo matto aqui e~ 

acolá . Sabem de todas as tócas, sabem onde um. 
jacú está fazendo ninho, conhecem um pé de angi-~ 

co que tem um· bolo ae resina, um mél que ainda 
não está bom de tirar, e todos os buracos de tatú_ 
ou de paca. Sabem de tudo. Dominados sempre:
pelo egoismo, não -conversam sobre essas cousas, 
ficam aguardando -a opportunidade para apro
vei tal-as. 

Pela manhã sãem maridos e crianças, ot1 ma-
ridos e mulheres, mas ficam outras em casa, para 
cuidar da farinha. 

O abastecimento dagua é feito pelas mulhe-· 
res ; pela manhã e á tarde, vão ao rio encher as-
cabaças, com os culumís escanchados nos quadris ... 
Como em geral as aldeias ficam longe do rio, so- -
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bre uma chapada, essa tarefa representa um gran
,de esforço. 

No correr do dia, o trabalho é variado e sem 
methodo pre-estabeleciclo; occupam-se das diversas 
phases da fabricação de farinha, preparam caiií, 
moqueiam caça, fiam alg·odão ou tecem, rêdes ( qui
háo). Umas ajudam a substituir as palhas da casa, 
,outras estão na roça colhendo algodão; algumas 
que não têm o que fazer, besuntam-se de urucú ou 
e atam a cabeça dos filhos . 

-" 

* 

Não ha horas determinadas para as refeições; 
a todo momento se encontra gente mastigando um 
passarinho tostado ou engulindo um bocado de f a-
1~inha. 

* . 

A' i1oite, ha dansa ritual ou desportiva. 
Essa se resume em tangos e maxixes dos nos

sos, dansados com muita graça, ao som duma or
chestra que executa toadas indig-enas, monótonas 
e plangentes. O instrumental consta de flautas de 
bambú, um bombo grande e um pequeno. O reper
torio é pouco variado; uma mesma melodia é repe
tida horas a fio ... 

Não foi sem razão que se firm-ou o conceito de 
1·aça triste . 
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Um facto notavel na aldeia dá motivo a um 
saráo desse gene1 .. o. Para isso ha uma area bem 
limpa de tócos ou raizes, onde ar111am un1 giráo 
coberto com paln1as. 

E' o salão de da11sa desportiva. 

Quando a no·íte é escura e o festejo é de gala, 
enrolam nos esteios do giráo fios de algodão cober
tos por grossas camadas de cêra de abelha, que, 
accesos, illun1inam o pateo, com uma luz amarella 
e bruxoleante. Dansam até alta madrt1gada e 
custam mui to a se fartar. 

Rodopiam com muita arte e cadencia, porém, 
mudos, se1n articular t1ma palavra. Em torno, for
mam-se grupos de homens, mulheres e crianças 

' 
que, acocorados, apreciam o baile. De quando em 
quando, fazem um commentario. 

Numa occasião dessas estão todos muito satis
feitos; no entanto, quem os aprecia de longe póde 
pensar que se trata dum acto f unebre: a musica é 
triste. e a g·ente, calada, está reunida em torno dum 
g·iráo onde ardem quatro lumes. 

A dansa n1ystica. é de outra catego1"ia. E' 
uma reminiscen·cia das antigas praticas relig·io
sas, em via de extincção completa . E' dirigida por 
um pazé velho, de vida u1n tanto differente dos o~
tros, dado a rezas e concentrações. O pazé mais 
co11siderado entre os Guajajáras visitados mora
va na aldeia do C_ôco, distante muitas leguas da
quellas em que estivé. Só conheci um, chamado 
Paulo Velho, ~1ue íoi ,cat.echizado pelos primeiros 
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franciscanos que chegaram á Barra do Corda. -
Sabe de cór o Padre Nosso, a Ave Maria e a Salve 
Rainha, mas não tem siquer uma noção do que 
recita. 

Pedro Velho dirigiu a dansa durante uma das 
noites que passei nà aldeia São Pedro. 

Satisfazendo .a pedidos e seduzido por promes
sas tentadoras, P_edro Velho prometteu-me dansar 
á noite. Logo que se fez escuro, appareceu no pa
teo da aldeia, em frente á casa que eu occupava-, 
com o maracá em punho, sacudindo-o cadenciada-
mente e batendo forte no chão com os pés. • 

Com voz roufenha, repetia: 

H a hê maracáca, 
H a hê maracáca, 
H a hê maracáca, 

cuja traducÇão, seg·undo me informaram, é: "estott 
aqui com o maracá" . 

Pouco a pouco, foram chegando mulheres com 
os culumíns escanchados nos quadris; iam f orman
do um circulo em torno do pazé, repetindo em côro 
o que elle cantava. Marchavam circularmente, 
dando um passo e batendo forte com o pé no solo . 
E assim, continuaram até alta noite, apenas com 
interrupções a-e segundos .. 

Os textos das cantos, nessa noite, foram: · 
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G1tajajára fun1ando dia111ba. Ess(' ri
cio é corrente na aldeia do Bananal, 

011de ·os índios cultivam a Cannabis in
dica lJara o [lasto elos 1naconheiros . 

Pltot. 1·etocada z;eta Senhorita D1t
hilia F. Guimarães. 

-~~~~ ·-~~------...---~ 
• 

Paulo Vcllio, pazé da aldeia B. Pedro, 
com Nf'll 111araeá. Phot. retocadlt 

7Jf'la Srt <L Du hilia J<'. G1ti11iarães. 

O autol' ler1do á esqite,·da o indio 8il1·u110 <' (( dirr·ita 
,José Via11na1 capitão da aldeia ( 'olonia, 

PbQtf!. do ª"tor 
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Tirô-tirô zignháre có, 
zignháre có, 
zignháre có . .. 

'(Repetido muitas vezes) 

Traducção: - ''eu canto de toda fórma". 

Adziô arára ti 
Adziô arára ti 

(Muitas vezes) 

Traducção: "Eu vou flechar uma arára" .. 

Ma êna ererecó necupépe caí 
Ca-í ra nutnacu, caí, caí, caí. 

(Mui tas vezes) 

-

Traducção: - "Que tens nas costas, macaco?,,, 
- "Elle tem um pacará. " 

Nê pica pê zautí, nê picapê zautí, 
Há, hê, zô, 

Nê picapê zautí ... 

(Mui tas vezes) 

Traducção: - "Hoje eu pego um jabutí". 

Há, hê, zô, zautí queró-queró. 

(Mui tas vezes) 

Traducção: "0 jafiutí está dormindo". 
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E hó nehí napíre, tocóróza i-a-i 

1 _(Muitas vezes) 

Traducção: - "Vae para onde está tua mãe, 
·pipirasinha". ( *) 

• 

Pê muní tatá me çané pipét~ uicê zuruparí, 

(Mui tas vezes) 

Traducção: ·- '' Accende o fog·o, senão entra 
aqui o fantasma d-a bocca torta (zurúparí) ". 

~ -

· Na madrugada dessa noite, do quiháii eu 
ainda ouvia a voz rouca e grossa de Pedro Pau
.lo, repetindo themas semelhantes. No dia seguin
te, pela manhã, muito cêdo, foi elle quem me acor
dou, lembrando o que eu lhe -havia promettido ... 

A i~éa delles é que a darisa, com .musica, é 
uma diversão; ~ssa outra, _com pazé e mãracá, é 
reza. A verdade é que os ctuajajáras já pouco se 
preoccupam com ~ssas cerimonias, e _aldeias ha 
onde não existe pazé e não ~e executam taes actos. 

O pagé já é um typo raro que devia~ ser estu
dado pelos psychologos . 

A respeito de pagés, contaram-me cousas di
gnas de registo e, ainda mais, dignas de verifica-
ções e estudos. Quando fazem certas cerimonias, 
pisam em braza:s e não . se queimam, caem em 
transe, têm communicações, em tudo semelhantes 
ás chamadas communicações- espiritas. 

- - . --- - -
~ 

( *) • Pipíi'a é uni. passàro . 
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-
A nada disso assisti ; os indíos· assevêram que 

não é qualquer paz é que faz taes cousas; na aldeia 
do Côco, affirmam, ha um destes-. 

Os indios não gostam de contar suas lendas . 
Só a muito custo, ou depois de uma longa con

vivencia, é que se consegue aprehender alguma 
cousa referente ao assumpto. Os Guajajáras têm 
conhecimento de varias figuras lendarias do f ollc
lore indigena. Falam no zurú-parí ou zurúparí
acang - bicho de cabeça grande que come os in
dios; do caipóra, dono dos porcos do matto, que 
anda, á noite, montado num delles, e do _cupélobo 
que chupa o miolo dos homenS'. 

Aos que interroguei era desconhecido o sací
perêrê e moi-tátá, para elles, é apenas um ophi-· 
dio. 

Acredito que, com tempo e habilidade, se pos
sa colher muita cousa interessante sobre o folk
.lore dos indios Guajajáras . 

• 

* .. 

Vi criancinhas usando collares duma- semen-- . 

-_~te preta e perfumada. Explicaram-me que era um 
preservativo contra qualquer molestia. As semen
tes chamavam-se cururú-iuá, isto é, fructo de 

, 
-eururu. " 
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Procurei ver um pé de cururú; - é um _ar
busto pequeno, não tinha flores na occasião . Pa..; 
receu-me tratar-se duma malvacea. 

·* 

O triste ambiente em que vive o indio mergu
lhado torna-o apreciador de folguedos, prin-cipal
mente se têm qualquer i·elação com a caça -ou com 
os animaes, a cuja vida está liga.da intimamente 
a delles. 

Mascaras de seres phantasticos ou de ani
maes, são cousas que o Guajajára apreciá muito. 

Na aldeia São Pedro havia um "boi" que ser
viu num festejo de Espirito Santo, na cidade da 
Bar1·a do Corda. ·Era, como de costume, uma ar
mação de taquara representando a figura dum 
grande bovino, munido de dois grandes cornos na- _ 
turaes. 

Os índios viram o boi fazendo piruetas na ci
dade e desejaram-no. Conseguiram compral-o, e 
lá se foi o boi para a aldeia, embarcado numa 

,.. 
canoa. 

Um de nós perguntou ao dono do animal: 
- Onde você arranjou esse boi? 

' 

- ''Compei Namára'' (na Barra) - res-
pondeu. _ 

- Quanto custou? · 
''S . . ' . f . f. d '' - ei mi-reis, ma oi ia o ... 
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Aquella resalva - mas foi fiado - é muito 
significativa. 

Se o credor fosse um commerciante de influ
encia local, o indio passaria o resto da vida entre
gand·o quartas de farinha e arrobas de algodão, 
por conta dos seis mil réis. 

Em compensação, · como era um particula1" sem 
prestigio, aquella resalva do indio significava ape
nas que não lhe custaria um real .. ~ 

* 

Como se. vê, pelo modo de vida, pelas idéas e 
pelos actos, esses indios estão justamente nun1 es
tado de transição social . Tudo nelles é um mixto de 
Caraíu e Tántehára; percebe-se isso bem, exami
nando a .lingua e os apetrechos. 

Caçam com arco, -flexa e espingarda de carre
gar pela bocca; dansam maxixe, numa noite, para 
sapatear .ao som do maracá na noite seguinte; es
premem a farinha no tepití, mas descaroçam o al
godão entre dois cylindros engrenados, como lami
nadores; cortam ~ penteiam o cabello como nós, mas 
limam os dentes e besuntam-se de urucú, para ti
carem mais elegantes. 

Em tudo, um mixto do que é nosso e do que é 
delles. 

Convém, pois, documentar o estado actual des
ses indios, que, como tantos outros, tendem a des
apparecer antes de se transformarem em civiliza-
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dos, na accepção commum dada á palavra e11tre 
, 

nos . 

* 

Seus arcos são feitps de madeiras diversas, po
rém mais geralin.~nte dum pau roxo, bastant~ fle
xi vel e resistente . As flexas são de taquara e a pon-_ 
ta é variada, conforme o fim a que se destinam; a 
extremidade opposta é emplumada com duas pen
nas collocadas de modo a imprimir un1 movimento 
de rotação á flexa, em sua trajectoria, e não apre
sentam interesse especial, quanto á ornamentação 
ou dimensão. 

Fazem as pontas com laminas de ferro, fra
g·mentos ponteag·udos de ossos de cutia, veado e ou
tros animaes . Pacarás são certos cestos usados 
para o transpo:rte de cabaças com agua; na _ · 
lingua propria, são chamados manacô. Contêm os 
manacôs uma faixa feita de tecido liberiano com a 
~argura de cerca de 4 cms., que se apoia á testa." -

São feitos de tabóca ou, mais raramente, dé 
quitára. 

O tepití é um .cesto alongado, destinado a es
premer a massa da mandioca; tem alças em ambas 
as extremidades que permittem fixal-o sobre u1n 
esteio e collocar pesos na outra extremidade, de 
modo a distendel-o no sentido longitudinal; o au
gmento nesse sentido provoca uma diminuição de 
secção e .comprime a -massa collocada no tepití. 

142 

• 



.. 

De volta do rio, trazenâo as cabaças 
cheia.~, dentro do n1anacô. 

Llldeia S . P edro . 

Phots . do autor 
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C uajajára dri aldeia Colonía, 11111a das 
esposa.'! do i11rlio Silvano, que é 
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. E' um ins~rumepto tupi, usado por out:ral' tri
bus indigenas e de que nos ainda usamos, nos meios 
ruraes, na fabricação da farinha. 

Os peqqenos ' fabricantes de farinha, no inte
ri9r dos Estados do Centro e Sul, utilizam muito o 
tepití - -( tapití na Bahi_a, tipití, no Pará, Rio, 

. , 

etc. ) ; no-proprio Districto Federal ( Guaratiba, 
' 

~epetiba), tive occasião de encontrar o tepití. 

Ha controversia s-ob1"e o modo de graphar a 
palavra tepiti; escrevem tapiti, tepiti, tipiti, tupi
tim, tepetim, etc. . No livro de Gabriel Soares, edi
ção de 1825 da Academia de Lisbôa, encontra-se 
tupitim, numa outra edição de 1879, commentada 
p-or Varnhagen, esse illustre historiador assim se 

• espr1me: 

"A pronunciação iipit1: _?U- aportuguesadamente tipitim 
temol-a por mais confórme á dos indigenas elo que a de tapetí, 
t~petim, etc. Morae~ -adeptou- -aquella primeira mas esta ul
tima parec,e-nos mais euphonica. " 

--
O illustre philologo Rodolpho Garcia assim ex

plica a etymologia desse vocabulo: -

" Tipit i. Do tu pi-guarani: t y - liquido, piti espremer; 
chupar." . 

E' de opinião que a forma tipiti é mais eru
dita, porém tapeti é consagrado pelo uso corrente 
no nordeste. Os Guajajáras pronuneiam ~epití. 

* 
• 

143 



S . FRÓES ABREU - . ~ 

·-":. Para guardai-- agua usam cabaças, a que cha
mam i-á (com pronuncia explo
siva). 

O algodão destinado ao con
sumo proprio, para o fabrico de 
rêdes, pavios, tochas, etc., é des
caroçado num engenhoso appare

.... lho que os proprios indios fazem . 
São dois cylindros de superficie lisa girando num 

r 

' - - - 1 ~ 
--1" • - - · - . 

__..:,_ --: -- ~ --===-.. . . -z- -. -~~-=-=- .. -- ::.--.....,. ---- . - - ··- --·· ---
" --80 ... ... ... ... ... - - - - + 

sentido inverso, que laminam o algodão, separan
do-o da semente. -

As canôas utilizadas pelos Guajajáras, 
pouco empregadas, são dum tronco ca
vado. 

Viajam mais por terra que pelo rio. 
Os remos são identicos ao typo dos d-os in
dios do norte, a pá é quasi circular, o 
cabo é curto e termina em T. 

Para apanhar peixe, constroem ar
madilhas nos rios, a que chamam parí, 
assim· como, para se aproximarem da 
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caça, fazem em certas arvores -grandes emmara
nhados de gravetos, onde se escondem á espera dos 
passaros. 

* 

Não encontrei industria ceramica entre os 
Guajajáras. Alguns potes que-possuem são com
prados em Barra do Corda . 

Para guardar liquidos utilizam cabaças e 
• cu1as. 

A agua é guardada em cabaças grandes, algu
mas de mais de 10 litros de capacidade. Geral
mente furam a cabaça proximo da extremidade 
superior da parte alongada; fazem um buraco 
bastante grande p.ara enchel-as com mais facili
dade. -

Não costumam decorai-as; poucas eu vi com 
~esenhos simples. Algumas vezes besuntam a su
perf icie· externa com tinta de urucú . 

Fazem -as cuias cortando as cabaças, geral
mente segundo um plano meridiano, de modo a 
obterem duas peças de cada uma. Servem as cuias 
para guardar liquidos, comida, milho, farinha etc. ; 
utilizam-nas tambem -como prato e .como· copo. A 
superficie -interna está sempre negra, porque cos
tumam impregnai-a =- com sueco de genipapo -
para a conservação, segundo me informaram . Em 
cada casa ha sempre muitas cabaças, no chão, pelos 
cantos, cheias dagua. São as de uso corrente; pelas 
paredes ha outras, ainda fechadas. 
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* 

Usam poucos ei1feites de pennas. Não cheguei 
· a ver o que elles chamam alcanitára, mas vi um 
adorno cl1amaclo uazáíu . E' um circulo de tecido 
que se ajusta á ~abeça:, e donde pendem fitas co
bertas de pennas de varias côres, que caem sobre . - . 
as espaduas do portador do enfeite. . - ' 

O tecido é de algodão e as pennas, de periquito, 
tucan·o e papagaio, são fixadas com resinas de ca
jueiro ou de angico: 

* 

As rêdes ( quiháu) dos Guajajáras, feitas de 
fio de algodão, de malhas larga.s, são muito peque
nas, bem differentes das que são usadas no Nor
deste, largas e longas, · permittindo a uma pessôa 
deitar-se, cobrindo o corpo inteiramente com parte . 
da propria rêde. 

Só são brancas quando recentemente feitas; 
todas as ·que estão em uso já ha algum tempo_ são 
de côr ca.stanha_ ( côr de charuto de Havana), de
vido á poeira e á fumaça das f ogueirinhas dentro 
da casa e junto á rêde. 

• * 
. 

· O instrume~tal de musica consiste no maracá, 
·em flautas de -bambú e tambores, feitos de couro de 
veado 0 F ', ~ - • • ' ~ • 
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B11r1tlJi111 a1·poado 110 11orto da aldeia Colonia. 
r('('l/l·.'le <jUOtro Gunjajâras que 110;; ('O/l<lll': irom â aldeia s. Pedro. 

Cr·ianças Gitajajáras na aldeia C ol oni<i. O bscr·ve11i os dentes, li inados 
yara ficar conto os de 27iranha. 

Phote. do autor 
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O tambor é um objecto usado pelos tupis antes 
da chegada dos portuguezes . Thevet e Gabriel 
Soa1--es já falavam desse instrumento que os indios 
levavam quando uma tropa marchava para as 
guerras. 

Para obter fogo empregavam antigamente 
paus resinosos; tã~ laborioso processo foi abando
nado desde que entraram em relações com os civi- _
lizados. 

Uma caixa de phosphoros é uma dadiva mui
to apreciada, porém mais ainda é uma caixa de es
poletas e um pouco de polvora. 

Polvora e espoleta servem para carregar as 
espingardas e tamoem para fazei'" fogo, quando f al- ~ 
ta phosphoro . . 

O processo adoptado é bastante engenhoso. 
Tomam uma espoleta, -enchem-na com uma pi

tada de polvora, envolvem-na em um trapo e attri
tam o interior da espoleta co1n a ponta dum an
zól ou um arame curvado. 

Pelo attrito, o fulminato da capsula explóde, 
incendeia a polvora e a chamma resultante com
munica-se ao trapo_ . 

O indio que mantinha o trapo na mão semi- -
fechada, lança-o ao chão e colloca immediatamen
te palhas seccas por cima. A labareda cresce, e vae 
sendo mantida com gravetos, emquanto "pega'' 

• em paus maiores. 
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DADOS ANTHROPOMETRICOS DE INDIOS GUAJAJARAS (UAZÁ-IZÁRA, TANTE- , A) 
Mensurações d e S. Fróes-Abreu, em 1928 nas aldeias Col0nia e S. Pedro, no alto Mearim. 

1 

Numero da ficha . . . . . . . . 23 1 6 22 
55 

masc. 
Idade approximada ...... · I 56 1 60 
Sexo ...... " . . . ...... : . · I masc. 1 n1asc . 

1 1 

E statura . . . . . . . . ... . .. . 
Altura da furcula ...... . 
Altura do umbigo . . . .... . 
Altura do acromio ..... . . 
Altura sentado ......... . 
Bi-acromial . . . . . . . .. . .. \ 
Bi-cristas . . . . . . .. .. . .. . 
Circum.f erencia do thorax . 
Circumferencia do abdome 
Cephalico antero-posterior . 
Cephalico transverso .... · I 

· Altura total cephalica .. · I 
AI tura ~uricular cephalica · I 
Bi-zygomatico . . . . . . : . .. · 
Bi..,goniaco . . . . . . . . . , , .. 
Altura morphologica da face, 
Altura do nariz ......... . 

, rJargura do nariz ...... · I 
Largura frontal mjnima · I 
Bi-orbital interna ....... · I 
I ndice cephalico ...... . . . 
ln dice facial .. ...... .. . . 
Indice nasal .... .. ..... · I 

f Segmento nervoso . · I 
Face~ Segmento respiratorio.I 

l Segmento digestivo · I 
Relação entre o tronco e a l 

estatura ( % da estatura) 1 

1 

1 

148.4 147 .1 160.0 
132.7 
96.6 

124. 7 122.1 
80. 6 87 .2 

123 . 7 121. 8 
73.8 74.0 
35. 8 37 .o 

132.2 
81. 8 
38. 1 
27.3 23.1 

85 .5 
81.2 
19.3 
15 .8 1 

21.4 
12.5 
13.5 1 

9. 7 1 

11.4 
5.4 
4. 3 1 

12.0 
3.1 

81. 8 
84.4 
-79 . 6 1 

10.0 1 

5. 4 1 
6.0 

88 .1 90.2 
81 . o 84. o 
19. 4 18 .1 
15 . 7 15. 3 
21.7 23.0 
13 .4 12. 7 
11. 5 1 13.2 
9.4 ' 10.1 

11 .3 11 . 5 
5.4 5. 5 
4.3 3.9 

11. o 11. 2 
3.5 3.4 

80 . 9 84 . 5 
98. 3 87 .1 
79. 6 70. 9 
10. 4 11 . 5 1 

5.4 5.5 
5.9 6.0 

49.7 1 50.3 1 51 .5 
1 1 

' 

21 
55 

masc . 

150 .0 
123 .8 

88.1 
125.4 
76. 2 1 

33 .4 
24.6 
85.0 
73 .0 
19.5 
15.3 1 

22.8 1 

12.4 
13. 7 
10.5 
11.8 
5.5 
4.0 

11 .0 
3.4 

78.5 
86 .1 
72.7 
11.0 

5.5 
6.3 1 

' 

50.8 

i 
17 16 9 3 4 
26 38 " 12 12 16 

masc. tnasc. ~ masc. ma.se. · masc. 
1 \, 

1 
149.1 161.1 [ 132.0 154.4 
121. 7 131. 6 ·- 106. 3 127. 7 

90 .2 98.7 78.0 95.2 
121.1 132.1 102 .9 126.7 
77 . 2 80 .1 - 68. 3 77 . 8 
35 .6 40.3 - 29. 7 38.1 
24.5 29.1 20 .4 26.9 
89 .0 89.6 67.0 87 .2 
74.5 75.2 61.0 74.2 
18.3 19.7.· 17.4 17. 5 18.9 
14 .9 15.6 , 14.1 14. 2 15.3 
22 . 3 1 23 . ~" 20 . o 19 . 9 22 . 5 
12. 3 \ 11.8". ·Jl. 8 12. 2 13. 2 

1 ~ 1a.1 14.4 11.5 11.6 12.9 
10 .2 ,10.,6~ 8.8 1 

' 8.5 10.1 
10.2 11.7' 10.4 10.0 12.1 
5.0 5.4 4.8 4.3 5.5 
3.8 

1 

3.8 3.3 3.7 4.0 
10.5 11.~ ' · 10.2 10 .5 11.2 
3.0 3.4 3.1 3.5 3.0 

81. 4 1 7 4.1 i 81. o 81.1 . 80 . 9 
76.7 81.2 90.4 86.2 93. 8 
76.0 70.41 68. 7 86. 0 72. 7 
12 .1 11.8 9.6 9.9 10.4 
5.0 5.4 4. 8 4.3 5. 5 
5.2 1 6.3 5.6 5.7 6.6 

l 
51. 8 1 49. 7 . 51 . 7 50. 4 

1 

5 7 1 19 
13 16 12 17 

n1asc. masc. masc. masc. 

1 

1 1 
131.3 l 155.0 141. 8 155.2 
107.3 127.2 116.0 125.0 
78.5 94.8 81:7 1 89.4 

106.0 127.3 113.0 l 127.0 
65. 3 1 78 .1 1 73. 3 1 79. 9 
28. 6 35. 7 1 34. o 1 32 . 9 
19.4 25.4 23.8 
66.8 84.5 75 .0 81.0 
62.0 67.2 71.0 66 .5 
17 .5 17.6 17.6 18.7 
14.5 14.2 15.6 15 .1 
21.0 22.0 20.7 22.6 

\ 11. 6 12. 2 12. 5 11. 7 
11.5 12.0 12.0 ' 13.0 
18.3 •' 9. 4 f . 9.5 10.0 

11.0 12.5 11.0 11.1 
4.2 . 5.5 ~.7 5.1 
3,. 2 1 3. 2 1 4. Q 3. 9 
9.6 10:2 11.0 11 .1 
2.9 3.3 3.4 3.1 

82 . 9 80 . 7 1 88 . 7 80 . 7 1 

95 . 6 104. 2 1 91. 7 85 . 3 
76.2 58.2 85. 1 76.5 
10 .0 9.5 9.7 11 .5 
4.2 5.5 4.7 5. 1 
6.8 7.0 6.3 6.0 

49.7 51. 5 
l 

18 13 11 
14 16 1 13 

m~sc. masc. masc. 

146.9 
121.7 
89.3 

119.6 
76.3 
31.9 
23 .5 
72.5 
64.5 
17.9 
15 .4 
21.2 
11.9 
13.0 
9.5 

11.0 
5.4 
3.8 

11.0 
3.1 

86.0 
84.6 
70.4 
10.2 

5.4 
5.6 

51.9 

1 

18.1 17.2 
14.2 14.2 
19.9 20.3 
11.4 I 10.8 
11. 8 11. 7 . 

' 
9.1 ' 9.3 

10.3 10.5 
5.3 5.0 
4.0 1 3.5 

10.6 10.5 
3.3 3.0 

78 .4 82.5 ' 
87.3 89 .8 
75.5 70.0 
9.6 9.8 
5.3 5.0 
5.0 5.5 

\ 

8 2 20 
10 8 8 

masc. masc. ínasc. 

17.5 
14.7 
19.6 
11.2 
10.8 
9.3 

' 10.0 
4.8 
3.4 

10. 4 
3.4 

84'. o 
92.8 
70.8 
9.6 
4.8 
5.2 

1 

124.4 114.0 
97.7 92.9 
72.3 64.6 
97.0 91.9 
60.5 61.4 
29.2 26.1 
20.2 
66.0 62.0 
66.1 58 .5 
18.0 17. 4 
14.5 14.1 
20.2 19.1 
13 ·'º 11. o 
10.7 11. 5 

9.0 ,8.3 
10.7 11 .0 
4.5 4.0 
3.6 3.0 

10 .7 10.5 
3.2 2.8 

80.5 81.0 
100.0 95 .6 

80.0 75.0 
9.5 8.1 
4.5 4.0 
6.2 7.0 

48.6 53 .9 
! __ 

15 
9 

masc. 

17.2 
14.4 
17.6 
11.1 
11.2 1 

8 .. 7 
9.4 
4.4 
3.1 

10.3 
2.8 

83. 7 
83.9 
70.5 
8.2 
4.4 
5.0 

_J 

14 12 
6 6 

masc. 1 masc. 

18.1 
14.3 
19,.0 
11.5 
10.0 · 

1 

8.0 
9.0 
4.0 
3 .o 1 

9.9 
3.1 

79 .ô' 
90.0 
75.0 
10.0 

4. o 1 
5.0 

-
• 

18~3 
15.1 
18.7 
12.7 
·10.5 

8.1 
8.6 
l 

4.0 
3.3 
9.5 
3.1 

82.5 
81.9 
82.5 
10.1 
4.0 
4.6 

l ' 

I 



CARACTERES SOMATICOS DOS 
-

GUAJAJÃRAS 

O TRONCO corresponde a cerca da metade da es
tatura; em 15 individuos dos quaes 6 eram 

. maiores de 22 annos, os afastamentos maximos fo
ram 53·. 9 '!o e 48. 6 % , sendo a média geral 50,2. 

* 

Em 22 individuos, a altura total cephalica 
\

1ariou en~re 23 . 5 e 17. 6; a maioria está compre
endida entre 19 e 22 cms. 

O andar nervoso domina sobre os outros e, al
gu1nas vezes, é maior que a somma dos segmentos 
respiratorio e digestivo ( 5 casos em 22 indivi
duos). 

* 

Os Guajajáras têm pequena estatura: nos 
seis adultos mensurados a altura estava compre

-endida entre 1m,47 e t m,61, notando-se que este ul
timo parece um typo mestiço, pelo ligeiro on·dulado 
dos cabellos . A média dos seis observados foi 
1~,53. 
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S . FRÓES ABREU 

* 

Os Guajajáras, embóra não sejam notavel
mente robustos, são, comtudo, um tanto ''grossos''. 

1 O prof. De Giovanini, de Padua, estabeleceu que 
um typo perfeito na raça branca deve ter a circum
ferencia thoracica igual á metade da altura. Em 

• • 

i 

15 indios Guajajáras, apenas um satisfazia áquel-
· le preceito; em 14 a circumferencia do thorax era ,.., 

bem maior que um meio da estatura. 

* 

A distancia entre as arcadas zygomaticas não 
é, geralmente, exageradamente grande. As men
surações feitas dão 77. 3 ro para os que têm o dia
nietro bi-zygomatico entre 11 e 13 cmã. O índice 
facial, em geral, _não é muito pequeno, o que signi
fica que os Guajâjáras não têm cara muito larga. 
Entre os mensurados só um era hyper~uriprosopo, 
4 eram euriprosopos, 7 mesoprosopos, 5 lepto-
prosopos e 6 hyperleptoprosopos. • 

Predominam, pois, os individuos de rosto es
treito. 

* 

A circumferencià do thorax em 6 adultos va
riou de om,85 a om,90; a média foi 01n,s79. 

A circumf erenciá do abdome nos mesmos va
:riou de om, 73 a om,84; a média foi om, 781. 
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

* 

Quanto ao indice cephalico, nota-se g predo
minio da brachyceplialia; em 22, 13 eram brachy
cephalos, 8 mesocephalos e somente um era doli
chocephalo. Os Guajajáras são, pois, geralmente, · 

, brachycephalos . 
* 

O indice nasal é considerado um elemento de 
valor para caracterizar os· diversos typos raciaes . 

"Grosso modo", os brancos são leptorrhineos, 
os amarellos são mesorrhineos e os negros são pla
tyrrhineos. Nos 22 indios observados, 17 eram 
mesorrhineos ( indice entre 70 e 85), 2 platyrrhi
neos e 3 leptorrhineos. 

* 

A distancia bi-orbital nesses indios variou nos 
adultos en-tre 3. O e 3. 5, e, compreendendo as crian
ças, o minimo foi de 2. 8 centimetros. 

A pequena altura da raiz do nariz dá ao ob
servador a impressão dum exagerado afastamen
to entre o ponto de encontro das palpebras. 

* 

Os dados colhidos permi ttem estabelecer, em 
linhas geraes, os caracteres somaticos dos indios 
Guajajáras. 
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S ._ FRÓES ABREU 

São individuos de pequena estatura, media
namente corpulentos, brachycephalos, mesoproso
pos, mesorrhineos, lissotrichos, com cabellos ne
gros, geralmente glabros. A pelle nalguns é siena 
claro, porém a maior parte enquadra-se nos mais 
altos gráos da -escala dermochromica Roquette
Childe. 

, 

• 
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A LINGUA DOS GUAJAJARAS • 

. ~ 

P ARA obter o maior numero de dados que pudes
sem servirá ethnographia brasilica, atirei

me á tarefa de colligir um vocabulario dos Guaja-. , 
Jaras . 

Na impossibilidade de proceder a .um verda-: 
deiro estudo linguistico, limitei-me a reunir tudo· 
que pudesse constituir bôa materfa prima para os 

~ 

especialistas nesse ramo de conhecimentos .. 
Quêm já fez pesquisas no genero, sabe como é. 

difficil conseguir informações perfeitamente exa
ctas ; uma palavr.a mal compreendida ·aqui, um som· 
que escapou, uma graphiã menos propria, - um 
senão qualquer -, deturpa, ás vezes, completa-
mente um termo. ,. 

O autor revestiu-se da maior cautela e é de 
esperar que mais tarde, quando outros observa
d.ores avançarem mais nesse terreno, poucos re
paros tenham de fazer. O vocabulario aqui pu
blicado foi tomado directamente aos Guajajáras, 
que já v.ivem numa phase ·de transição para a cul
tura do sertanejo, aldeiados em Colonia e São Pe
dro, á beira do Mearim, entre o Corda e o En
geitado. 
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S. FRÓES ABREU 

Embora muito resumido, é o unico que conhe
cemos publicado em portuguez. Jorge Hurley, 
escriptor patricio dado a estudos de ethnographia, ,, 
teve a gentileza de enviar-me um vocabulario to .. 
mado aos indios Tembé, aldeiados no Alto Guamá, 
i10 Estado do Pará .. Verifiquei a identidade entre 
o do Mearim e do Guamá. Posteriormente, o pro
fessor Raimundo ~opes esteve em contacto com 
Te1nbés do Gurúpi ~e confirmou a identidade que 
eu já havia assigna.lado. - ' 

Nós chamamos .:a-un~ Tembés (os do Gurl:lpi, 
os de Guamá), a outros Guajajáras (os do Mea
rim, e alhures-), -mas .tocfos- elles cliamám a si -
mesmos Tánte-hára. 

A analogia-de lingµa é notavel. 
O nome Guajãjára é corrupção de U azá-izára 

que corresponde a - nação dos Uazá, admittindo 
que izára correspond0à ao Uára da lingua geral, qÜe 
significa home·m~ nação.. -

Tembé signiftca-labio- e, provavelmente, o gr11:. 

po tomou esse nome pelo llSO de adornos labiaes 
( temetára), que não vi entre os Guajajáras. 

O idioma dos Guajajáras e Tembés é o tupi; 
não exactamente-ã,- lin-guâ g·eral da costa, ·nem o 
tupi amazonico, n:em o ramo meridional (g·uarã
rani) . O quadro ãbaix-0 deix-a patentes as l"elações 
intimas com a lifigua geral . 

- -
-
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NA TERRA DAS PALMEIRAS 

Portnguez G11,ajajára T iipi Tembé 

(Fr6es Abreu) ( von i!artius) ( Jº. Hurle-y) 

Sol Quarahü Coaracy' Quarry 
Lua Çahü Jacv., ., Zarry -
Fogo 'l1atá 'l'atá Tatá 

Orelha N , am'l Nan1bv' 
V 

Namy 
Veado A n' Soaçú Arapuhá rapu_ .• a 

• 
Casa 'fapüi Oca Tapuysa (ran-

cho) . 
Bocca Zurú Jurú Zurúa 

. , ou JUl'U 

'reTra Iuü - Yby Iuia 
Pedra I tá Itá 
lVIilho Auatí Ubatí 

Boi '1'apíra Tapyira 
Aldeia Tal1 Taba 

As differenças são insignificantes, na maio
ria dos vocabulos. Nota-se, entretanto, um cµnho 
proprio - a presença frequente do z e do ça . O j é 
sempre substituido pelo z; assim zurú (bocca), 
azurú (papagaio), zenái (jandaia), inazá (inajá), 
tazáhú_ (porco do matto), zauára ou çauára (onça, -
eachorro), muzuhú (cobra sucurijú), amãnezú 
(algodão), zautí (jaboti), zuruparí, (jurupari, fi-
gura mythologica,) etc . · 

E' estranhavel essa frequencia do z, vista 
como esse som não era peculiar ao tupi da costa. 

" Antes da communicação com os Portuguezes não tinham 
os Tupinambás na sua língua as let ras F, L, S e Z" ... escre
veu frei Onofre, autor du.m voc-abulario annexado á obra de 
Frei Prazeres do Maranhão. 

Certas palavras tambem constituem um eni
gma para nós . Assim, tapüi ao envés da signifi-
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S. FRÓES ABREU 

. cação da lingua geral - o estrangeiro, o barbaro, 
para o Guajajára quer dizer casa. Entre os Tem-_ 
bés, dá-se o mesmo; Jorge H urley annotou tapu
ysa - rancho. 

Casa com termo. tão differente, no entanto,. 
taba do geral é tá'l!t, e tapera, taba abandonada, é 
tambem tapéra . .. 

O augmentativo assú do geral, é hú (com h 
aspirado) . O preto ( côr) é puhúna; lembra bem . . 
o pixúna classico, mas o preto, falando-se de raça, 
é paranã; assim,_ paranã-cuzê significa mulh~r 

negra. 
Talvez um estudo meticuloso possa descobrir 

as relações entre o dialecto tupi dos Guajajáras. 
e Tembés e a lingua geral da costa ou o dialecto 

• amazon1co. 
E' possivel que venha de muito longe do Gu-

1~upí e do Mearim a causa daquell_es z e das pala-: 
vras com a sign,ificação divers~ do tupi . 

, . 

' 

' 
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VOCABULARIO GUAJAJARA 

colhido por S . Fróes Abreu, nas aldeias 
"S. Pedro" e "Colonia", no alto Mearim, 

em Setembro de 1928 . 

• 

A Ac1orno labial ( tembetá) 
Tmetára. 

Agua - u. · 
Arco - Iuirá - pára 

Assoviar - Temuzê-eng. 
(páo · Amarello - Tauá. 

torto) . 
Aldeia - Táu. 
Amanhã - Ipí-hêuhêi. 
Arára --. Arár~-cang. . 
Arara ( 011tra especie) - Ca-

. , 
. r1ne. 

Alma, espirito - Çané api
téra. 

Algodão - Amãnez11. 
Algodoeiro - Amãnezú-íu. 

• 
Algodoal - Amãnezú-rupáu. 
Aza - Ipepó ( ?) . 
Areia Iuüting (terra 

branca) . 
Anzól - Ipirábitáo. 
Arn1adilha para pegar '.ife!oce 
· - Parí. 

Anus - Çanere coára (nos
so buraco). 

Abelha ele fogo - Tataíra. 

B 

Boi - r.rapiáca. 
Bocca (nossa) - Çané-zurú 

.:_ Ne zurí1 atí - tua bocca 
- N e z11rú apá - tua bocca. 

Braço (meu ) - Hêzuaipí 
- Nep11á ipí - teu braço . 

Barro, tijuco - Tizúco. 
B.onito - Ipurâm e Icatêté ou 

Catété. 
Bacabá - Pinuá. 
Bombo (inst. de musiêa) -

Guarará-hú. 
Bananeira - Pacuá-íu. 
Banana - Pacuá. 
Bananal - Pacuíu-rupáu. 

.-
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Buriti (palmeira ) - l\.firití-
• 
IU. 

Buriti (fructo) - 1\firití-uá. 
Buritisal - 1v!iriti-tiu. 
Babassú (palmeira) - Oahú-

,. 
lU. 

Babassú ( amendoa~) - Oahú
üza. 

Babassú ( ca~ca) Oahú-
apecoére. 

Bico - Ití. 
Baixão, valle - Iapüre. 
Branco - Ting ou tin. 

e 
Corredeira - Itá-iahau. 
Caxoeira grande (do rio Cor

da) - Iriapú-hú. 

Carrasco (botanica }, catinga 
- Caturarân. 

Cobra - JYiói. 
Cobra de fogo, surucucú de 

fogo - JV[ói-tatá . 
Cascavel - lVIói-maracá. 
Casa - Tapui. :Niucúi tapui 

uâ - duas casas . I tá-ta
pui - casa de pedra. 

Casa pequenina - Tapuíza-i-
pitchica. 

Cão - Zauára, zauarãna. 
Cabello (nosso) - Ça.né-au. 
Cabeça - Çané-cang. 
Carrapato (roduleiro) 

Zautiu-húco cuhú. 
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Carrapato meudo 
húco . 

Zautil1-

Carrapato vermelho - Zau
tiu pitanga . 

Cêdo, pela manhã - P tê nerê 

Crepusculo, anoitecer - Pi
túm. 

Cacete de Timbira - Mim. 
Cipó - Iuipó. 

Creança, menino - Quaara
rét ou quaaréra-i ou cull1-

, 
IDI. 

Capoeira - Icócoéra. 
Cajú - Acazú. 
Céo - Iuác. 
Cabaça - Ü-a . 

Cigárro - Pi tim. 
Cangambá - Maicatíng. 
Caramujo - lVIinuá. _ 

Carne de .boi - Tapiarocoéra. 
Corda de rêde - Quihárram. 
Cantar - Azinháre. 

Chorar - Uzaió. 
Cajl1eiro - Cazú-íu . 
Catuabeira - I táiuirá-íu. 
Caetetú - Imatâ. 
Couro de caetetú Imatâ . ,. 

p1rera. 

Caranguejo do rio - Uara-
ruhá. 

Camarão do rio - :rvrutchí. 
Chover - lVIannquire. 
Capi1n - Caa-pi. 
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NA TERRA DAS EALMEIRAS 

Dois - Mucúi . 
Dente (nosso) - Hêrâi. -

Nerâi apáw ou Nerâi ati -
teu dente. - Herâi zapá 
- o dente delle. 

Dêdo das mãos - Çané couâ. 
D'edo pollegar - Çané cou

ho11. 

Diamba (Ca11nabis ) - Ptim
ptéra Otl p timpiára-i. 

Dormi~ - Saquére. 
Demonio - Azang. 

E 

E strella - Çahü-tátá . 
Eu - Irri.-
Elle - A etí. 
~spin~eiro, logar de muito 

espinho - Zutíua. 
Enxada - Cícúrupé . 
Espingarda - Mucáu. 
E steira de palha - Miaháu . 
Esposa - Mericó. 
Espremer - Tamuê marí. 
E scre1nento - Tabutí. 

F 

- Flexa - U-íu. 
Femea - Cuzê ou e-uzâ. 
Falar - Taz.-eng, zê-eng. 
Folha - Ca.a-hó. · 

Forquilha de pau ·- I11irá 
,. 

camuquera. 
Flôr - 1\1aéputíra. 
Fructo - J\faéiná . 
F1ilho (da mãe) - l\tiü-müt 

ou Iviü-müre. 
F ilho (do pae) - Hérá-hüre .. 
Fumar - Tipitarírí. 
Flauta - Tiâme. 
Farinha - Tirâme. 
Farinha azeda - 'l1irâme

azahú. 
Farinha secca - Tirâme eté 

(farinha verdadeira) . 

Farinha de puba - Tiranêm. 
Fumo - Piti111piára. 
Facão - Taquihé . 
Foice - Tsiapára. 
Forno de farinha - Zopêhê. 

< 

Falso, illegitimo - Ran, râna. 
Feio - Nã ipurãn. 
Fava - Cumaná. 
Feijão - Cumaná-ü. 

G 

Gallinha - Çapu~ái. 

Gallo - Çapucái-auá. 

-

Gato maracajá - Maracazá. 
Gato domestico - Maracazá-

A rana. 

Garapa de rapadura - Cani
quétiquát. 

Garapa de mel - Hêi-tiquát . 
Gavião - Uiráhú. 
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Genipapeiro - Zanipá-íu. 
Gritar - Hapucái. 

H 

Hoje - Cuitirí. 
Hontem - Carumr-ré. 
Homem - Auá. 
Homem pequeno - Auá pit

chica. 
Homem negro - Paranà. 
Homem branco - C&:raí 

I 

, 
zu. 

Inajá (palmeira) - Inazá. 
Indiosinho - Tantehára psí

ca. 

- J 

J aearé - Zacaré. 
Jacú - Zacú. 
J andaia - Zenái. 

L 

Lua - Çahü. 
Lagôa - Ipáu. 
Lamparina - Tatáiniu. 
Lá - Pene . . 
Legitimo, verdadeiro ---. Eté. 
Leite - Camuquéra. 

M 

iVIeu - Hére . 
Macaco - Ca-í. 
l).'.Iacaco gt1ariba - U aríu. 
L\IIatto - Caa. 
Matta hygrophila - Caa-

curét. 
Matta rala, secca - Icaeuét. 
Macho - Auá. 
Muito - Tá. 
Maribondo - Taturân-hú. 
lVIão (minha) - _ Hêpó 

Hêpó-apá. 

Tua mão - Nepó-apá. 

ou 
~ 

Uma mão - Hepó~pitei. 
Dt1as mãos - Mucúi hepó-a. 
Tres mãos - Nairúi hepó apá 
Quatro mãos - Dzererúm 

ingatúi hepó apá. 

Mambira - Tamanuá-i. 
Machado - Itádí. 
Mutum -- Mútú. 
Mandioca doce - Maniocáua. 
Mandioca (Maniot utiliss. )-

1\fanióc. 
Mani va, haste da mandioca 

- Maniu. 

il1ãe (minha) - Çanehi. 
l\iilho - Auatí. 
l\farido - Imén. 
l\!lel - Hâira. 

Leite de vacca - Tapiácamu- Morder - Ati-ú. 
quéra. Matar - Azucá. 

:Lingua ( orgão) - Ç~ne picú. l\f ulher negra -Paranâ cuzê. 
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Menino negro - Paranâ- Pedras quebradas - Itá dica 
hüre. dicarahat1. 

Mulher branca - Cara.í-cuzê. 

' N 

Nuvens claras - Iuá-ting .,,. · 
Í Onça pintada - Zat1ára-h1i 

. / Nariz (nosso) - . Çane-ti. 
'feu nariz - Netí atí Oll netí 

apá. 
Nosso, da gente - Çané. 
Noite - lpitúm. 

o 
Onça - Zauára, 
pn<;a~ ].9intada -

zauarahú. 
F>auár a-hffi . , . , 

p1n1m-p1n1m. 
Olhos (nossos) - Çanere-ha. 
Teus olhos - Nerê-ha._ 
Orelha (minha) - He nami 

, 
apa. 

Tua orelha - Nê namí 
Ouvido (nosso) -. Çane 

quáa. 
Orelha - ·Namí. 

atí. 
• a.pi-

Orelha furada - Nami-quára 
Orelha rasgada -Namí-soróc 

p 

Pato - Urumâ. 
Pedra - Itá. 
Pedra branca - Itá-ting. 
Pedra preta - Itá-puhúna.. 

Pedra redonda, seixo, rolado 
- Itá apoá. 

Pedrinha - Itá pitchiéa-apá. 
Pedra grande - Itá-hú. 
Pau - Iuirá. 
Passarinho __. Uiramirí . 
Pello da perna - Çanere-ti 

macara11. 
Penna - P é-pó. 
Penna das azas - Maa pepÓ· · 

, 
coera. 

Papagaio - Azurú. 
Porco do matto - Tazahú. 
Porco domestico - Tazahú· 

rane. 
Perna (nossa) - Çané-u. 
Pomba - Picahô. 
Pescoço (meu) - Hê arupí 

, 
apa. 

Teu pescoço - Nê arupí atí. 
Peito (nosso) - Çané-upit. 

chia-a ti. 

Teu peito - Nê pitchí atí. 
.Berna (nossa) . - Çanérêti:. 

"' mue. 
Pé (nosso) - Çané-pí. 
Palma - Pinó. 
Pequeno - lVIirí. 
Phosphoro - Tatá-íu (páo de 

fogo). 

Pacará - ~Ianacô. 

Polvora - Mucacuí ( ct1í si:
gnifica pó) . 
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-
t>reto - Pihún. 
Pintar-se - J imú-piním . 
Peixe - Ipirá ou pirát 

Non1es de peixes: 
Pacú - Pacú . 
Sl1rubim - Uruí . 
I..1yro - P irázú . 
Aracú - Pirácatin g . 

:• . 

lVIandi molle - JYianiu . 
lVIandi cabeça de :ferro 

Pirácanatô . 
Cascudo - Inihô . 
rrrahira - Tarüre . 
Piat1 cabeça gorda - Pi-

rátapezú . 
Piau cachorro - Uapánaré 
Lampreia - Arapó . 
Arraia - Zanit1íra . 
Poraqt1ê - l\tiuraquê. 
Piranha - Pirãi. 

~ . Q 

Queixo (nosso) Canére 
~ . . , 

lDIUa . 
Tetl queixo - Nerê-iniuátí. 

R 

Rio Corda ~ ürapuháu . 
Rio Engeitado - Irikau-mirí. 
Rio Mearim - Üzú . 
Raiz - I t1irá pó . 
Roça de n1a11dioca - lVIa11i

rupáo . 
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Róça - Icó . 
Raoôza - A uará . 

4 

Rabo - Rai . 
Remo - Ipuiquitáo . * 

Ralo (de ralar n1andioca) 
Iuhê . 

,. 
Rapé - Pitilnpiara CUI 

n10 em pó) . 
Rêde - Quiháu . 
Rato - Ang-uzá . 
Rapadura - Caniquét . 

s 

(f-u-

Saguim, mico - Oa-í puzú . 
Sucurií1 - Muzuhú. 
Sol - Quarahü . 
Sangue - Turicoére . 
Seio - Icâm . 
Sonhar - Aquahú . 
Sin1 - Eré . -
Serra, montanha I úüt in-

hú . 
Sabiá - Ha11izá . 

T 

Tres - N airúi. N airúi caí: 
llá - Tres macacos . 

'resta (nossa) Çanere há 
picang . 

Teu - Nerê . 
Tronco - Iuira-ipí. 
T A N" , u, voce - · e apa . 
'r ambem - Nôn. 

• 
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Tio - Tuüre . 
Tucumzeir o - Iucumâ. 
Tucu1nzal - Iucumâ-tíu. 
'1,apioca - Tapióc. 
Tipoia - Taipó parí. 
Tamanduá bandeira - Ta-

manua-hú. 
'l,atú-canastra -- Tatú-hí1. 
Tucano - Tucâ. 
Terra - Iuü. 
Tanga - Tang . 
Trovej ar - Umananong. 

u 
Um - 1\!I:etêi . l\fetêi caí 

un1 macaco . 
Unha (nossa) Çané po-

" nape . 
Tua unha - Nê pounapê-tí. 
Urina - Carô. 
Urubú - Apitáu. 
Urinar - Carô-caróc. 
Umbigo - Çané piraê. 

V 

Vacca - Tapiácuzê. 
\ Titello - Tapiáeauá. 

-

\ T eado catingueiro - 1fahau. 
Vern1elho - Pitang ou- pi-

rang . Pirang arr! - bem 
Veado - Arapuhá. 

vermelho. 

• 
·~ 

- ::!'.- -

Locuções 

E t1 não sei - Hê ruê pá. 
E' verdade - Adziha rt1111um. 
E stá muito ben1 - Icatú pá. 
Vá você mesmo - E' hó ne-

tt1é pá. 
Bôa noite - Çané caroe. 
Bom dia - Çaué cuên1. 
Estou com f 01ne - l\!Ian rrê 

tegocopa. 
Et1 quero agua - ü emure 

hé pá. 
Elle t em um por co do matto 

- Fi etá matôcaape aênon. 
Elle tem uma espingarda -

A é mucau aênon. 
Dê-1ne uma pedra - Emüre 

itá iheuê . 
Eu gosto de você - U ruai hu 

catú pá. 
Como vae você~ - Erequé ze-

, . , 
pe aipo. 

E stou be1n - Equé zepé copá. 
E stou doen te - Irri maiarrí 

tegokón. 
P eguei t11n peixe cará - Ipi

rá herezú cará-é. 
Vamos embora - Zará gutú . , 

ripa. 
Vou embora hoje - Ahapu

tári cui t irí . 
Vou _sim, compa11heiro - Tâ 

môn atí uâ. 
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INDIOS CANELLAS 

O s Canellas pertencem ao Grupo Gê. Caracte
res morphologicos, documentos ethnogra

phicos e dados linguisticos autorizam a incluil-os, 
sem indecisão, na grande f amilia Gê. 

São indios escuros e corpulentos, não usam rê
des, falam o mesmo idioma dos C1"aÔs e têm seme
lhanças com algumas tribus Gê de Goiaz. 

Sua compleição é tão robusta que logo des
perta a attenção de quem os observa. Martius, 
q~ando passou por Caxias, viu alguns exacta
mente nas mesmas condições que nós, e annotou 
no seu "Reise in Brasilien" : 

"Suas formas exteriores eram tão robustas e uniformes, 
seu andar e comportamento tinham tànta segurança e agi
lidade que nós observamos .nisso uma evidente differença de 
todas as t ribus até agora vistas . " 

Os indios a que se refere o sabio bavaro pou
savam entre o Mearim e o Alpercatas, nessa .mes
ma região onde hoje estão localizados os Canellas. 
Pertenciam a dois grupos, informa-nos: Aponegi
crans e Macamé-crans, tambem chamados Cara
rauús ( C1--aôs, dizemos hoje) . 
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Talvez sejam dos mais nomades no Brasil; 
nunca páram na aldeia, estão sempre andando ... 
De tempos em tempos fazem incursões ás cidades 
maranhenses em busca de esmolas ; vão a S. Luiz 
pedir armas e ferran1entas ao "papae-grande" do 
Maranhão, vão a Teresina chorar n1iseria, junto 
ao outro "papae-grande''. ·Por vezes, já têm ido 
até a · cidade do Salvador - na Bahia, - com o 
mesmo fim. 

Lá estiveram, no Governo Seabra, a quem -Se 
i"eferem ag·radecidos. Quasi todos 
falam de sua proxima viagem á 
Bahia, e até ao Rio, mas vão sem-: -
pre adiando a partida. 

Têm muitos projectos, mas 
poucos realizam . 

Vivem descontentes e queixo
sos elos civilizados. O alvo das ..: 
queixas é sempre o Governo. 

No conceito delles, tan1bein 
merecem todo o confor to material 
dos civilizados das cidades . Re-

sr..: .. . c,. •• . d.. volta-os ve1· os Cupens - assim 
nos chamam - comprar tudo de que precisam, 
vestir roupas bonitas, possuir cavallos, bois e es- · 
pingardas, emquanto elles arrastam uma rude · 
vida de privações. 

O Governo tinha tambem obrigação de dar 
tudo isso a elles, porque elles eram os don<?s da 
terra ... ; elles "são do governo", assim pens~m -. 
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Casal ele Canellas. O joi;e1n já foi á ca27ital ila Bahia a )ll~. 07J.~erre-se. os en· 
feites nos pulsos e nas canellas. .Ao lado ela cabana 11n~ tepiti, 

alg·u1nas cabaças e a inàispensavel tora de b?trití. 

' 

l rüsta parcial üa alcleia elo l 'onto. 

Phot8 . do a utor 
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Soldado não os pode p1'"ender, pois elles ta1nbem 
são do g·overno. . . Acham-se com o direito de ter 
livre transito na estrada de ferro S. Luiz a Te
resina, manutenção e transporte para qualquer 
lugar, pela razão sempre invocada - "são do go-

" verno ... 
* 

Os Canellas occupam parte dos campos do 
planalto maranhense, entre as nascentes do Al
percatas e o rio Corda. 

* 

Antigamente viviam errantes, molestados 
JJelos brancos e ri111dando as aldeias daqui p:;l~ra 

ali; ag·ora, com a Etctuação do Serviço de Protec
-ção dos Indios, estão ~ fixados em dois aldeiamen
tos: o dõ Ponto e o -dos" Porquinhos._ 

A população de inâios Canellas, provavel ... 
mente, não cl1eg·a .a . 500 individuos, elos quaes a 
maior parte pertence á aldeia do Ponto .. 

Essa aldeia está situada nos campos, perto 
das nascentes do rio Santo Estevão e não longe 
dum dos braços da chapada do Alpercatas, cerca 
de 100 kilometros ao sul da Barra do Corda. 

E' uma aldeia nova, construida ha poucos 
annos po1· insinuações do Serviço de Protecção ; a 
mudança para aquelle local foi feita para 2.fas
tal-os de máos visinhos, criadores de gado e ini
migos de indios . · 
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Tem 31 casas, dispostas em circulo, em tor
cujo chão, sempre no da praça central Kââ -, 

o 1 ugar das dansas e reuniões . limpo, 
, 
e De cada 

casa iklé - parte um caminho limpo de mat
to até o pateo central, de modo que a aldeia, vista 
do alto, tem o aspecto dum grande circtJ.lo com 31 

• raios. 
As casas ·não differem. das que têm os Guaja

járas; mesmo typo e mesmo material de cobertura 
(palhas de babassú ou inajá). 

O aspecto da aldeia • aqui 
, 
e • mais agradavel, 

do 

168 
t 
' 



r 
1 

I' 

lt 

.-.. 
l:t .. , 

' -- ...,. . 

l-: .... , ........ ,,.-1'' ,, 

t 

í 

, 

f 
l 

Phots. do autor 

• 

Typos de Ca1iellas 

!NOJO CANEUA 
ALDEIA DO PONTO 

. . \ . ~, ,n jt ' . 

• 



• 

' r 
! 

1 
' 

' l 

' 

NA TERRÀ DAS p ALMEIRAS 

De varias casas pártem veredas sinuosas que 
vão ter ás roças, aos brejos ou lugares de caça. 
Uma estrada larga, bem limpa de matto e rectili
nea, vae da aldeia ao riacho onde os indios se ba
nham. um outro ~ caminho, pequeno e mais curto, 
liga a parte,centràl -Kâá - á "prisão", que é 
uma casa isolada, f óra do circulo. 

Embora a aldeia seja construida recentemen
te, e sob a orientação de civilizados, reproduz fiel
mente as fórmas antigas, porque tudo foi feito, ce
<!endó-se ás exigencias dos indios. Assim, quando 
se pretendeu localizar as habitações segundo ar
ruamentos, muitos protestaram, dizen<iin: 

- Não cumpade . Cabôco qué é assim: 
e com o indicador, em posição vertical, apon- ~ 

tando para o chão, faziam um circulo. 

Couvada é o termo que d~signa o habito do 
pae cuidar dos filhos recem-nascidos ( * ) . 

Nossos primeiros ethnographos referiram-se 
pormenorizadamente áquella pratica que observa
dores modernos têm encontrado ainda em uso em 
varias tribus brasileiras ( von den Steinen) . 

Tal pratica não se restringe aos selvagens do 
Brasil, é extensiva aos habitantes de outras regiões 

(*) Sobre o assu1npto Livino de Carvalho publicou longo artigo 
no "O Ceará", d e Fortaleza, ( 7 de J unho de-1928) , citando trechos de 
varios autores que se referiran1 ao curioso na.bito dos povos selvagens. 
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da America e de outros contjnentes ~ Asia, Ocea
nia e Europa. . . . 

O facto é conhecido desde a mais. remota an!" 
• 
tiguidade. _ . 
-

Apollonio, de ;Rhodes, .poeta que viveu no se~ 
~culo -III antes de Christo, autor do "Argonauti
.... eas", conta que os~habitantes do ~onto ~Euxino pra
ticavam a couvada. 

Entre os indios do Brasil o costume devia ser 
~generaliz~do-; era habito seguido . pelo~ Tt1pinam
-bás, segundo Gabriel S-oares; C·arl von den Stei:.. . - -
nen encontrou-o entre Mundu_rucús, e os Ca:ríel-

~las do Maranhão ainda o praticam. ~ 
Por curios~ que é; vale a pena_ repetJr aqui a 

descripção de Gabriel Soares, auto1" do H Tratado -
~nescriptivo do Brasil" . 

~ . 
~ . ~ -

" ... o n1aridÕ se deita logo na rêde, onde está muitó co
berto, até q11e secca o umbigo da creança; em o qual logar 

..... 
visitam seus parentes e amigos, e lhe tr&zem pFesentes de 
comer e beber : e a mulher lhe faz rnt1itos mi1nos1 enqt1anto 
o marido está assim :parido,- o -yt1a.l e~tá' m11ito empannado 
para que lhe ·não dê o ar ; e dizem que se lhe der o ar qt1e 

- . 
fará muito nojo á creança e que se se erguerem e forem ao .. - .. -

t rabalho, que lhe morrerão os filhos, e elles ficarão iioentes 
da barriga ; e não ha quem lhes tire · da cabeça que da parte 
ela mãe não ha perigo, senão da sua ; porq11e o filho lhe sa
hiu dos lombos, e que ellas não põem de sua parte mais que . . . 
terem guardado a semente i1Õ ventre onde se cria a. creança.." 

,... ... - ... - - .... 

. . . 
Não tive occãsião de verificar de visu esse ha-

bito, porém as informações de que os Canellas ain. 
da o praticam foram por elles con~irmadas : Pelo 
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1-isla geral ela alcleia elo Ponto, ao ,\·. ela ('/u11u1da <{o A lf•crcatas; M aran hão. 

I naios CaneUas, na aldeia elo l)onlo. JVote-se a compleição robiista 
e os batoques ?ias ore1.has. 
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que pude colher, trata-se da couvada, em tudo iden-
tica á dos Tupinambás. · . 

* • 

O systema administrativo da aldeia não dif
fere muito do que adoptam os Guajajáras: u~ 
chefe que deve ter (mas de facto não tem) maior 
ascendencia sobre os governados; um ou mais lea
ders que induzem o chefe a aconselhar medidas ou 
mesmo dita-as directamente aos seus companhei
ros. O chefe dâ ·aldeia do Ponto chama-se na lin-

-

gua portugueza Fau:stino, e no idion1a proprio Oro-
po-ká. Parece mestiço, é um tanto_ calvo e usa ca
vaignac. E' um v.elho forte, de 60 3:nnos presumi
veis, com os cabellos ligeiramente ondulados e 
pelle morena, i1ão muito escur-a. 

Embriaga-se se~pre que se lhe apresenta uma 
opportunidade para tal . 

· Entre os Canellas, nota-se tam:bem a idéa da 
independencia individual que se encontra muito 
accentuada entre os Guajajáras ; cada qual faz o 
-que .quer, sem dar a menor satisfação ao chefe 
~ ( Pahí - nosso chefe), de modo que~ a caracteris
tica · da organisação _social entre os Canellas é a 
mais a-bsoluta liberdade . individual. . 

Praticamente., não ha chefe na aldeia do Pon
to, porque o que tem essa funcção não toma me
dida de especie alguma. Entretanto, quando se 
pergunta a um Canella do Ponto qtiem é seu che-
.f e, elle responde lógo-: ~ 
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- Fóstino, - embora não submetta á apre
ciação de Faustino qualquer âcto que· tenha de prá
ticar. 

* 
. ~ 

O nomadismo é o-µtra característica dos in:.. 
dios Canellas. Nesse ponto, elles têm uma grande 
dis~emelhança do Guajajára, porque manifestàni 
essa qualidade em gráo muito mais elevado. Pou
co param na aldeia, estão sempre andando por ou=-
tras terras, em busca de aadivas. . . ,. 

Se não as conseguem, muitas -vezes pass~n:i 
miseria, fome e sêde, m·as satisfazem-se com o co~ 
lher novas impressões para distrahir o espírito, 
sempre sequioso de novidade . Quando não chegam 
até as cidades, vagueiam pelos campos em procura 
de caça, de f ructos, de ninhos õu cortiços de abelha. 

Passam a vida andando, talvez· na esperança 
de encontrar uma terra bonançosa~ de descobrir 
aquelle Brasil, tal cõmo nos pintava Rocha Pitta. 

Em suas incursões ás capitaes, em busca de 
presentes, os Canellas encontram um ou outro in
dividuo que delles se ãpiéda e OS ampara nos máO$ 
tratõs de quasi todos os civilizados. Embora um 
indio não seja objecto de-tanta curiosidade, Ílo Ma
ranhão, sempre que apparece um grupo delles -
de 5 ou 6, ficam logo cercados por curiosos, que os. 
admiram como animaes raros e os ridicularizam 
quanto podem. 

Os aborígenes, por ingenuidade nalguns casos 
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e po:r defesa noutros, conformam-se com tudo 
aqui·~io; impassiveis · á curiosidade ·alheia, pedem 
cigarros ou um nickel . 

Em Caxias, principal cidade maranhense, tive 
occasião de encontrar-me com um grupo, em 
transito da aldeia do Ponto para Teresina. 

Appareceu . um ·á janella d.o hotel, pedindo 
agua; pedia e ria-se, como se se tratasse dum fa
cto muito engraçado! 

Vendo que era um indio, tratei logo de me - . . 
apossar delle para investigações. Dei-lhe a agua 
que desejava; não se satisfez com ~m copo só, be
beu sete ... 

Depois, passei-o para dentro do meu quarto, 
onde ficou quasi duas horas, apezar. das frequen
tes investidas para ir-se embora. 

Levou umai da~ minhas calças, tomou duas 
chi caras de café, comeu um tijolo de rapadura, 
apossou-se de quasi uma car~eira de cig·arros do 
meu companheiro e mais alguns nickeis. Em com
pensação, tirei-lhe o retrato e colhi muitas pala
vras, base do vocabulario que organizei na aldeia 
do Ponto. 

Dessa vez, obtive para mais de 100 palavras, 
pronunciadas repetid.as vezes. Cada vez que o in-

. ' 
dio dizia um vocabulo da lingua, completavà-o ~om 
um sorriso. Quando fazia menção de ir-se embo
ra, mais um cigarro e mais um pedacinho de ra
padura mantinham-no ali, durante mais alguns 

. . . 
minutos. · · 
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As informações que me deu não se afastavam 
muito da verdade, como verifiquei mais tarde. 

Disse que elle e os quatro companheiros qué 
appa·receram pouco depois, tinham vindo do 
Ponto e dirigiam-se a Teresina, para pedir arma~ 
e ferros ao papae -grande de lá. Algumas passa:. 
gens do nosso interrogatorio, mostram a maneira 
'de se manifestarem : 

Vocês são Guajajáras? 
- Não. Canella. Guajá é ôto . 
Onde moram? 
- No Ponti. 
Ond.e é o Ponti? 
- Ahi assim, do lado dos Pico . 
Perto de Carolina? 
- Não; ente o L'iando e o Papagaio . 
E' perto de Bar:va do Corda? 
- E', sustança quinze legua ( dista11te 15 -le

guas). 

Moram muitos lá na aldeia? 
- Mil, cum muié, culuminsin, home, tudo . 
Que é que vocês comem? 
- Berubú. 

-
Que é que fazem? 

• 

- Caxa, cria limá, cria gado, cria tudo ( ca-
çam, criam animal, criam gado, criam tudo) . 

Mas, porque vocês não procuram Marcellino, 
em Barra do Corda, ao envez de estarem dando 
essas caminhadas, na incerteza de ganharem a~ 
guma cousa? 
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-
- M acilino-1ião dá, dá só pôco, uni machado; 

um foice. . . _ .. 
Depois chegaram os outros. O chefe do blo-

, 

co, que falava portuguez com mais desembaraço, 
·só cons~ntiu que- eu tirasse unia photogr.aphia do 
g·rupo, se lhes pagasse . Discutimos o preço . N ãó 
querendo perder -~ op}1ortunidade, tive de dar o que 
elle exigiu: - 10$000 rs. Em materia de retrato, 
o indio não faz abatimento; quem quer tem de pa: 
gar o que elle pede . 

Entre os Bo.tocudos, iro Espirito Santo, já eu 
-me havia sujeitado áos cápriclios -aos photogra
ph~dos; os Boruns dizem : - Si não pangá, não 
tira. 

Pretendiam ir a T_eresina pelo tren1 mixto . 
Metteram-se ·no carro de segunda classe com arcos, 
flexas e businas, que levavam par-a presentear o 
governador. Esperavam pacientemente a partida~ 

Nesse interim chega o chefé do trem, um func
cionario alto, mal alimentado e malcreado; enxo
tou aquelles brasilienses semi-nús, como se enxo
tam cãe·s. Como eu houvesse protestado energi
camente contra aquelle acto de selvageria, houve 
um bate· bocca acalorado, que serenou com a sa
bida dos indios, a meu conselho. Antes da chega
da do conductor insolente, havia perguntado aos 
indios se elles já haviam comprado passagens. 

< 

· - Não,- nós ~ somo do governo .... .. foi a res-
posta. - · 

No entanto, não puderam seguir viagem; 
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nem mesmo que houvessem pago a passagem, 
como me promptifiquei. O regulamento da estra
da exige que os passageiros estejam decentemente 
vestidos. 

Ficaram n·a estação até o trem apitar, im- · 
moveis, sem dizer uma palavra. Assistiram ao 
de&f ilar do comboio, e, quando passou por elles o 
·ultimo carro, o chefe do grupo, numa a~tiva ãtti
tude de protesto, bradou em altaf? vozes: 

- Vai embora. Nói não precisa de trem! 
. E partiram resolutos, um atrás do ·outro, 

pela beirada do trilho . - ... 
Chamei o capitão e procurei conf ortal-o na

quelle momento em que se achavam, como sempre, 
hostilizados. 

O indio desabafou então suas maguas . 
- Nói vem do Ponti, deixou muié, culumí, 

" 
18 dias andando, queimando pé na areia, com 
fome, pra i pra Tirizina, buscá ferramenta! Não 
deixa i no trem, nói vai ape .. Quando voltá, você 
vae pu Ponti, tíra retrato, prênde -língua. · --

E como os outros já estivessem um pouco dis
tanciados, o Antôi lnaço (Antonio lgnâcio), sem 
se despedir, partiu correndo para se juntar aos 
que já iam longe . 

Como é desag1 .. adavel presénciar factos como 
esses! 

Q~em viaja pelo interi~r do Brasil, nas re
giões limitrophes entre . a zona de civilizados e a 
zona de indios, é que póde avaliar como ainda hojê 

- -
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padecem esses homens que não tiveram a ventu
ra de entrar na communhão brasileira. 

Raros são que vêem nelles representantes do 
mesmo genero e da m~sma especie. 

Acham que não -são brasileiros, são indios . 

Talvez fosse ainda opportuno mandar apre
g·oar a bulia de Paulo III, ( 1537) explicando aos 
christãos que os indigenas da America são tam
bem filhos de Deus. 

' 

* 

Os Canellas alimentam-se de caça moqueada 
· e de berubú. Pescam pouco porque estão longe de 
rios piscosos; com tudo, sempre pegam alg·um pei
xe nalguns cursos que ~travessam os seus cam
pos. Comem qualquer caça, não têm repugnancia 
por animal algum-: mucúra, sucuriú, onça, ratão, 
tudo é petisco . ... : , 

O berubú é ·um bolo feito de massa de aipim 
ou mandioca, assado num buraco, no· chão . 

Para assarem o berubú, cav-am um buraco de 
pouco mais de um palmo de profundidade, fazem 
ahi uma f og·ueira ~ onde collocam alguma pedras; 
depois, limpaip. o bur-aco, põem o bolo enrolado em 
folhas de bananeira sylvestre, cobrem com pedras 
quentes e continuam o aqueciment~ exterior pela 
fogueira. 

Não é mais que uµi beijú, preparado 
sempre sem condimént~ de especie alguma. 

• quas1 
• 
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Disseram-me que criavam animaes. De f a: 
cto, na aldeia encontrei um caetitú pre.so num cur
ral, alguns filhotes de rapôza, alguns leitões, i1-i

n umeros papagaios, periquitos e um macaco. Isso 
é que constituia a criação da aldeia de 300 indios. 

* 

Em ma teria de organização da familia, os 
Canellas tambem differem muito dos ·Guajajáras. 

Têm costumes diametralmente oppostos. Em
quanto o Guajajára vive preoccupado por causa de 
mulheres, o Ca11ella está andando. . . á procura d~ 
caça ou de novidacles . .. 

São monogamos, só têm. uma mulher e a essa 
mesmo não dão muita attenção. 

Passam dias e dias pelos campos,_ emquanto ª' 
mulher,-esquecida na aldeia, cuida de ir, ella mes
ma, á roça colher mandioca e ai pim para fazer be-
1~ubú e alguma farinha para si, para ·os filhos e 
para o marido, quando voltar. 

Esse, si encontrou caça en1 abundancia, vem 
com um pedaço de moqueado, se não vem apenas 
com a esperanç-a de encontrar um berubú prepa-- - . 

rado. Não cheguei a presenciar uma ma11if esta_-
ção de apego de esposo para esposa, nem. mesmo de 

~ 

pae para filho. Quanto aos_-affectos, ~ntre elles só 
vi o carinho das mães para com. os filhos peque-

• n1nos. 
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Tinham sempre os columis ( * ) a_ bom recato, 
long_e da machina -photographica. . . porque ''ti
rando, mi nino morre-'' . 

- Ten1-se a impressão dé que o Canella, fóra da. 
aldeia, nem se lembra que tem mulher, ao passo 
que Q Guajajára está sempre inquieto, imaginan
do que um companheiro o pode estar traindo . . 

Em compensação as Canellas tambem desco
nhe~em a fidelidade conjugal . 

A indifferença dos Canellas por tudo quanto 
diz respeito ao que se enquadra n-a expressão hon
ra da familia, é patente; nem nas suas palestras, 
nem nos actos revelam o menor recato. 

As praticas m-ais indecorosas e as conversas 
mais obcenas são gostosamente repetidas na pre-. 
sença da esposa e de filhas moças. 

A tendencia para a devassidão, de que tanto 
falavam os antigos chronistas, ainda pode ser per
cebida nos Canellas; estes sentimentos depravados 
chegaram até nossos dias em bom estado de conser--vaçao·. 

* 

A vida na aldeia dos Canellas, é tambem uma 
vida de ocio para "elles" e de trabalho para "·eilas"~ 

Ellas abastecem dagua a aldei-a, ellas prepa
ram berubú e alguma farinha, posto que ein pouca 

(*) Col'l.wni é de origem tupj, 1nas é f ra11ca1·nente e1npregada pelos 
Canellas . O mesino se dá com o tepití e o habito de fazer f arinha. 
Embora o ber·zibú seja o -prato nacional, 1nuitos f azem f arinha tal como 
os Guaj ajá.ras . 

179 



S . FRÓES ABREU 

quantid·ade, ellas carregam os filhos, ellas fazem 
cestas e esteiras, e ain~a têm tempo par~ -fazer· 
massa de urucú, maquilhages em preto e catar 
piolhos. 

* 

Os Canellas não dansam como nós . Entre 
elles só ha a dansa· indigena, com maracá e pagé . 

O mekré (pagé) canta com vóz rouca e gros: 
sa cousas que não consegui saber o que sig·nif ica-

- -
vam. São frazes curtas que não pude gravar e cuja 
traducção não foi possivel obter. Perguntei a mui
tos, e a resposta era um sorriso e a explic'l.ção d~ 
que aquillo era "reza" . 

A dansa só se realiza á noite. O mekré fica 
no pateo da aldei·a sapateando, re~mungando gros
so e tocando o maracá; as mulheres ficam em fren
te, a cerca de um metro, formadas em linh~ uma . - -
ao lado da outra, repetindo em côro o que elle-diz.-

Aos visitantes tamben1 é facultado tomar 
~ . 

parte nestas cerimonias que se fazem á noite, com 
a assistencia de muitos, todos illuminados e aque
cidos por uma fogueira. 

As mulheres, emquanto f.azem o_ côro, batem 
forte com o pé no chão, ora um, ora outro, e movi~ 
mentam os braços para frente· e para traz. 

Mandaram-me que ficasse tambein ali forma
do; obedeci na esperança de saber o que significa
vam aquellas palavras; mas, toda vez que eu per
guntava á visinha de fila o que o Mekré estava di-
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O i·elho Pôt-dê (Pedro Gororóba) n1ostranc10 o seu precioso machado de 11ed ra 
se1ni-lunar, destinado, outrora, a abrir a cabeça do.<: ini111igos. 

l 
' 

'' Garuatápyran, wni elos 1>rinciz1aes de Con1ã, tro1cl-e-11u' 11111 cle1;;ses ma('/Hulos da 
pedra, ainda tinto c1e sanrrue, co,m alguns calJelloi,; adhere11 tes, e en m ·11 111 

l)O'UCO do ccrcb,·o do P rinc'ipal I a11na1·lin, q1te co1n elle foi 1mortn". . . ( I "º 
d ' Evreux) . 

Phot. . elo a l1tor 
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zendo, a resposta era uma advertencia: - Canta! 
Depois, mais a vagar, o chefe Faustino dissê 

que elle não sabia, que aquillo era reza, e só quem 
podia cantar era o niekré. 

Era reza para · -pedir a Deus - e apontava 
pa.ra o ceu -, para dar muita caça e muita fructa. - ' 

- Mas vocês acreditam em Deus? 
- Então, pois -é o pai de todos .. . 

* 

Os instrumentos mais usados pelos Canellas 
são arcos e flexas dos typos communs, semelhan
tes aos dos Guajajáras, enxadas, foices, facões e 
espingardas, que r~cebem de presente. 

Ha, na. aldeia, uma reliquia de valor - um 
machado de diabase, semi-lunar, que se vê, nas 
mãos do velho Pôt~dê. Aquelle machado, disse 
elle, foi dos antepa·~sados de sua mulher e se1"via 
para matar os ·prisioneiros inimigos. Com aquelle 
inst rumento abriram muitas cabeças de outros in
dios e, provavelmente, de portuguezes e brasileiros 
t.ambem. 

Quizemos adquirir esse especime para o M u
seu Nacional. O proprietario pediu 100$000. Of
ferecemos 10$ . Elle acceitou, mas não o quiz e11-
tregar immediatamente; ficou de leval-o á Barra 
do Corda para lá ejf ectivarmos a transacçã·o. 

Quando estiye com elle na cidade e perguntei 
pelo machado, disse que não queria mais vender.· .. 

" ' \ . 
"!'~;;.~ . .:.. )..- ~·~, . .. . 
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Offereci então os 100$000, sal, polvora, phosphor0:. 
Nada o demoveu. . . Tinha mudado de idéas. 

* 

Os Canellas usam um cacete de páo roxo, en
feitado por um trançado de palha.~ E' um objectó 
espalhado entre quasi todos os . indios da -familia 
Gê, diz o prof. Roquette Pinto. Vi objecto seme
lhante maior e mais enfeitado no Instituto Histo-
rico e Geographico do Maranhão; pertencera aos , 
jndios Timbiras. Esse objecto é chamado Kô, pa
lavra de pronuncia quasi igual a Kôo - agua. 

, 
:k • 

A busina dos Canellas é um instrumento 
curioso e, certamente, de emprego posterior á co:-
lonização portugueza . · 

O que nos autoriza a pensar assim é o chifre 
de boi que faz de caixa de i--esonancia. Geralmente, 
é toda pintada de vermelho com a massa de urucú . 
. Serve para chamar os inàios ·para qualquer re
união, ou para annunciar a presença. dum Canel
la. Dizem que os Guajajá:vas, quando ouvem o som 
desse instrumento, afastam-se cautelosamente. 

* 

O maracá tambem é pintado com urucú e 
-serve para as cerimoni~s religiosa~. Ma:r:acá é pa-
, . . 

... 
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lav1·à tupi, na ling·tla dos Canellas chama-se 
c ·ú-tõi. 

* 

Os cestos são feitos de palha de · buriti (Mau
ricéa vinif era, l\1art. ) . ·Servem para conduzir al
guma farinha que levam á Barra d-o Corda para 
vender. 

* 

Nas decorações do corpo, empregam a massa 
de urucú, que con ... 
servarn em forma de 
bolas; é a tinta ver
melha. 

·uma composição 
com base de carvão 
serve para as pintu
ras em preto . 

A tinta preta é 
uma mistura de ca1"
vão em pó e o l,atex 

duma arvore muito commum naquelles campos, 
chamada VlJlgarmente pau de leite. Juntam o pó 
de carvão ao leite do pau e passam is~o so~bre o 
corpo; logo depois o latex _coagula e forma uma 
pellicula de borracha, deixando bem visivel a ca
mada de carvão que encerrà: Nessas condições, a 
pintt1ra permanece 2.1gt1ns dias, at~ que o attrito 4 

vá destacando a camada de borracha. 
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Já os Guajajáras pintam-se de preto com o 
sueco do genipapo, porque não têm á disposição, 
nas suas mattas, o pau de leite que cresce nos cam
pos cerrados . 

* . -

Como é muito natural, já pelo acanhado dá 
mentalidade, já -pelo habito de vivere1n segrega
dos, os índios, geralmente, pensam que o resto do 
Brasil é como ª'quellas paragens que elles palmi
lham: - campos, mattas, palmeiras, brejos, caça 
e aldeias grandes onde vivem ·os cupens. 

Os que tê1n viajado contam como é differente 
a cidade da aldeia, mas, certo, a maior parte das 
manifestações de progresso não lhes causam admi
ração, porque não chegam bem a compreendel-as. 

Tudo que depender de electricidade, por 
exemplo, para elles é um mysterio que acceitam 
sem procurar investigar as causas. Assim, nunca 
se mostram admirados pela illuminação electrica, 
embora insistisse eu em perguntar aos que conhe- _ 
cem as cidades como era aquillo . 

. ' 

Já a falta de matto proximo -ás cidades os en-
che de admiração, porque, para elles, o matto é a 
fonte da alimentação. E' no matto que está a caça 
e se encontram os fructos; por iss0-, sempre pergun:
tavam se onde eu mo~ava havia muito matto, mui.:
ta caça, se tinha buriti. Tambe1n interessava mui
to a elles saber se o rio ficava perto das casas, "se as 
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ela tarde. 

' 

• 
• 



1 

• 

NA TERRA DAS PALMEIRAS 

mulheres tinham quê caminhar muito para encher 
as cabaças, como fazem as de lá. 

Queriam saber, como os Guajajáras, os bichos 
que havia por cá, os fructos, e, particula1"mente, 
as especies de ahelhas . 

O movimento das cidades parece que os ator
dôa muito; elles, que sabem tão bem se orientar 
nos campos, na. cidad.e perdem-se com facilidade. 
Reprovam o systema de ruas parallelas e trans
versaes e acham que nós deviam os fazer as casa.s 
como as delles, todas em circulo, com o centro bem 
limpo, de modo que ~ada um, da sua casa, visse to
das as outras ... 

* ... 
• 

Fóra do circulo de casas da aldeia do Ponto, 
ha uma palhóça isolada, - é a prisão, que abriga, 
quasi sempre, certo numero de moços. 

Ha entre os Catiellas o habito da prisão vo
luntaria. De tempos em témpos, um indio toma a 
resolução de se ''prender": - muda-se para lá, 
de.ixa de trabalhar, isola-se do resto da aldeia e por 
lá fica, despreoccupadamente, durante dias e até 
mezes. 

Quando estive na aldeia do Ponto, havia para 
mais de vinte presos, quasi todos jovens, alguns 
adolescentes. Passavam os dias deitados em estei
ras, corpos pintados, batoques vistosos nas orelhas, 

' 

conversand·o e cantando d~rante quasi toda a noi-
te. De quando etn quan<lô, se nie deparava um del-
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les, junto á casa de Oropó-Ká, onde eu estava al0-
jado. 

Era a curiosidade de ver nossa bagag~em, que 
os fazia approximar. Quando eu queria photogra
phal-os, oppunham-se terminantemente, e os outros 
indios justificavam o impedimento do companhei
ro: - era "preso", não podia ser photographado. O 
preso é um homem cheio de immunidades ;_tudo que 
lhe desagrada está-se impedido de fazer. 

-
A prisão não é mais que um-a disponibilidade 

que o individuo impõe a si mesmo, pelo tempo que 
deseja. 

Ha qualquer razão para esse-· habito, que me 
não foi explicada, por mais que eu insistisse. 

Tenho a impressão de que a prisão é um es
tagio por que passam os moços que precisam de 
fortalecer as forças abatidas na lucta insana em 
busca de alimentação. Quem está fraco, vae para 
. prisão refazer as forças; a moderação no gasto 
de energias e a alimentação methodica log·o se fa
zem sentir no organismo dos presos. Cheguei 
·mes1no a colher que iam para a prisão os moços 

. ' 

que precisavam de engordar e ficar fortes. 

Os presos fazem exercícios pl1ysicos, e. desses 
o. habitual é carregarem madei1"a, em pesados 
tó1·os. 

. 

Esse exercício consiste em abater majestosas . 
palmeiras bui;riti, cortar um segmento do estipe . 
e carregai-o aos hombros .. até a aldeia, onde vae 
servir de banco. Vêem-se varios desses tóros de 
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-

buri ti nas photographias, tomados na aldeia do 
Ponto. 

Geralmente, têm 1 m de comprimento e om,4 
a om,5 de diametro. 

Quando recentemente colhidos, têm densida
de pouco superior a 1, pesando então mais de 150 
kgs. ; seccos, pesarão, certamente, menos da me
tade. O exe1--cicio de carregar tóros faz desenvol
ver enormemente a musculatura e a resistencia 
physica dos Canellas. Entre elles, são muito con
siderados os que mais se distinguem nesse es
porte. O caminho percorrido com o tóro ao hom
bro é, por vezes, muito longo, chegando mesmo a 
alguns kilometros; o ·carreg·ador nunca vai só, 
é sempre acompanhado por outros, que o ajudam 
quando não supporta mais o peso. 

Assim, trazem -dos brejos, ao longe, os ban
cos de que se servem na. aldeia . 

Antes de visitar os Canellas, ouvi dizer que 
os moços só se podiam casar quando tinham força 
de carreg·ar tóros . 

Na aldeia indaguei da veracidade dessa aí
.firmação e verifiquei que tal não se dava; o ha
bito de carregar tóros é antés U:ma pratica de edu
ca.ção physica _. 

O chefe dos presos, por occasião de minha vi
sita, era Tsótú, ou Zé-Cadête, que se vê, comple
tamente despido, pintado de urucú e pau de leite, 
empunhando um longo bastão, em pose especial 
.para º-·autor. 
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* 

Acreditam que nas mattas do Maranhão,. · 
principalmente nas do Pindaré, existe um bicho 
féroz chamado cupélobo . 

Tem appareeido ·a muito poucos, porém gran;;.. 
de numero de índios têm ouvido _seus gritos ~stri~ 
.dentes e exami:p.~do suas pegadas. 
' ' . o cupélpbo é uma variante ~ de lo·bis-homem .'. 

8 

.. Um Canella da aldeia do :Ponto contou-m~ 
-

.que seu genro, havia poucos dias, quando caçava.,. 
tinha ouvido os gritos do bicho e encontrado O' 

rastro na areia . 

Um indio Timbira contara a elle que, certa 
vez, andando nas mattas do Pindaré, ehegára a, 
ver um desses animaes que dão gritos medonhos e 
deixam um rastre redondo, como fundo de gar
rafa. 

· Andava o Timbira em' procura de caça,,. 
quando teve a attenção despertada por gFitos que. 
foram, pouco a pouco, se tornando mais intensos. 
Amedrontado, procurou um esconderijo seguro e,. 
não encontrando um lugar onde s.e pudesse. occul
tar con.venientemente, metteu-se entre um grupo
de palmeiras e ali ficou immovel . 

O animal foi se ·aproximando gradativa· 
mente, caminhando sem rumo éerto, para uni 
lado, para outro, soltando, de quándo em quando, 
-um formidavel grito. Felizmente, não percebeu à 
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presença do Timpir~ e continuou .o s.eu caminhQ, 
deixando livre o -india . .... ~ 

Só depois de muitas horas, o -Timbira teve 
eoragem de leya:ntar-~e- e. correr ve~oz para a al
de-ia, ·onde contou o occorrido ao~ ~companheiros. 
O mysterioso .animq,l t~m corpo Çle ho:µiem, ~obe,rr 
to .d€ longos p~llqs,;. a c~beça é igual á do tamanr 
duá-bandeira e o cãsco é como um fun~o de g~r~ 
rafa. 

Quando encontra um ser °l1uman9, abraça-:.o, 
trepan.a o cranio lJ.~ r.egião mais alta,. introduz a 
ponta do focinhp l}o orifício e s,orve t.oda a ,m~s~~ 
·ceph_alica : · · · 

~ Súpa o miâlo., disse o indlo. ~ 
. . 

,;,.ç -· • . 

O animal só .é vulneravel no umbigo, que f icª' 
_e~coberto pelos longos pellos, e é poF isso que os 

~ 

jndios têm medo_ de flechai-o . 
• 

Essa lenda do cupélobo ~stá d!~sellJ.inada tam-:-
bem entre os indiQs Çu_ajajár-as. , 

_ Certa noite, p.q, ;tld~ia Colonia, f~lando-lhes 

dos encantos qo E,ío de Janeiro, dos que elles po
diam co_mpr~ender, t bem entendidp, .descrevi o 
Jardim Zoologico, como uma matta, perto da pi
<lade, onde havia toda qualidade de bichos· - os 
bravos presos em gaiolas, os mansos soltos na 
relva. 

Foi um assumpto que interessou altamente 
aos ouvintes. 

Trocaram muitos commentarios na lingua 
delles, explicaram aos que não entendiam portu-
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guez o que eu estava dizendo, e logo fui assediado ~ 

por uma serie de perguntas. Cada um indagava 
.se tinha certo animal . 

- Tem mambira? - Tem socó boi? - Tem 
.tamanduá? - Tem ancinha? (especie de formi
ga) .. ·- Tem mucúra? - Tem tatú-péua? - Tem 
onça-pintada? - Tem leão, perguntou um mais 
culto ... Como é o leão? 

O leão foi descripto de modo a impressionar 
os mais valentes: cabeça muito grande - acang:. 
hú -, muito cabello comprido na cabeça e no pes_:
coço, um grito grosso e muito alto, patas grandes 
e unhas como de onça pintada, porém muito maio
res. Passando a pata sobre a barriga dum cavallo, 
mesmo de leve, arranca todas as tripas ... 

Mal acabava de relatai-- com notavel exagge
ro os traços mais característicos do rei dos ani
maes, outra pergunta: ... 

. - E tem um táli cupélobo? 
Como dissesse que esse não tem, nem existe 

nos mattos essé animal, fui contestado: 

- ói, tem na matta do Pindaré, cabôco véio 
• 

via . .. 
< 

.... 

- - -
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Numero da ficha . .... . .. •. · / 24 4 
Idade approximada . . . . . . . . . 80 70 
Sexo . ........... . . .. ....... J masc . 1 masc . 

1 1 --- - 1 
Estatura . . . . . . . ...... . .. . . . 
Altura da furcula . .. ....... . 
Altura do umbigo .......... . 
Altura do acromio . . .. ..... · I 
Altura sentado . .... . · . . . ... · I 

166 .4 
134 .8 

98 .8 
1 137. 4 
. 82.7 

Bi-acromial . . . . . . . . . ...... . 
B i-cris tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Circum:ferencia do thorax . . · I 94. O 
Circumferencia do abdome .. · I 91 . O 
Cephalico ant ero-posterior .. · I 19 . 3 
Cephalico t ransverso .. .... . · I 15. O j 
Altura total cephalica . . . . . . 23 . 4 1 

Altura auricular cephalica . . . 14. 6 
Bi-zygomatico . . . . . . . . . . . . . 14. O 
B. . 10 8 1 i-gon1aco . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Altura morphologica da fa~e . 11 . O l 
Altura do n ariz . . . . . . . . . . . 5 . 5 
Lar gura do nariz ........ . .. 1 4 . 3 1 

Largura frontal minima . .. . J 10. 2 1 

Bi-orbital interna ....... . .. · I 3. 4 1 

Indice cephalico . . . . . . . . . . . . 77. 7 1 

Indice facial . . . . . . . . . . . . . . . 78 . 6 1 
Indice nasal . . . . . . . . . . . . . . . 78 . 2 

rsegmento nervoso . .. .. 1 12. 4 
Face~ Segmento respiratorio . · I 5 . 5 

lSegmento digestivo .. . · I 5. 5 .1 
Relação entre o tronco e a es-1 1 

38.0 
25.0 
98 .5 
93 .8 
18.7 
14.3 
21 .4 
13.0 
13.6 
9.9 

11 .0 
5. 1 
4.9 

11.0 
3.4 

76. 5 
80 .9 
96.1 
10.4 
5.1 
5.9 

• . . 

DADOS ANTHROPOME TRICOS DE INDIOS CANEL AS (MEN-HíM) 

2 
60 

masc . 

1 6 23 
48 48 45 

masc. 1 masc. masc. 
1 l ~ 

164.4 155 .2 
133 .4 127. 0 
94. 5 89. 7 

131. 7 127 .1 
83 .4 1 77 . 6 
38 . 6 37. 2 
27. 5 27 . o 
93. 2 85. 5 
85. 5 79 .8 
18.9 18. l 
15.9 14.5 
25 . 3 1 23. 6 
13. 8 12 . 5 
14 .2 13 .8 

9. 9 1 10. 3 
12. ]' 11 . 4 

5.0 q.2 
4.5 1 3.9 

11.1 l 12. o 
3. 4 3.0 

84.1 80 .1 
85 . 2 82. 6 
90.0 75.0 
13. 2 12 . 2 
5.0 5.2 
7. 1 1 6.2 

' 

93 .8 
80 .7 
17 . 8 1 

14.3 
23.0 
12.9 
13 .7 
9. 5 

12 .2 
5.5 
4.1 

11 .1 
3.2 

80.4 
89.0 
74 .5 
11 .8 

5.5 
6.7 

20 
38 

masc. 

82 .2 
74.5 
18 .0 
15.0 
22.5 
13.1 
13.6 
9.1 

10.9 
5.3 
4.0 

10 .5 
3. 1 

83 .3 
80.1 
75.5 
11 .6 
5.3 
5.6 

Mensurações de S . Fróes Abreu em 1928 na aldeia do P nto 

3 5 
35 16 

masc. masc. 

1160 . 4 l 148. 6 
129 .5 120 .7 
94 . 8 90. 81 

l 130.9 120.7 
78 .7 75.5 I 
37 .5 32.4 
26.8 20 .3 
88 .0 78. 6 1 

77.5 69.0 
18.0 17. 9 
14 .2 14.5 
21. 8 22 . 9 1 

14.0 13 .2 
13 .4 12 .7 
10 . 6 9 .6 
10 .8 10.2 
5.1 4.5 
4 .1 3.8 

11 . 2 11. o 1 

3.4 3.4 J 

78.8 81.0 
80. 6 1 80 . 3 
80.4 84.4 
11.0 12 .7 

5.1 4.5 
5.7 5.7 

16 8 21 
11 10 9 

masc. masc. 1 niasc. 

1 1 

67.0 
64. 8 1 

18.2 1 

14.1 1 

21.3 
13 .1 
12.1 1 

9.1 
10 .0 

4.5 
3.0 
9 . 8 
3. 2 1 

77 .4 1 

82. 6 1 

66.6 
11.3 
4.5 
5.5 

63 .8 
64.0 
18 .1 
13.6 
21 .3 
12 .5 
11 .4 

8 . 5 1 
' 9. 8 1 

' 4.0 
3.4 
9 . 5 1 

3.2 
75.1 
85 . 9 1 

85. o i 
11. 5 1' 

4 .0 
5 .8 

J 

62 .0 
59 .0 
18.1 • 

13.6 
21.5 
12.7 
11 .5 
8.9 

. 9 . 5 
4.6 
3.3 
9.4 
3.2 

75 .1 
82.6 
71.7 
12.0 

4 .6 
4.9 

18 9 
8 7 

masc. 1 masc. 
1 1 

59.0 57.8 
56 .0 54.5 
17.2 17.9 
14.6 13.7 
21 . 2 20.3 
13.8 13.3 
12.0 11.0 

8. .5 8.2 
9.0 8.6 
4.3 . 3 .7 
') 3 3 3 u. . 

10 .2 10.0 
3.1 3.1 

84 .9 76.5 
75.0 78.2 
76.7 89 .2 
12.2 11.7 
4.3 3.7 
4.7 4.9 

-1 

1 

1 11 
6 

mas . 

57 . 
57. 
17. 
13. 
18. 
13. 
11. 

8 . 
8. 
4. 
2. 
9. s.e 

78. 
79. 
63. 
9. 
4 . 
4 . 

J · 

1 

22 12 
6 5 

masc. ;masc. 

55 .8 54.5 
55 .8 55 .0 
17 .6 17.4 
13 .6 13.9 
20 .7 18.8 
12.2 12.2 
11. 4 11. 1 
8 .1 8 .2 
8 .'8 9. 7 
4 .. 1 3. 9 
3.1 3.1 
9 .4 9.5 
3.2 3 . 0 

77.3 79.9 
77 . 2 87.4 
75.6 79 .5 
11.9 9.1 

4 .1 1 3.9 
4.7 1 5.8 

17 
5 

masc. 

59 .5 
55.5 
17.7 
13.6 
19.7 
13.3 1 

11.1 
8.5 
8.8 
3.5 
2.9 

10.1 
3.4 

76. 8 
79.3 
82.8 
10.9 

3.5 
5.3 

26 
65 

fem. 

15 
50 

fe1n. 

18.0 
14 .4 
21 .3 
13 .4 
13.1 
9.7 

10.8 
4 . 9 
4.0 

11.2 
3.6 

80 .0 
82 .4 
81 .6 
9.5 
4.9 
5 . 9 1 

" 

13 
30 

fém. 

18.5 
14 .7 
21 . 8 
13 .0 
13 . 2 
9.7 

11 .6 
5.0 
3.3 

11 . l 
3 .2 

79.5 
87.9 
66. 6 1 
10.2 

5.0 
6 .6 

14 
29 

fem. 

18.4 
14 .1 1 

21. 8 
12. 7 
12.8 

9 . 6 ' 
11.1 
4.9 1 
3.4 

10.9 
3.5 

76.6 
86 .7 
69.4 
10.7 
4.9 
6.2 

27 
23 

fem. 

18 .2 
14.7 
21 .9 
12 .9 
13. 1 
9.6 

10 .4 
5. 1 
3.7 

10.2 
3.6 

80.8 
79.4 
72.5 
11.5 
5.1 
5.3 

25 
22 

fem. 

17.5 
13 .8 
20 .8 
12 .7 
12.1 
9 .o ' 

10. 8 
4.9 
3.5 

10.0 
3 . 4 

78 . 9 
89.3 
71.4 
10 .0 
4.9 
5.9 

7 
20 

fem. · 

17.2 
13.8 
20 .8 
12.7 
12.3 
9.0 

10.3 
4.4 
3 .4 

10.2 
3 . 0 

8ú. 2 1 
80.0 
77 . 3 
10.6 
4.4 
5.8 

19 
11 1 

f em. { 

17. 5 1 

13.8 
21.2 
13.2 
11 .4 
8. 2 

10.0 
4.1 
3.2 

10 .0 
3.1 

78.8 1 

87 . 7 1 

78 . o 1 

11.2 
4.1 
5 . 9 1 

10 
6 

f em . 

17 .0 
1 '-<I ~.· v. u 

18.6 
. 12 .0 

11.5 
8.1 
9.3 
4.2 
3.3 

10.1 
2.7 

78.2 
80 .8 
78 . 6 
9.3 
4.2 
5.1 

tatura ( % da estatura) . \ \ 49. 7 50 . 8 I 50. O 49. O 50. 8 I 
-=====-=======-=-===~====~===·~----;;;;=--=====~==~==~~-====im-==~.;.:;;:;;- :=====....---=i;;;;;;;=-;=-;~====;;!;;;;;;;;;;;-=--:0;;;;;;;;;;;.;;;:=i=-=~~~=-~· =-=~==~~=-===;.;;;---........ ==-=~==========-i====~========~========o:--= 
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CARACTERES SOMATICOS DOS CANELLAS 

.... -
CÔR da pelle é geralmente castanho-escura, 
talvez 10 da ~ escala Roquette Childe. 

* 

O cabello, em muitos, é liso, mas levemente 
ondeado, grosso e de côr bem preta, na maioria. 

São geralmente glabros. Pestanas, superci
líos e pellos axillares e pubianos, naturalmente 
pouco abundantes, são, além disso, arrancados. 

-

A estatura é mais elevada que a dos indios 
Guajajáras; a média de 5 adultos deu 1 m,59. Os 
dados numericos são insufficientes para generali
zações $eguras, mas pela observação visual pode
se asseverar que os Canellas são mais altos e mais 
robustos que .os Guajajáras, -embora _não sejam tão 
altos quanto-os Borôros ( 1 . 73) e Karajás ( 1. 68) : 

. . ' " "' . 
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S . FRÓES ABREU 

Enti-·e 8 adultos, a circumferencia do .thorax 
variou de 82.2 a 98.5, sendo a média 90.4; nesses 
mesmos, a circumf erencia, do albdome variou de 
7 4 . 5 a 93 . 8, sendo a média 83 . 3 . 

- - ...... . 
/. :... .· ,. 

' 

Em cinco adultos, o tamanho do tronco repre .. 
sentou cerca de metade da ··estatura; a média foi 
exactâmente 50 % j . os limites de variação foram 
49. O % e 50 . 8 <fo • 

* 

Em 16 individuos adultos, a altura total ce
phalica variou entre ·o miniino de 20. 8 e o maximo 
de 25 . 3 ; de 21 a -23· cip. . nota-se um predominio 
accentuado . .. · - "' · 

~ ~ ~ 

. Em geral, ~ o segmento nervoso da face domina 
sobre os segmentos respiratorio e digestivo; em 18 
individuos era maior que a somma dos outros 
·dois, em um era igual e em 8 inferior . 

.... J 

.... ~~ ) .. -- - ~ •· ~ 

* • .. 
:L ~ • . - . . 

O indice f aciàl ll).ostra que os Canel1as são, 
geralmente,, euripi-0sopos; dent1:"e 27, 13 eram eu~ 
ripr9sopos, 7 me.sqpr~sopos, 4 hypereuriprosopos e 
somente 3 leptôprosopos. 
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O indice cephalico mostra que são f rancamen
te mesocephalos e o índice nasal evidencia a no
tavel preponderancia dos mesorrhineos. 

Em synthese, os indios Canellas são individuos 
de estatura mediana, geralmente corpulentos, de 
pelle accentuadamente escura, lissotrichos, mesoce
phalos, euriprosopos e mesorrhineos . 
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A LINGUA DOS CANELLAS 

ESTE capitulo pretendo apenas transmitti1· 
observações relativas á linguagem dos in

dios Canellas, colhidas durante alguns dias de es
tadia na aldeia do Ponto. 

Que diff iculdades encerram esses estudos de 
idiomas indigenas, todos o podem imaginar, quan
do se disser que os informantes além de falarem 
mal o portuguez, muitas vezes não compreendem 
bem nossas perguntas e, para não deixarem d·e 
responder ao interrogante, ensinam cousas er
radas. . 

Sua mentalidade não permitte alcançar o fim 
real das informações solicitadas, de modo que 
.elles não têm o menor escrupulo de responder er
rado quando o ensinar certo requer maior incon1-
modo. 

Para sanar o ·mais possivel os erros do voca
bulario aqui publicado, procuramos indagar a si
gnificação das pal~vras, sempre mais de uma vez, 
em occasiões diversas e a differentes individuos. 
Sem o querer, a um mesmo pedimos repetidamen
te o mesmo -significado,,-- recebendo inv·ariavelmente 
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a mesma resposta: ocê já tomô. . . e só depois re
petiam a palavra na lingua propria. 

Os erros que outros poderão encontrar serão 
talvez devidos á falta de compreensão do significa
do de certas perguntas. Por exemplo, lingua póde 
se referir ;á Rª!t~ ·qq çpryq ou á )ltngpªg~m, no pri
meiro caso seria Pa-nhótó - nossa lingua, a lin
gua da gente, e no segundo seria - Pa-gacôc -
!dioma da gen~e. ~ · 

~ 

Um dos informantes esclareceu bem essa 
questão, mostrando a Iingua num caso e definindo 
idioma com a seguinte fraze: assim .cumo· ocê ta ja;. 
~êno, tomá '{U!me t ud<J, é Pa-gacQc. , 

A~ diff erença& .de _pronuncia que outros obser::r 
'radores poderão notar não podem ser levadas em 
alta consider.ação porque nem todos QS indjos pr.o:
nunciam as, p.alav..r_as _ ,exactame.nte do mesme 
modo. · ;.) i~ ll.l •• . 1.J .. 

A troca do r e l então, é muito frequente;· ·-ba--
nana, UD$ dizem pú~pii.b-lé e outros rpú:..púb-ré; casa, 
uns dizem icré out1~os iclé; onça, cachôrro, uns pro~ 
nunciam rób, {o-r se]llp·re, brando) ·outr.os lóp, ou
tros oróp . . ~ . .. E .,n~n:hum--.ethn-0grapho ousará. dizer 
qual é o classico. -~. A differença entre agua~ ca~ 
cete é muito dif!icij, !!e apreeqçler; a}ll,bos . .sffi.o côo; ... 
apeqas d.eve ~e-~sc~~Vºf com dois o ou COIIJ. t~~s ... 1 

.Ap,ezar ide dif~jqil~ çqmpre diz~r que )11~ p;t:r~~e~ 
mais f acil toma~ ~oç~~u!arjo~ a9§ , C~nella~ _qµe 9-9§ 
Guaj,~já~r.a~,,; ~ Q..SJ~~~i~~i§Q~ P~PIJ."QDC~api_, ~~ paJay~~ 
çom mJ.l:itQ mrª'il' '. ~lªr~~~'1 11:p~~~r ~~ ~ªl~rlell! 'Qqj~:-
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nho e com uma-le:htidão caracteristica, principal
mente quando falam nosso idioma. 

Para se reproduzir o falar dos Canellas, é ne-
r 

cessario repetir as· vagaes muitas vezes; o Canella 
diz:' cumpáaaadi, eabôco tá éuin f ôooomi. O modo 
de pronunciar· dos Guajâjáràs é tão diverso que sim
plesmente pelo falar portúguez, nin·gueril ~onfun:
de um Guajajára com um Canella. 

As palavras referentes ás partes do corpo são 
invariavelmente precedidas do possessivo Pa, que 
significa meu, ou talvez nosso, da gente. O mesmo 
se nota em relação aos Guajajáras, que fazem acom
panhar as palavras pelo possessivo Çané. . 

Os Craôs empregam o possessivo 1 que tem 
exactamente a signific-ação do Pa dos Canellas. E' 
curiosa essa divergencia entre os Cane1las e outros 
representantes da família Gê, Craôs ou Aponegi
crans e Caiapós. -

Num quadro comparativo, vê-se claramente a 
intima aproximação- entre os Canellas do Mara
nhão e outras tribus do Brasil central. 

Com os Caiapós elles accusam aproximações 
linguísticas menos nítidas, embora dignas de re
g·isto. 

Com os Botocudos do Rio Doce e de Santa Ca
tharina em pouquíssimos se nota alguma sem.elhan
ça. Assim, cl1ef e é tambem Pahi para os Botocudos 
da zona de Itajahi; cabeça - cran dos Canellas é 
crêne para os Crenaques do rio Doce e crên para os 
Caingangs de Santa Catharina . 
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Somos daquelles que veem na lingua um rastro 
seguro das relações entre os povos, dahi a crença 
num parentesco estreito entre os Gês de Goiaz, do 
Maranhão e dos recantos N. O. da Baliia. 

Quanto á extensão dessas l"elações aos Gês que 
hoje estão entre a serra do Mar e o litoral, os co
nhecimentos linguisticos pouco depõem no sentido 
af f irmativo. 

• 

I 

• 

• 

• 

-. 
• 
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Portuguez Oa11,ella Oraô A ponegic1·an Apinagê Owiapó 
1 (S. Fr6es Abreu) ( Th . Sampaio) (ap. Martius) ( Castelnau) (Pohl) 

Agua Côo Gó Có Incó, paicom Incó 
Anta Cuclít Cuclüte Cucrí • 
Arara Pâne Bâna Bóni*' z 
B:uaço Papá I pa ot1 pa I Kipa • > 

Cabeça Pa cran I cran ou cran lerá Itúcran • Icrian t-3 
Cabello Pa quim I crin ou Kin Ickãng Itcrin lquim l'=j 

Oh uva Ta Da Ta Intá Intá ~ Dois Ibiaclút Aiclúto Aicrúdu 
Estrella Catsêre Candjiti G·atschoerah Candeti • o 
Língua Pa nhótó I nhotó I gnoto Nhotô Fn 

Lua Putorã ou Büt-utê Putturhagh Bruburé * Putúa, ~ Puturã puturuá **' ~ Macaco Cucure ou Cucoi Cocôe Cucói Koko-i 
~ Onca Róp ou Oróp, Rópo-clóle Orópa Robo (cão) Robú (cão) tiJ • 

Orop-clóro Robocróri ~ 

~ Sol Put Büt Púttu Büre 
Terra Pgê Püyê Pia Pucá• 

Ul 

Veado Póo Nietchú Poh Impó 

1-l As palavras marcadas com * são do vocabulario de Carlos Estevão de Oliveira, publicado no Boletim do Mu-
~ 
~ seu Nacional, vol. VI, n<> 2, Junho de 1930; a que traz ** foi colhida por Saint'Hilaire. 
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----... VOCABULARIO 
... . - • 

tomado aos indios Canellas, na aldeia do Ponto, 
em Setembro de 1928, por S. Fróes Abreu. 

A 

Agua - Côo. 
Arco - Cuhê. -
Anus - Pa-nhôm. 
Azul - Pinhôno. 
Amarello - Puiz-arrí. 
Assobiar - Apúro. 
Arroz - Aloirrú. 
'Ananaz - Pôplu ou Prôpô. 
Algodão - C.atsód-pgin. 
Annel - Huncrahí-miritzú. 
Abelhas: 

Tiúba - Hicúti .. 
Tatahíra - Cacoere. 
Tubi verdadeira - Intsú

tugré. 
Tubi brava - Hipreire. 
Manoel de Abreu - Tehi-

, 
pore. ~ 

Moça branca _ - Haráza
caáre. 

\. . 

Uruçú - Intsú-capríc. 

14 

- Cu pira - Hapua. 
Inxú - Amtsíeti. 
Chupé - Cucranti. 

Anta - Cuclüt. 

-

Arara - Pânne. 
Aracuan -- Zarequagré~ 

Assobiar - Vaapôro. 
Astro - Catsê-ti. 
Avô - Quêdré. 
Avó - Tâíré. 
Arvore - Icon-c§t.i. 
Areia - Pgê-intsúm~ 

Assoar - Inhará róbó. 
Anno - Cacú. 
Aldeia - Crim. 
Amargo - Hôd. _ , 
Azedo e salgado - Uatí ou 

Vatí. 
Alto - Icódi. 

B 
• ' - - !. -~ 

Beiço (meu) - Pa-lhacô. 
• 
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Braço (meu) - Pa-pá. Cangambá - Puké. 
Barriga (minha) - Pa-atí. Cachorro - Rób (r brando, 
Barba (minha)- Pa-iamahó. outros dizem lóp). 

Branco - Ken-poilé. Cachorro bravo - Rob ja-
Boi - Plüdi ou plüiti. píti. 
Banana - Pupub-réL Caetitú -- Crú-uré. 
Bananeira - Pupubr~-pâra · Corda de tt1cum - Lohe-
Bananal - Pupubré-êô. - - · - nhômo. 

~erubú - Icupú: ,.. -. - ~- Cor~a de ~arço - Loletsê. 
Bastão cacete - Co.- - -~ - ,, ... - - · -' -,., - · - Cht1va - Ta. ~ ... 
Borracha - Peni-hoco:- -~ ... -- ,... - .., - - ~ - .., - Ceu - Coi-ct1á. 
Bezerro - Plüití-cráre. Chorar _ Ma-mran. 
Beber - Vaicom. 
Bezouro mangangá - Putí. 
Buzina de índio -=- l\[ehin-

ion-honhí. 

Bonito - Impéid. 
Brejo - Can-nonré ·- -
Boré (instrumento) -

A ' , con1-re. 

Baixo - Honcreinonre . .... 
Buriti - Crôa. ,.._ 

Cu-

Bacaba - Caapêli. -""" 
Bt1ritirama - Órôa-rô-. -
Batata - Iót. -- ~ 

• 

e 
Cabeça - Pa-craii : 
Camisa -_ Hitó-cô. 
Cabello - Pa-qui:gi. 
Coxa - Pa-cri. 
Canella - Pa-tehí. 

-

Cigarro ou fumo - Pól-rô. 
Coração - Pa-núcuncúle ! 

·T" 

• 

. 2.02 

O.asa - Iclé. 
Cachaça - Kul-tsúdi. 
Canôa - Póli-clé. 
Cuspo - Pa-iaricú. 
Cinto - Pludicó. 
Chapeo - I cron-có. 
Carrapato - 'feré . 
Coco baba.ssú - U ronro GU 

Crõnro. 

Çalça - Cat-có. .-
Chefe, capitão - Páhí. 
Cotia - Cuquêm . 

• 
Co1ner - Vampocrén . 
Cantar - Vacré . 
Correr - V aicalít1. 
Cadaver - Itúc. 

- Cotia :..= Cut-chêne. 
Cabaça - Icôn. 
Campo - Pôôn. --catarrho - Mecágo. 
Cascavel - Cangantí. 

• 
·Cac.ar - ... Varamã. 

a 
~ 

-

Carvão, preto - Aprô e túc. 
• "' ' l ...... .. ... -
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D 
• r 

D,ente - Pà-tsuá. 
Dedo - Pa-nhucrá-hí ( h as

pirado) . 
Defecar - Panhôncôo ( Pa, 

nosso ; Nhom, 
agua). 

A anus; coo-, 

Dansar como christão · -

1Cupênic1êre. 
Delle - Hi - Hiquim - o 

cabello delle, pa-quim, nos
so cabello. 

Deitar - Vaanón. 
Dansar - Vacré . 
Deus - Papâmo. 
Dormir - Vanhôro. 
Doce - Instsôdi . 

E 

Espingarda - Katôngo. 
Espremer - Varratt. 
Estrella - Catsê-1·e. 
Eu - Quêle iti. 
Elle - Quetá. 
E steira - Catú. 
Ema - Mãni. 

F 

Facão - Uapó. 
Facão grande --:- U apó-ti. 
Farinha - Kuêle-tsuní ou 

Kúle-tsum. 
~ 

. ~: - .... 

Fazenda - Catsâd-côo. 
Femea · - Cahãi. 
Fuligem - Icréacrô. 
Filho - Iicrá. 
Fogo - Kuchú. 
Fumaça - Icúmo. 
Folha - Pi-nhô. 
Flor - Pi-inra11. 
Força - Itúuitt. 
Feio, ruim - Icâni-ré . 

G 

Gallo - Hôtsang-tsang-humti. 
Gallinha - Hôtsan-tsangrê. 
Guariba - Cupâte. 
Gato domestico ou selvagem -

Rob-ré ou Oróp-ré. 

Guajajára - Priztni-ré. 
Gordo - Icóti. 
G,ordura - I tuam. 
Ge11ipapo - Pôl-ti. 
Gallinha d 'Angola Prôto-

doré . 
• 

H 

Homem, varão - Mehúm-ré. 
Hontem - Nócamán. 
Iíoje - I-J;itacmán. 

I 

Indio-Canella Mehím, ou 
Menhim. 
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J 

J.acaré - Mim. 
~ 

Jumento ou burro - Cauarú 
cahâgre. -

J andaia - Côo-core ·. . 
~ 

J aboti - Kaprúno ot1 ka-
, 

prano. 

L 

Lagarto - Cupút-qt1im. 
Lapis - I cór11tzo . . -
Lua - Put-vrã ou P11turâ. 
Ling11a - Pa-nhótó. 
Levantar - Vatsá . -
Longe - Muntsô. 
Leve - Icaicuglé. 
Lagrima - Intoa-côo. 
Leite de vacca - Plüti-caga-

A co. 

M 

Maracá - Cutõi. 
Matta - Iróm. 
Mãe - Intsê . 
Mão - Pa-nhucrá. 

Macaco - Cucúre ou Cucoi. 
Milho - Ponni hú. 
Mandioca - Çuêle, culgróc. 
Macacheira, aipim - Kuluré. 

~oça - Mêçp_rê. 
Menino - Acraré. , t _ .. ~ ... . 
l\{achina - Vac húte. 

' 

Mel de abelha - Pêni icutl.. 
Mangabeira Cu-crân-ré-

( 1), Pen-rrôc . 
l\1ach,o - Humti e Humi-ré. 
Mambira - Pótóré. 
Massa de mandioca - QQâre·. 
lVIanhã, alvorada - Augatí. 
Milho - Pôonhü. 
l\1agro - Ihire . 

. 

. Macaco cuxiú -Cupat cahok~ · 

N 

Nosso - Pá. 
Nariz -. Pa-nhacré . 
Nuvem - Agaclán. 
·Nós - :J\IIe pá cunam. 

Numeros : 

Um - Utchit . 
Dois - Ibiaclút. 
'fres - Inc:rê. 

o 
Olho - Pa-intó. 
Orelha - Pa-lhapáco. - Pa

lhapaco catsúre, orelha fu
rada . 

Ovo de gallinha - Vé-tsan
clé. 

Ornato auric11lar - Cúi. -
Onça - Lóp ou Oróp. . . ~ ~ -
Ornato do pulso - Ibacágai~ 

, 
pre. 
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p 

Pau - Pi1n ( ?), Incó. 
Pescoço - Pa-umpúdo. 
- Cucoi umpúdo, pescoço dê 

macaco. 
Peito - Pa-có. 
Pé - Pa-pári 
Pedrà - Kêni. 
Penis - Intêhúdo. 
Peito de moça - Icó-iakên. 
Panno - Cupêni-cô. 
Palmeira babassú - U rônro-

" pore. 
Porco queixada - Crôu. 
Paca - Crá. 
Pato - Cutsui-ití . 
Papagaio - Crôiré. 
Periquito verde - Cren-ré. 
Periquito maracanã - Cain-. , 

ca1n-re. 
Periquito curica - Crain-tíre. 

... 
Palmeiral babassú - Cronro 

para. 
P.ae - Intsúm. 
Pàu de leite - Aram-rrôc. 
Penna de aza - Panne a-pú. 
Pagé, cantador - ~Iekré. 

Pintura do peito - :Nnocó 
, 

croro. 
Pequizeiro - Plindi-pâra. 
Puçá - Critíndi . 
Perto - Iitúro. 
Pesado - Hunti-ití. 
Pente fino - Incó-ramtsó. 
Pateo da aldeia - Caá :-

• 

.. - " .. .. 

R 

Relogio - Put-oi-bi-pêntzu. 
, . 

Rio - Côo-gatí. 
Rêde - Rron-ô-tsê ou Hôon
. tsê. 
Rapadura - 10anni-pó. 
Remo - Pim-pó. 
Roça - Púlu. 
Rio Alpercatas - Krotocré. 
Rio St. Estevão - Kapáati. 
Relam pago - Tá cutchê .. 
Redemoinho - Caiinharé. 
Raiz - Pinharê. 

s 
Sangue - Pa-ga-plúm. 
Sol - Put. 
Sapato - Iliparicá. 
Sentar - Vanhô. 
Serra Negra - I-Iitsôdoré. . , 

Serra - Keni. 
Vão de serra - K~nicré. 

Sonhar - Vaidabut!re. 
Seriema - Pgêgré. 
Surubim - Tept1. 
Sucuriú - Rôtí. 
~ 

T 

Terra - Pgê. 
Testa - Pa-cuatúo. 
Tanga - Upen-cô. 
Tatú-peba - Aut-sêid. 
Tatú-canastra - Autsêidtí. .. . ~ 
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Tamanduá - Pót . 
. Tu - Cá. 
Trovão - Ta-irãrãc. 
Tucum - Ronn-ti. 
Tezoura - Ho cran coro tsó . 

u 
Unha - Pa-nhucóp. 

. Umbigo - Pa-nhôm-tót. 
Unha -do-pé - Pa-pari-cop ._ 
Urinar - Vaitú ou Uaitú. 
Urina -- Itchó. Cucúre-tchó, 

urina de macaco. 

Urucú - Pfihü. 
Urucuzeiro - Pupâra. 
Urubú - Tsôn. 

V 

Veia - Pa-gutchíque. 
.Vermelho - Pt1. -
Verde - Catchólâ. 
Velho - Quedgê . 
Veado campeiro - Póo. 
Veado galheiro - P óo tsundi. 
Veado cati~gueiro - 8aa-rô ~ 
Vacca - Plüití-cahãi it1. 
Vento - Côco. 

Palavras deturpadas 
e estranhas 

Cáv-lú - cavallo (port.). 
Tepiti - tepit i ( tupü . 

206 

Expressões 
-

Bom dia - Hââ-pô . 
Está chegando a tarde - Rá

mb púti. 
Está chegando a noite - Ra

mo catsuá. 
Está chegando a manhã ( al

vorecendo}- - Ramo au
gatí . 

Estou con1 fome - N amo ou 
Ramo jmo pramo. 

V a.mos tomar banho - Va cú 
netsuá. 

Vamos jantar - Mac mé apô. 
Está dormindo - Quitá no

nhoro. 
Vamos embora - Agmen1. 
V amos dormir - l\lfac me 

nhôro. 
Vamos para a roça - lVIac 

me púlu. 
V amos á caça - Mac n1e a11-

zahi. 
Dê-me agua para beber 

Ima côovadai côn . 
Hoje ainda não almocei 

Colma ité ampó crenráre va 
, , 

colma apu prana mon. 
Já comeu, já encheu a barri

ga - Va rama, iapo11 rama 
iarité . 

Eu sou bravo - li i inbohê. 
Estou zangado - li cruc ití. 
Estou calmo1 mansinho -- li . . . , , 

capon111n ere. 
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Estou alegre - li acluuití. 
Estou fazendo uma esteira -

Catú aguhú a ipei. 
~ enha cá - Ai peni mã. 
Eu sou indio - Ii-zãua. 
Acabou-se - Ha-niré. 
,Vamos embóra - Macú. 
O sol está quente - Âfil.cró. 
Apanhe, ajunte - Ai pêni 

" apu. 

Espere ahi - Tsure ~ mã. 
Estot1 cançado -Itugni tsódi. 
Braço cançado - Ipá tsódi. 
Acorda, desperta! - I c1tl-

rôn 1 

Esta terra é minha - l\tfe pai
nhô pgê. 

Vou fazer uma casa - Icá
icré-tsamo. 

Eu sou alto - Pa ricódi 
quêtê. 

Chega hoje - Hitacmán hep-
• po1. 

Vae embora amanhã - Au
gatí nagrã mutén. 

Eu te amo - Imaquíndi qua
baiquêne crincapé. 

Nomes proprios 

Masculinos : 

Orop6 kâ. 
Patâ. 
Kranpône. 
Pôt-dê. 

.. 

Côi-âpá. 
Cod-ri. 
Póro cô. 
Cáu-cré. 
Potsuá . 
Tsótú. 
Ruinón. 
l\fantsô. 
Kóbó. 
Câtâi. 
Prinitapô. 
Ikô. 
Ikú. 
Noré hú. 
Irâmicucré . 
Carucré . 

Femininos : 

Nhô-ôki. 
Kaiaré . 
At-sú. 
Pút-kôi. 
Coróprômi • 
Cumpâd. 
Inhô-ann. 
Carrô. 
Cotâma. 
Hon-hôgo. 
Ión-tsén. 
Vacon-cuê. 
Purcâ. 
Cucrúe. 
Tegurã. 
Nócêni. 
Caicuei. 
Cahúcôi. 
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DIFFERENÇAS ENTRE GUAJAJÃRAS 
E CANELLAS ... 

Os Guajajáras se differenciam dos Canellas por 
caracteres somaticos e psychicos. Os prin-. ,., 

c1paes sao: 

CORTE DO CABELLO.- Entre os. Guajajáras, os 
homens usam cortar o cabello á maneira dos civili
zad·os, e as mulheres deixam-no crescer á vontade. 
J 'á se vêem, entretanto, mulheres com cabello cor
tado; é mais um costume de Caraíu que algumas 
já vão acioptando com muita satisfação~ 

Entre os Canellas, ·homens e mulheres deixam 
o cabello grande; nos lados quasi toca os hombros, 
na frente é aparado para não perturbar a visão, 
em· torno da cabeça é desbastado circularmente for
mando uma depressão . As figuras de Canellas 

mostram bem o aspecto caracterís
tico da cabelleira desses indios. 

DEFORMAÇÃO DA ORELHA. - Os 
Guajajáras não usam brincos ou ba
toques; os Canellas furam o lo bulo 
da orelha e nelle introduzem bato-
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ques de madeiras leves. Ordinariamente, usam 
apenas uma rodela de pau, sem decorações; outras 
vezes, apparecem com batoques cuidadosamente 
ornamentados e até perfumados com resina de al
meceg·a. 

DEFORMAÇÃO DOS DENTES. - Os Guajajáras 
- -

costumam limar os incisivos e caninos de modo a 
tornal-os ponteagudos. Fazem isso por decoração; 
é bonito ter dentes com. ponta. Essa pratica é ex
tensiva aos rapazes. Já entre os Canellas esse ha
bito não é tão generalizado; só um ou outro lima 
seus dentes, e o habito est~ restricto ás jovens mais 
vaidosas. 

PII~TURA DO CORPO. - Tanto Guajajáras como 
Canellas gostam de pintar-se de preto e vermelho. 

São poucos os Guajajáras que ainda se dão a 
essa pratica, mais seguida entre as mulheres. 

Vi, na aldeia Colonia, homens decorados só 
com genipapo, tinham em todo o corpo listas escu
ras; outros pintavam somente a metade dos braços 
e pernas. 

As mulheres fazem riscos vermelhos na face 
ou besuntam o rosto, o collo e os braços com a mas
sa de urucú. 

Os Canellas usam a pintura em larga escala; 
.as mulheres estão se pintando frequenteme11te com 
urucú e com a mistura de carvão e latex do pau de 
leite. O typo de decoração é variado, obedece sem
pre a uma combinação de traços e pontos. 
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O máo cheiro que se nota á aproximação dos 
Ca11ellas é devido ao uso constante do urucú. 

MODO DE DORMIR. - Os Guajajáras dormem 
en1 redes feitas de algodão. Os Canellas dormem 
sobre esteiras collocadas directamente sobre o 
chão ou, mais commummente, sobre giráos, de 30 a 
50 cms. de altura acima do sólo. 

ALIMENTAÇÃO. - Os Guajajáras alimentam
se principalmente de farinha, caça (veados, por
cos do matto, -cotias, pacas, aves diversas)' e peixe 
pescado a flexa e harpão, no rio Mearim. 

Os Canellas caçam mais veado catingueiro, 
porco do matto, ema e aves menores. Comem pou
co peixe porque estão longe do rio Corda; a dif f e
rença do habitat conduz a uma differença de ali
mentação. 

Para o Canella, que vive numa reg·ião de cam- · 
pos, a caça é mais difficil, por isso elle não tem 
exigencias quanto á qualidade 

Ao Guajajára repugna comer onça, mucúra, 
mambíra, cobra sucuriú; para o Canella isso tudo 
é manjar delicioso. 

O Canella habitualmente não come farinha; o 
alimento correspondente á farinha é o berubú, ou 
icupú, na lingua. Como já disse, é um bolo de m~s
s_a de mandioca ou aipim, assado em buracos no 
chão. 

Fazem alguma farinha para vender e mesmo 
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para comer; dizem que farinha é comida de Guaja
j ára, foi com elles"· que os caboclos velhos aprende~ 
ram a fazel-a. · '."" 

CURVAS PSYCHOLOGICAS. - Pode-se fazer um 
esboço das caracte1"isticas psychicas de Guajajáras 
e Canellas, considerando um certo numero de qua
lidade .e annotando-as, segundo a intensidade de 
cada uma. Psychologos eminentes imaginaram e
applicaram este modo de exprimir os caracteres 
dum individuo; é essa representação graphica, que 
se chama perfil psycholog·ico . 

5 
.. Procurando esboçar . -·---··· 

~-------- um retrato da alma dos 

1 

indios de que aqui se t1--a
ta, penso ter conseguido 
exprimir o conjuncto de 
qualidades sufficientes 
para a caracterização do 

1 
sr<and• 

Can.ella. 
<Ju.aja.Jâra 

sf.-. G11ajajára e do Canella. 
___ .e .......... 

1, altivez ; 2, intelligencia; 3, cipego 
á farniz.ia; 4, anior ao t1·abalho; 

5, coragent . 

Para tal lancei mão do 
111ethodo graphico, mar: 
cando sobre um eixo ver
t ical os attributos e so-

bre um eixo horizontal a intensidade de cada um - -
delles. 

• . ' 

Um trabalho dessa natureza, como todos de-
... . 

vem imaginar, ~ão se baseia em dados numericos 
éxactos, mas apénas em avaliaçõés·. · 

• 
Tomei as referencias e estabeleci um gráo ~e 

intensidade, de accordo com as observações pes:.. . ' 

212 



' . 

. 

NA TERRA DAS PALMEIRAS 

soaes, adoptando as graduações muito, pouco e o 
indispensavel intermediario. 

Assim, foram obtidas as curvas que represen
tam um ensaio dum perfil psychologico daquelles 
indios. 

A co1nparação dos graphicos mostra quanto p 
Guajajára. differe do Canella; as curvas são bem 
differentes. O que é maximo para Guajajára é mi
nimo para Canellas. A expressão graphica mostra 
claramente que os Guajajáras têm tres qualidades 
apreciaveis: intelligencia, apego á familia e alti
vez . 

Comparando 

I nàice cephalico 

" " 

Guaj ajáras Oanellas 

* 
. 

os dados anthropometricos dos 
índios Guajajáras e Canellas, re~ 
saltam varias dissemelhanças 

somaticas. 
?' 

A ethnogra- 1nãice facial <:f 
o• 

phia já deixou 
ver muitas di-

• vergenc1as psy-
chicas; agora a 
a n t h ropome
tria põe em evi
dencia d e s i -
gualdades cor-

o 

ti 

{
d' ~ {e{ ~ 

OS ) !SCl <( êJ <i5 CL ~ (!] 

Guaj aj áras Canellas-
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Canellas são mais altos que os Guajajáras, são mais 
corpulentos ( circumferencia thoraxica e abdomi-
11al maiores) , têm a cabeça mais alongada e Q rosto 
n1ais largo. 

O predominio do andar nervoso da face do
mina sobre os segmentos respiratorio e digestivo, 
é muito mais freqt1ente entre os Canellas. Em 
ambos a altura sentado repr~senta a metade da 
estatura, e o indice nasal colloc3:-os ~o grupo dos 
mesorrhinos. 

* 

Se os Guajajáras se mostram superiores 
quando se comparam as qualidades da alma, fi
cam, infelizmente, muito aquem dos Canellas com 
relação aos caracteres somaticos. · Estes ultimos, 
embora caracteristicamente feios, são, comtudo, 
typicamente' fortes. 

I nàice nasal 

Guajajáras . ' 
CaneZlas 
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O ~ALTO ALEGRE 

.... -
n s tragicas e lamentaveis occorrencias que se 

.M.. desenrolaram no estabelecimento de cate
<;hese do Alto Alegre, ainda hoje impressionam pro
fundamente o povo maranhense. 

Quando alguem fala nos indios da Barra do 
Corda vem log·o á mente a lembrança do assassi
nio dos frades, f reir~s e meninos cristãos, pelos 
Guajajáras das -aldeias proximas áquella cidade. 

Sempre se descreve a carnificina falando so-. ~ 

mente dos mortos cristãos, sem a mais leve men-
ção ao massacre qué _éBtes, em represalia, fizeram 
aos indios. Tambem nunca menc1onam as verda
deiras causas que deram origem ao lutuoso facto, 
causas que attenuam sobremodo e, até certo pon
to, justificam o levante d·os indios contra os frades. 

Dahi, a maioria das pessoas que leem, e o pu
blico que conhece po1'" tradição o lastimavel aconte
cimento, terem semp1"e para com os índios Guaja
járas um gesto de antipatia e desconfiança, esque
cendo-se de que, em qias pass-ados, nós - os civi
lizados - os repellimos a bala. No proprio Mara
nhão, chegamos a-ex~i~guir tribus inteiras .. 

... 
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São bem conhecidos os fructos da expedição 
commandada por Maciel Parente contra os Tre
membés, indios valentes, que habitavam a costa 
junto ao rio Parnahiba. Conta-se que elles eram 
tão destemidos, que se; mettiam no mar, levando 
como defesa apenas um páu aguçado que mettiam 
na guela dos tubarões quando . procuravam devo:. 
ral-os. · 

No tempo do governador Ignacio Coelho e Sil
va, organizou-se uma expedição com o fim de des
baratal-os. O que foi essa carnificina conta o pa
dre Bettendorf. De uma aldeia de mais de tresen
tos só escaparam 37 innocentes. Os civilizados não 
respeitavam idade nem sexo, , as crianças eram se
guras pelos pés para se espatifarem as cabeças nos 
esteios das casas, ou nos troncos das arvores . 

Antes des~a d.estruição., haviam sido aprisio
nados alguns Trememb~ª que tinham vindo a São 

, . 

Luiz vender objectos tomados a uns portuguezes, 
salvos dum naufragio. 

Foram collocados num banco, em frente a duas 
peças de artilharia e fuzilados com todas as solen
n idades. 

"Assim instruídos todos, e apparelhados em bons e f a
mosos actos de fé, esperança·. e contricção, se_ mandaram, de
pois. de bapt isados, cavalgar sobre dois bancos, postos á bocca 
de duas peças carregadas de bala; e :pondo-se fogo a ambas 
ao mesmo te~po, voaram em um . fechar de olhos pelos ;~9 
feitos em pedaços. As~istia a irmandade da Santa Miseri-

. ~ .. .... . ,. ' .. 
cordia com sua bandeira, a qual logo recolheu os pedaços, e 
os foi enterrar com mttlta charidade. " 
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Estranha caridade ... 
Antonio Vieira, o defensor ardoroso dos in

digenas do Maranhão, fala amiúde de persegui
ções -atrozes que os colonizadores infringiam aos in
dios. As injustiças que se fazem a essa pobre e mi
serabilissima gente, dizia elle, não cabem em ne
nhum papel. 

(' lVIuitos fica1n sentenciados ao captiveiro por prevalecer 
o numero de votos mais que o peso das razões. Vossa ma
gestade sendo servido, as poderá mandar pesar em balanças 
mais fieis q11e as d 'este estado, onde tudo nadou sempre em 
sangue dos pobres indios, e ainda folgam de se afogar nella · 
os que desejam tirar do perigo aos demais. " 

. " 

Nos dias que correm, só apparecem em trans:.. · 
missões telegraphicas, noticias de assaltos e mas
sacres praticados pelos U rubús; nada acerca das 
caçadas humanas que, de quando em quando, pra-
ticam os civilizados no oéste maranhense. 

·Dahi o conceito errado acerca da ferocidade 
dos. indios . 

A tragedia do Alto Alegre é um exemplo re
cente de quanto é delicado o problema da civiliza
ção dos indigenas . 

A transf orm~ção por que tem de passar o ho
mem que, ha seculos incontaveis, se rege por cos
tumes tão diff erentes dos nossos, só póde ser rea
lizada muito lentamente. 

O desastre do Alto Alegre foi uma reacção vio
lenta contra os habitos que se queria impôr da 
noite para o dia. O massacre dos frades não deve 
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ser considerado uma manifestação de selvageria, 
mas um exemplo das conBequencias funestas duma 

. -
obra de. catechese por estrangeiros que desconhe-
ciam a psychologia indigena. 

O facto pode ~resurnir:..se -em poucas palavras. 

Tang'ido pelos mais sublimes sentin1entos, tl:Q;i 
. frade capucho, frei José de · Loro, iniciou a cate
chese dos indios Guajajáras do municipio de Bar
ra do Corda. Ia ás afdeias, levava presentes e tra- _ 
tava os índios co1n um carinho paternal, cons~_
guindo assim a sympaihia de quasi todos. Anima
dos pelos successos de frei José, os capuchos ita
lianos imaginaram construir un1 estabelecimento 
no imo dos sertões maranhenses, para servir de 
ponto de apoio ás futuras missões que se internas
sem por aquellas brenhâs, para trazer á civilização 
toda a g·ente qú.e ali v ivia como animaes sel-. 

--..... .-,... - ,.... """ vagens . , -- - ~ 

Escólhei':am 1fm .... s1tiõ .Clístànte cerca de 12 le-
-g·oas ( 72 l{m.) da cidacle d::l~ Barra do Corda, e, com 

o prestimoso coneüi:•ãõ dos indiõs, construiran1 alii 
um grande estàbêleêímebto, cercado de roças ~e po-
mares. · 

Esse lug·ar, -de~nõminádo Alto Alegre - alto 
onde as alegriás foram €phemeras, é hoje abando-. -
nado por todos; invaàià0 pelo matto e só recôrdà 

. -
tristezas. 

~ ~ 

O progfamma àes f :rades era grandioso e de - - -
inestima veis benefiéiô& á causa indígena-. o. pro-

.. - ".r ... - .. 

p·rio governo <Ia- Repübli&á, i1aqt1êlles-- tempos, tã:õ 
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.antipathico á religião catholica, concedeu aos ca
~puehinhos auxilios monetarios pa1"a a manuten
~ão de escolas para selvagens e para civilizados. 

Sob a direcção· de frei Carlos de São Marti-
7lho, em 1894, ínieiou-se um novo período de acti
vidade evangelica . 

Em 1895, funda-se à colonia do Alto Alegre, 
.que se desenvolvé com rapidez espantosa. 

O estabelecimento enche-se de filhos de sel
vagens, entregues aos frades para educação; tam
bem vão para lá civilizados de ambos os sexos, pois 
-era o unico estabelecimento de educação naquellas 

. ~ .... , 
reg1oes. 

Cerca de seis annos depois, dá-se u1n levante 
·dos índios Guajajáras . 

Na manhã de 13 de março de 1901, um banclo 
de selvagens, in~inuados pelo indio cristianizado 
João Caboré, acomm€tte os religiosos e, ao ama

·.nhecer, quando estavam todos reunidos na capella, 
:matam a bala, a flexa e a pau, frades, freiras e 
.educandos, filhos de f amilias christãs. 

Os frades e todos quantos lhes são affeiçoa
dos attribuem o ievante ás insinuações dos civil~
zados, que se viam inhibidos de continuar a explo
rar os índios, como até então. lnvejosos da g·ran
<le o·bra que os religiosos iam realizando e ainda 
prejudicados em s~us interesses, acharam que o 
·meio mais f acil de ·eliminar os frades seria intrí
;gal-os com os indios .-

- Ha quem pense · .. de modo differente, ·attri-
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buindo a causa do levante á inhabilidade dos ca
techistas, que, faltos dos sentimentos indispensa
veis a quem trata com indios - paciencia evan
gelica e bondade paternal - criararn, com seus 
proprios actos, o martyrio a que succumbiram. 

Animados pela submissão dos indios, que lhes 
entregavam os filhos· pequenos e os ajudavam mui
to, trabalhando n~s roças do estabelecimento, ti
rando lenha e madeira nos mattos, plantando ro-

• 

ças, fazendo farinha, - os frades foram talvez, in-
sensivelmente, passando a um regime de prepo
tencia. 

Começaram cêdo as rusg·as entre indios e 
frades. 

Estes, por intermedio dos indios cristianiza
dos que se mostravam mais leaes, retiravam dos 
braços das mães as criancinhas ainda novas. E' o 

~ 

que contam moradores de Barra do Corda e os pro-
. - -

prios indios velhos, que foram testemunhas das 
tragicas occurrenl:ias . 

Dizem que houve indias que enlouqueceran1,. 
entrando pelos mattos, chorando a perda dos f i
lhos que os fi::ades enclausuravam no convento e 
nunca mais apresentavam aos paes. 

Muitas racharam os peitos, dizem os indios,. 
porque os frades levaram os culumisinhos que ain
da mamavam. Referiu-me um que seu pae mu
dou-se dali para a matta do Pindaré para que os_ 
frades lhe não tomassem os filhos . 

~ 

Parece q:ue havia pressão sobre os indios, na 
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ancia de obter grande numero de crianças no con
vento. Fosse pelo desejo de dar luzes a grande nu
mero de almas, fosse porque a subvenção official 
seria proporcional ao numero de educandos, o fa
cto é que a catechese estava descontentando os in
dios, mesmo aquelles que voluntariamente leva .. 
vam seus filhos ao convento, porque, quando dahi 
a dias queriam leval-os novamente á aldeia, os fra
des oppunham-se a isso . 

-Compreende-se muito bem a attitude do in
dio. Quando lhe diziam que a educação faria a f e
licid~de dos filhos, entregavam-nos aos frades; 
mas, horas depois, sentindo a falta do ente que
rido, iam ao convento buscal-os para passar dias 
na aldeia. 

O mesmo fazem _muitos paes civilizados. Que 
o digam os directores de internatos. 

Outro assumpto que descontentou os Guaja
járas foi a guerra á polygamia. Parece que essa 
campanha caracterizou-se pela violencia, porque 
é voz corrente entre os indios vete1·anos do Alto 
Alegre que João ~Caoré (Cabo ré) foi amarrado 
"como macaco", isto é; com os braços para traz, e 
surrado - só porque~fizera voto de só ter uma es
posa - aquella com quem f ôra casado pelos fra
des - e tinha muitas outras na aldeia. . . Cabo
ré, depois de apanhar muito, segundo informaram, 
saíu manso, sem dizer cousa alguma, percorreu to
das as aldeias da visinhança, contando o occorri
do e espalhando qu~todos que tivessem muitas mu-
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Jheres iam ter a mesma sorte. Os frades queriam 
que só tivessem uma mulher, e os filho~ de Tante-
l1ára teria1n de ir todos para o convento para se
rem ensinados e nunca mais voltarem para a al-· 

~ 

deia. 
Quantos o ouviram ficaram indignados . 
Combinaram com João Cabo ré o modo de se 

livrarem daquella sujeição. S'ó se lhes afigurou 
uma medida - matar os frades. 

Ficou, então, estabelecido com os chefes de 
aldeias que, numa. determinada época, todos se re-
11niriam para arrazar o Alto Alegre. Houve mui
tos delatores, inulheres principalmente, que tudo. 
contaram aos frades. Esses não acreditava1n no 
ataque e, ao que parece, nenhuma providencia to-: 
maran1. 

O facto é que numa madrugada estava nume
roso bando de Guajajáras sitiando o Alto Alegre; 
por occasião da missa, fizeram o massacre, mata"'.' 
ram frades, freiras e educandos que não eram ín
dios. Matavam como podiam, a f~echa, a pau, a 
facão, e só respeitavam as crianças Guajajáras. 
Alguns puderam fugir, correndo a Barra do Cor..: 
da e avisando a populaç~o de que os indios guer
reiros pretendiam ir até lá. De facto, o program
ma dos indios era radical : -=- destruir o Alto Ale
gre e depois acaoar com os civilizado$. qt1e inf es-: 
tavam o sertão maranhense. 

Queriam matar a todos par_a poderem viver 
socegados em suas te:rras, livres da oppressão ~ivi"". 
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lizadora. 9~ ~~~it~~~s g~ B.arra do Corda, sen
tindo-se c~m pQ~~<) :r~_Cll!'~~ correram a chall!a~ 
os indios €;;tnellê!,s,. ~i:tti~igos dos Guajajár~s, para 
coni elles dai-- cornba.t~ aos assaltantes do Alto Ale~ 

' - -
gre. Civilizad-Os~~ ~l!~iJiad.op por um grupo nume:-. 
roso de Canellas, marcharam cont:r:a o .Alto Ale-...... , _ _, \ 

g·re, onde muita g.ente armada. travava combate - ' 

çom os indios . Ha v-i~ grande morticini(} de indio§ 
pela superioridade cle armas dos civilizados. Co~ 
~ approximação dos Oanellas, os Guajajáras fu-

- -
giram ater.i'"ol!izad-0s, embrenhando-se pelas mat--

~ - ~ -
tas do Grajahú e do Pindaré. Levaram comsigo 
uma menina chamada Perpetua, de quem, a!nq~ 
hoje, tanto se fala no Maranhão. 

Dizem que essa menina foi respeitada pelos 
indios que a levaram para as mattas; lá viveu 
muito tempo, na condição de selvagem, casada com 
um principal. 

Houve quem dissesse ter visto, num t r onco, 
nas mat tas, a inscripção - Ainda estou viva - a 
infeliz Perpetinha. Apparecem, então, as noticias 
mais estravagantes sobre a vida da "escrava bran
ca", e as moças, quando veem um índio, manifes
tam odio á raça, lembrando-se da "infeliz Perpe
tinha". 

Quem, como eu, ouviu os frades franciscanos, 
ouviu pessôas que assistiram ao desenrolar dos f a
ctos, e ouviu índios que tomaram parte no movi
mento, dispõe de dados, talvez sufficientes, para 
fazer juizo um tanto perfeito do occorrido. 
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Confrontando os factos, parece-me evidente 
que a causa principal dessa lamentavel tragedia foi 
• 

:a inhabilidade dos catechistas, que, -no alvorecer do . . 
seculo XX, empregaram methodos que, ha dois se-
culos atraz, se haviam mostrado inefficazes e con
traproducentes. 

Na missão do Alto Alegre, foram esquecidos 
certos principios que José Bonif aci~ reputara es:. 
senciaes na civilização dos indios. 

Os catechistas não ós -trataram com a devida 
brandura e suavidade, não levaram em conta a bru
teza de suas almas e por isso sacrificaram vidas 
preciosas, e acirraram ·ainâa mais o odio dos indi~ 
genas. 

. . . 

.... 

-
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A ALDEIA CHINELLA 

A ANIMOSIDADE dos sertanejos do Maranhão 
para com os índios - verdadeiros donos da 

terra-, patentea-se a todo momento. Essas ma
nifestações, hoje, e~tão muito attenuadas, graças 
ao Serviço de Protecção dos Indios que, se não exer
ce no Maranhão uma actividade que satisfaça exa
ctamente ás exigencias, ao menos, preserva os ii1-
dios de massacres e extorsões da parte dos civili
zados. O Serviço de Vigilancia e amparo aos ín
dios de Barra do Corda já é bem util. Em Barra 
do Corda, ninguem maltrata um índio, porque tem 
respeito ao encarregado da Vigilancia. Quando 
não havia, como agora, essa protecção á vida do in
dio, davam-se factos lamentaveis. E' muito conh-e
cido o caso dos indios da aldeia Chinella. Era uma 
aldeia que reunia grande numero de indios Canel
las, nomades e dados -á caça, como todos de sua na
ção. Um fazendeiro, de origem cearense, f ôra es
tabelecer-se nos campos proximos á chapada do Al
percatas e lá desenvolyia a criação de gado nas ter
ras devolutas. 

O gado, complet~mente solto, espalhava-se por 
toda aquella redondezá. -
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Os indios, esfaimados; caçavam por ali. A caça 
ia aos poucos rareando e a necessidade de alimen
tação não diminuia, de modo que os indios, natt1-
ralmente, passaram a incluir bois e bezerros no 
seu programma de caça. Cada óoi caçado era })ago 
com insultos, pan~adas e mesmo_ a vida de alg·uns 
Canéllas. 

O indio comia um boi, o fazendeiro matava um 
indio. 

Era esse o regime, ha pouco mais de 13 annos. 
Certo dia, os taes Arrudas reuniram pa;ra mais -de 
l 00 Canellas em sua fazenda, para tomaren1 parte 
nt1ma festa onde havia muita cachaça; depois de 
embri~tgal-os, cairam sobre elles, sen1 deixar um 

, . 
SO VIVO. 

Foi uma chacina muito mais barbara que a do 
Alto Alegre. 

Aquella foi uma explosão do amor pelos filhos 
e uma reacção em defesa da polygamia - habito 
estabelecido ha tempos incontaveis. Esta foi um 
acto de barbaria, motivado pela perda de bois que 
estranhos vieram criar e_m terras já occupadas 
pelos indios . 

No sertão maranhense todos sabem desse fa
cto; no entanto, na Capital e fóra do Estado, só 
ecoam as noticias do Alto Alegre, devidamente de
turpadas para afastar qualquer argumento em de
fesa dos indios. 
. Acerca dos massacres que tem havido na zona 
do Pindaré, tambem nunca se pa~sa:µi telegr~mmas 
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.para a capital; só ha noticias de indios quando U1)1 

civilizado soffreu qualquer ataque. No caso inver
so, não se levanta uma voz, não se transmitte uma 
.noticia. 

* 
* * 

Os massacres e as lutas encarniçadas entre 
os indios e os sertanejos maranhenses terminaram 
com a actuação do Serviço de Protecção aos Indios, 
no Maranhão. 

Por mais fundament~dos que sejam os argu
mentos apresentados contra aquelle Serviço, no que 
diz respeito· á pouca operosidade de alguns func
cionarios, é in11ega vel que sua actuação em favor 
da causa indig·ena é digna dos mais justos lou
vores. 

Numa viagem feita simplesmente con1 cara
cter de estudo, livre de qualquer influencia dos di
rigentes daquelle Serviço, pude verificar - o que 
está ao alcance de qualquer observador que se dê 
ao incommodo de chegar até o alto sertão - que o . 
Serviço de P~otecção, na zona de Barra do Corda 
exerce uma acção muito accentuada em beneficio 
dos restos da população indígena que por lá vive. 
c ·om recursos muito deficientes, o Posto de Vigi
lancia da Barra do· Corda pouca acção material 
exerce; mas somente o facto de existir lá um func
cionario encarregado de zelar pela causa indige-
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na, basta para criar no ambiente um grande respei
to á vida e á liberdade do índio. 

Por lá, ninguem mais tem indios como escra
vos nem os trata como animaes, embora se descu- · 
bra na alma de cada s-ertanejo um odio insopita
vel ao irmão um pouco mais selvagem. 

O conforto moral que o Serviço leva aos in
dios e a confiança que elles depõem nos encarre
gados do Posto, valem muito para minorar as 
agruras de quem passa uma vida primitiva, num 
ambiente ingrato, entre gente hostil. 

A obra do Serviço de Protecção só póde ser 
compreendida por quem já se atirou aos sertões 
longinquos e sentiu a abnegação de alguns func
cionarios que, longe das capitaes, sem alarde, sem 
premios aos seus meritos, praticam obra verda
deiramente religiosa .. 

• 

2.28 ,• 
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EXPRESSÕES POPULARES 
• .. 

A LINGUA é um dos elementos que contribuem 
. para a caracterização dum povo, por· isso 

nunca deve ser desprezada por quem se preoccupa 
com observações demologicas. 

Ainda muito recentemente, Paul Rivet, quan
do esteve entre nós, disse que "para o anthropolo
gista µma lingua é igualmente um espelho admi
ra vel da civilização do povo que a iala". 

As canções populares, a giria usada pela 
classe baixa, os aphorismas e certos modos de ex
pressão, muitas vezes demonstram inflµencias 
ethnicas de que não se encontram mais vestigios 
accentuados nos caracteres somaticos. Por isso, 
convém sempre recolher as originalidades de ex-, 
pressão dos habitantes da região que se estuda. 

No Maranhão, fui encontrar varios termos que 
nunca tinha ouvido, noutros Estados, com a si
gnificação dada ali . Colhi alguns que me pare
ceram dignos de registo, e aqui os exibo como uma 
contribuição pequena, é verdade, mas que poderá 
ser valiosa se der origem a outras mais bem or
ganizadas . Esta p.equena lista posta aqui deve 
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ser encarada como pequenino crystal que se lança 
no seio dum liq~ido para servir de nucleo de crys
tallização. São exemplos: praga, toá, pi1ra, fraca
teia, tresidella, costaneira, quitanda, terêm, itai
paba, sutinga, grósa, frito, gorgolô ou mingongo, 
pipóca, terecô, etc. 

Praga significa mosquito. 

Toá é corrupção de tauá, - amarello na lin
g·ua geral ; é usado para designar qualquer argil
Ia amarellada . 

Pira tem a si~ificação de coceira: - C onii 
caititú, me deu uma pira . .. 

Fracateia é do verbo fracatear, - fraquejar, 
não resistir. Inf orm.a João V ampré que é termo 
empregado no Piauhi. 

Ouvi dizer no sertão - Se f ô pra Calorinda 
nesse burro elle fracateia. (o sertanejo não diz 
Carolina, é C alorinda) . 

Tresidella é 11m termo geographico que, no -
Brasil, só ouvi no Maranhão. ( * ) Como as cida-

(*) Tendo em certa occasião solicitado ao erudito prof. Gastão 
Ruch, grande pesquisador de cousas brasilicas, um esclarecimento sobre 
esse termo geographico, recebi sem demora algumas linhas que repro
duzo aqui, não son1ente por uma gratidão n1as principalmente pelo 
valor da contribuição . 

"Tresiàella. - Alfredo :à'IoreiTa Pinto, em o "Diccionario Geo
graphico do Brasil", cita a opinião de Gonçalves Dias dizendo "constar 
que a cidade de Caxias t eve a sua origem em um arraial com egr eja de
nominado TresideUa sendo para alguns este nome con·upção de - Três 
Aldeias - Semelhante etymologia parece1·ia co1npadccer-se con1 a de
nominação de Aldeias Altas que depois teve Caxias. " 

Parece dffficil explicar Trezi<lella lJOr uma corruptela de Tres 
Aldc~as. Assim Tresaldeias 'te_ria dado Tresadelias p"or metathese ao .l 
em r elação ao cl e sua Jp.tercalação entre .as vogaes e e i . Ahi é que 
j az a incognita do problema porque o aõrandarnento da syllaba tr~ 
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des geralmente estão á margem clum rio, do ou
tro lado forma-se sempre um nucleo povoado que 
se chama t?"esidella, isto é, o arrabalde da mar-
, gem opposta. Tem a -denominação da cidade fron
teira; assi1n, fala-se na Tresidella de Caxias, na 
Tresidella de Grajahú, na Tresidella âe Pedrei
ras, etc. Segundo ess~ regra, Petrolina seria a 
Tresidella de J oazeiro do São Francisco.. Geral
mente, a Tresidella é um bair1~0 de gente de me
nos recursos e não tem importancia commercial. 

A tresidella de Pedreiras faz excepção, por
-que a estrada mais trafegada pelas tropas que vêm 
do Barra do Corda e de Tres Boccas, sae á margen1 
esquerda do l\1earim, isto é,-no lado da tresidella; 
para evitar a travessia do rio, pelas tropas que 
chegam e que partem, os commereiantes têm seus 
estabelecimentos e fazem as tránsacções n-a tresi
della. 

Costa1ieira é te1"mo applicado á barranca, do 

em tre ou tri, é com1num con10 tambem a suppressão do i palatal na 
syllaba lias. 

Nonnalmente Tres Aldeias soffrendo a. inevitavel usura da li.ngua
geu1 popular, teria o.fferecido o seguinte : 

Tres },.,Ideias - Tresadeia - 'l'resedeia - 'rresideia . 
O sentido, ao que parece, de Tresidella é de "poYoação da outra 

banda do rion, isto é, de povoação atraz de outra, na outi·a matgen1 
do rio". Logo, havendo cidade com ::u-raba.ldes em taes condições este 
ficaria "a traz dellas (cidades), expressão transferida pela proso dia 
mais lenta, iuais den1orada da gente brasileira, en1 trazeà:ella, depois 
traziãelZa e, f inaln1ente, 'trezidella. 

Dou este a1-remêdo de explicação pelo que possa valer e nada n1ais. 
Agora, não será este Capitão Manoel Taborda, de quem fala Ce

sar Marques, 9 formador da e:q:n·essão que depois se espalhou ganh::tn
do fóros de cidade'I E' bem possível. Com o tempo o sentido prl1nitivo 
se perdeu, apenas fieari.do a noção do sitio "'de outra banda do rio ... 
ou do mar.'' 
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rio, por analogia com a parte lateral das canga
galhas. 

Quitanda -, ao envez de ser o estabelecimento 
que vende legumes e aves, corresponde ao que nós 
no sul chamamos armazem-, venda. 

Tiquira - Só vi empregar-se esse termo no 
Maranhão, porque, ao que parece, é o unico lugar 
do Brasil onde se fabrica o alcool ethylico por f er
mentação da mandioca. 

Em quasi todo o paiz usa-se fermentar o cal
do da canna; no Maranhão, só na zona do litoral, 
fazem a cachaça de mandioca, a que dão o nome de 
tiquira. . 

Dizem que a tiquira é uma industria indige
na que o portuguez aperfeiçoou com o emprego do 
alambique, graças ao qual pode-se conseguir um 
teor em alcool que o indio não obtinha. 

Terêm é corrupção de trem, objecto~ utensi
lio. Os negros empregam muito o termo: 

- Leva seus terêm daqui . .. 
Os sertanejos do Nordeste applicam muito 

esse vocabulo para designar qualquer utensilio 
• caseiro. 
Itaipaba ou ltaipava - é francamente termo 

da lingua geral . 
Teschauer define como banco de cascalho ou 

travessão de pedras miudas no leito dos rios; é uma 
occorrencia de rocha ou detrictos rochosos que per
turbam a serenidade da corrente fluvial. Bernar
·dino de Sousa trata do termo na "Onomastica Ge-
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*I. • T • """~ f.. 

ral da Geographla Brasileira'' e refere-se a i ritat-, •;- _,, ~~ .f ... 
pabµ empregado por Couto de Magalh.aes ( Go1az) 

• t ~ ~ 

e entaipaba por Castelnau ( Aniazonas) . 
~ - - < -

~utinga deve ser synoni~o, de p;quep-o; ouv1: 
- E' um veadinho sutingâ . ( *) . · 

... ., - -
. ... Grósa é o lagarto verde, tão commurii á beira 
dos rios . 

Frito é f arof ia com pedaços de linguiça ou 
carne. Leva-se dentro de pequenos saccos para co
mer em viagem. Diz-se muito:--:- prepare um fri
to para eu levar. Perdi o sacco do frito . .. 

Gorgolô ou mingôngo é a larva dum insecto 
que ataca o côco babass!_Í, - o Bruchus nucleorum, 
Fabr. Os naturaes comem-no _assado e reputam-no 
saboroso alimento. Ainda com o nome de gongolô 
designa-se um myriapodo ( centopéa) ; em Sergipe 
é chamado ingongo ( J. V ampré) . 

Pipoca significa mentira, corresponde a po-
tóca. 

..r 

Terecô é baile, geralmente de g~nte do p9.vo .. 
Penso que é termo de origem africana, ouvi-o em 
Arari. 

* 
* * .. 

Ha expressões que se repetem a todo momen-

' '~ (* ) Suti~ga, s . f . - vela (de embareação) 1 Etym. 'rupi . ~ 
Caso curioso, a terminação inga é regular em vocabuloe africanos, 
como -·se vê em niissinga - corda, mi:tinga - acoites, tiringa - eo
~ear, ete. ( J oão VamP"é). 
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to e são empregadas para traduzir pensamentos 
niuita vez bem diversos. 

Uma dellas é pae d' egua que tem signific~ção . 
muito ampla, no sertão. 

Significa muito grande, em gráu excessivo . 
. Diz-se que o rastro da onça era .. pae d' egua, que - . 

...... 

·uma donzella era bonita que era um pae d' egua, 
e que o bicho de pé ( Pulex penetrans) já estava 
um pae d'egua .... 

E' termo tambem muito empreg·ado nos Es
tados do N ordéste. 

* -
Ha um dito popular: - no Maranhão pesca

se um poeta ou um tubarão . 
A expressão funda-se na abundancia de vates 

na terra e de Squalus na bahia de São Marcos. 
Realmente, no Maranhão a poesia ~ tem sido culti
vada com mais ardor que no Sul, e_·si bem que, nos 
dias que correm, o surto literario já esteja muito 
arrefecido, com tudo, lá o verso ainda é considerado 
uma das principaes manifestações da intelligencia 
juvenil. Por isso, é que já houve quem definisse-o -
poeta como - joven de 18 annos, nascido no Es
tado do Maranhão .. ~ . 

* 
* * 

- · O· folk-lore ma1·anhense não .deve ser pobre, 
mas, ao que parece, é pouco divulgado. O pessoal 
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embarcadiço que vive dentro das canôas e barcos 
de vela, gosta muito _de cantar para distrair-se nas 
longas horas que passam singrando as aguas do 
mar, ou descendo os rios. O sertanejo, com o espi
rito nordestino, tambem ama a poesia e canta na 
porta da casa, nas _noites de luar. 

Não pude colher muitos dados sobre f olk-lore 
' 

por carencia de tempo, e porque o sertanejo tem · 
ainda muita cousa do indio - não gosta de divul
gar suas cantigas-. 

Não obstante, recolhi os themas que adiante 
se encontram reproduzidos sem retoques, com a 
terminologia truncada como me foi apresentada. 

- Vou lhe fazê uma pergunta 
Veja lá, não se embarace: 
Quero que você me diga 
Se fava cosida nasce . 
- Fava cosida nasce, 
Misturado com pirão; 
Plantada no pé da gi1ela, 
Nasce co' olho pró chão . 

... 
'I• 

-- Tiquira é bôa 
Todo mundo diz: 
Quando é de mais 
Quebra o nariz. 

* { 
.. 
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~reja lá no meu~marc.o 

Isso. ,lá tem cpm fartura 
Aonde .tem tarira velha , 
De cinco parmo de altu_ra. 

* 

Um curimatá- do meu marco 
Si cusinha numa taxa, 
Só nos ossos da cabeça 
Dá trinta lata de graxa; 
I.sso são das mais pequena 
Que na cacimba se acha. 

* 

• 

Um caroço de milho do -meu marco 
Dez homens come, inda fica; 
Se faz duzentas pamonha 
E quatro taxo de cangica; 
Isso são dos mais pequeno 
Que dos mais não se f abric<:l. 

* 
•' 

Um cajú lá do meu marco 
Quando de. talp d·esapega, 
Faz um batuque no chãq 
Se ouve instança cem legua, 
Sessenta junta de boi 
Faz cacunda e não carrega . 

.. 

-
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* 

Um pé de mandioca do meu marco, 
Fican~o por incapaz, - · 
Da goma não se faz conta 
Fóra os beijú que se faz; 
A farinha eu não falo nella 
Que:.-a· vantaje:} era ~ âe· mais. 

. ~ . 

* 

Uma jaçanã do meu marco 
Só senta em ·.pau ramalhudo; 
Um homet só, mão carrega· , . 
Percisa~ ttê ~ quem. ajude; ' 
Isso são .das\ imais1 pequena 
Que das mais ·tem prum: .. açude. 

,.. . 
,. -.t_ •• >t \ uff ~ • I\ ...,, • • \' ' 

* 

Perto do meu marco eu tenho 
Terr-a bôa· pra-morá ; ; · · jj 

Os matto não ·cae, ·as folha, 
Dá ag.ua em· qualquer lugá, 
Tambem tem bôm· pra engenho 
Pra dentro pra um palmerá. 

* 

Perto do meu marco eu tenho 
Mit• e duZé:rit~s··peç'a', · 1 ~ • :~ 

' . .. ,.- ·l1 ,.-t-x,.>..,;:.t"t;.... ~ l-"'J.- ' .. ' 

•' 

• 

-
• 
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As mil atira de frente 
E as duzentas de travessa; 
O valentão que lá fô 
Nunca mais o fogo cessa. 

* .. 

A poesia a seguir refere-se aos milagres do 
São Raymundo maranhense e ás romarias que o 
povo faz ao logar Vargem Grande, entre Itapecurú 
Mirim e Chapadinha, para cumprir promessas. 

.. 

238 

Vou escrever mil graças 
Que o povo tem recebido 
Do São Raymundo Nonato 
Dos Mulundú conhecido; 
Não diminuo nem augmento, 
Só conto o- acontecido. 

* 

Um homem era rheumatico 
Constantemente sofria 
Se pegou com São Raymundo 
Ficou bom em poucos dia . 

* 

Um homem que tinha um filho 
Que estava alienado 
Se pegou .com São Raymundo· · 
Ficou no perfeito estado .. 

• 



.. 

NA TERRA DAS PALMEIRAS 

• • 
* 

Um homem que e~tava cego 
Se pegou com São Raymundo· 
De fazer uma romaria, 
Se caso fie-asse bom 
Uma esmola levaria. 
Depois que fez a promessa 
Começou a melhorar, 
Sentindo dias a dias, 
Sua vista clarear; 
Com prazo de cinco mezes 
Começou a enchergar. 

* 

Os Mulundú é collocado 
Num lugar um tanto baixo, 
Ficando aQ pé do morro, 
A' margem de um riacho, 
Sujeito á humilde acção 
Que é defeito que eu .acho. 

* 
-

Já todos devem saber, 
Por vista ou por ver contá, 
Que só no tempo de festa 
Tem gente nesse lugá . 
Não sei qual é a razão 
Ningueni ~ali qué morá. 

-

-

--
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Vem gente de São Francisco, 
Pastos ~Bons; Turi · Assú, ' 
Caxias -e 13arfó: ·vermelho, 
São Raymúndô e Grajáhú, -
Passagem -Franca e y eado, -
Morros, Xixã "e Catú; 
Priméira ' Cruz e -'Rosario, 
Carolina e Cajazeira, , 

• 

Nova York e lm}>eratriz, 
Guimarães e Caxoeira, 
Barrà -dó Cordá' e · São Bento, 
São Benedicfu· e Pedreira'. · 

* 
Viva aqui no Maranh.ão 
São Raymundo· e São José, -
No Estado~ du Ceará ... " - · 
São Fráncisco do Canindé, · · 
N·a capitãJ ~do Pará t • 

Só a Virgem de N azareth. 

'(Recitada por um sertanejo analphabeto qúe 
ettribuia a autoria a Thomaz Felix de Sousa Pin
to, morador na V ~rgem Grancje) . ~ 

"' ~ j 

- * -• i 

Os negros têm .maJor ten~en~ia par·a deturpa
ção d.a ·linguagem :cjúe ~os ~iid.Jo~: -,;.. '·· ~ .': 

~ l ~... °' ~ .• t' u ,.;; 
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Talvez por conhecer ~sso é que o mulato, via 

de regra, tanto se esme'ra ·no fàlar. 
Os escravos trazidos da Africa deviam sentir 

muita difflculdacfê :em. se exprimir; porque tinliam 
por lá linguas muito dissemelhantes da portugueza. 
· Além disso, faltando-lhe a accentuada capa
cidade · de imitação que o indio possue, não pro- _ 
curavam falar· exàctamente como os pátrões, antes -
acommodàvaín as 1palavras ao modo mais faéil de 
..... . ... ~ .. . 
pronunciar. ! 

· O mulato e o indio semi-civilizado ou os des
cendentes delles, ao contrario, procuram exprimir
se conforme ouvem falar para, destarte, attenuar 
a inferioridade que se lhes attribue. · · ,. 
_, No principio âo seculó passado, fr. Nossa ~e
nhora dos Prazeres escreveu na " Poranduba Ma-
ranhense" : . ; ,, - ' . , < • ' 

,. L 

"Prezentemente a lingna corre11te no paiz é a portuguezá; 
os instruidos· a · falamtmu ítõ bém : por ém entre ·os rustieos ·ain
d a corre um cer tô1'dialeét 0', ·qne émqt1anto a n1im; e o r esul=
tado da mistt1r a de linguas das diversas nações, qi1e t em abi
tado n o lVIaranhão; elles a -falam com l1ID certo metal de voz, 
gue o faz muito agradavel ao ot1vido . " 
.. 
• 

Não é para estranhar que o frade salientasse 
que a lingua" f aláda -era ·a portugueza-, irorquantô, 
~n·o· tempo em qué·:Vieita p:regavà, a ·linguá ·tupi 
era usada correntemente e' chamada _:_, a .., lirlgú•á 
do Maranhão. Córif '"õ' golpe . definitivo sobré 'a es~ 
cravização dos indios é que se firmou o··emprego 
(lo portuguez naquelle Estado . 

•. ~ • _, .... ! !. • • ' 
.. . .. ~li. 

241 
. ,: ' , 



S. FRÓES ABREU 

O autor da Poranduba expõe uma carta es
cripta na linguagem popular, a que se refere; vale 
a pena transcrevel-a com a respectiva explicação: 

"l\ieu Fio :_Estjmarei que tt1 já esteja mió das tua cezão: 
eu e tua comade Ql-iitaja não passâmo tão má. Ahi te n1ando 
uns côfo, e det1 delle duas garrafas d'agoa ardeu bai del1as _ 
vão duas facas e treis GUié di prata embruiadas núas fôia. 

"Não te remeto agora o moleque (•) Cazuza; porqt1e. o 
vejo ainda muito columin1: elle cá nos vai servindo para i ó 
má pesca com o Totó. O nosso Lulú esteve tão má dos óio, 
que eu cuidei elle lhe spocávo (**); agora está tão gordo, que 
o Chichi não o póde abraçá. Tem cuidado no Feitô mandá 
tira o capim do lôlô, e tijuco terreiro. Meu Fio eu ti dou a 
minha bençam, e Deus nosso Sinhô ti dê a sua por seu infinitQ 
amô. Assei ta muitas lembranças do nhô Mâno, e do Quim
quim. Tua May Polúca." 

Em bom portuguez, diz assim : "J\1et1 filho : Estimarei que 
estejas melhor das tuas sezões ; eu e tua comadre Quiteria já 

1 

não passamos tão mal. Ahi te mando um côf o, e dentre delle 
duas garrafas de aguardente; debaixo dellas, vão duas facas 
e tres colheres de prata embrulhadas nun1as folhas . 

• 

Não te remetto o moleque José, porque o vejo ainda muitó 
menino; elle cá nos vae servindo para ir ao mar pescar com 
o Antonio. Nosso Luiz esteve tão mal dos olhos, que eu cui
dei que elles lhe saltavam fóra; agora está tão gordo que o 
Francisco não o pod~ abarcar. Tem cuidado no feitor, manda 
tirar a erva do arroz e a lama do terreiro. l\1eu filho, eu te 
dou a minha benção, e Deus, Nosso Senhor, te dê a sua por 
seu infinito amôr. Aceita muitas lembranças do senhor Ma-
noel e do Joaquim. Tua mãe Apolonia." , 

( *) Moleque, preto pequeno. 

( *·:+) Em logar de espocavan1. O ve1·bo espocar, julgo que ven:i _da . 
lingua geral, e significa rebentar ou saltar fóra. 

242 

' 



• 

NA TERRA DAS PALMEIRAS 
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Hoje, entre a gente do povo, esse modo de 
falar certamente já-está muito menos empregado; 
percebe-se que a cultura, embora lentamente, já se 
vae apoderando da massa popular. 

Justamente no Estado onde a classe baixa f a
lava tão mal, surgiram os vultos mais eminentes 
da literatura nacional, a ponto de atribuir-se ao 
Maranhão o cognome significativo de Athenas 

' 

brasileira. 
Esses vultos de intelligencia acima da normal, 

que em varias épocas conseguiram impor-se á ad
miração do Brasil inteiro, são os indices mais elo
quentes da pujança intellectual do povo mara
nhense. 
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CONSIDERAÇõES SOBRE A TERRA . ~ 

• 

E A GENTE 

-
I 

D o pon~o de vista da f o~mâção do P?V?, a popu
laçao maranhense da bem uma idea do con

juncto brasileiro . . - -

Talvez em nenhum outro_ Estado se e?J.con-
trassem tão proximos typos ethpicos tão bem de
finidos, nem tenham sido conservados costumes 
antigos com tanta pureza. 

O Maranhão, com aquellas difficuldad·es de 
communicação, com o isolamento dos centros de 
maior aetividade commercial, é . ainda um retrato 
- e bem fiel - do Brasil de outras épocas. . . . 

Rio de Janeiro e São Paulo evolveram mais 
rapidamente; as modificações actuaram sobre o 
ambiente natural e social. Desappareceram quasi 
por comP,leto os habit~s indígenas e até os costu-
mes dos negros e~crav9s. ~ . 

• ... ' ,.,..,,..,, .., .. -1"' - _ ... .,!. 

_ Os ?JJ~Pito~ 9o: ppvo ~ofji:er~ni o_ infl.u)\q das 
novas tendencias .. Tudo se foi modernizando, de-

, ~ ~~ - ' ,, - 'IS p; -. ..., ... .-- ... ~ .... .... ...- • "' ' • .....,.. ;- ... i J 

vido ao contacto das correntes immigratorias e ao 
"'. 
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conhecimento intimo do que se faz no estrangeiro, 
atravez do telegrapho,, da imprensa e do cinema. 

O scenario natural não escapou ás adapta
ções. Praias que, ha uma vintena de annos, eram 
alvos lençóes de areia, bordadas aqui e ali da ve
g·etação rasteira, e, mais para dentro, o matto era 
de cardos, palmeiras, cajueiros e pitangueiras, 
l1oje são centros de reunião eleg·ante . . 

Onde era matto de restinga, ha hoje palacetes, 
hoteis, balnearios, e ao longo da praia deslisam 
suavemente os automoveis. ~ 

Ha vinte annos, quem visitasse as praias dos 
arredores do Rio e Santos, poderia apreciar esses 
panoramas da natureza virgem do litoral brasilei
ro. Hoje já se torna menos facil apreciai-os; quem 
quer vel-os, tem de caminhar um pouco mais. 

No Mar&nhão, ainda se póde ver tudo quanto 
tinha o Brasil dos nossos av9s. 

* 

O paiz não se desenvolveu igualmente em to
dos os recantos. Nem seria admissivel tal cousa, 
tratando-se duma região tão vasta e tão differente, 
quanto ao clima, ás condições naturaes e á época 
em que se iniciou a colonização . 

O povoamento que surgiu em diversos pontos 
da costa, em n ucleos isolados uns dos outros, pene
t1~ou no interior através dos rios ou de caminhos 
abertos pelos indios e seguidos pelos banâei1~antes. 

No interior, onde se encontrou ouro ficou sen-
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( ' 111 cruzeiro e um ccult1iío, 110 alt'> rio 111nr1·0 rlo A lecrim, as.«ir11ut7a m 
o local rlas 111ctas trarada.'> rn1rr /n·n.</ilf'irns r pol'lll{JU<'Z<'S, 

11 n é pnca <1 n J 11 r1rpr11 ri rn ci a . 

7 ' isto r7a <'idadt' de ('arrias e ela l1lt11li<'io onde rl<'.'lli::a o Jta11ec·111·1í. 

l'liot::;. do autor 
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do um centro de attracção intensa. Os campos pro
prios pa1--a criação de gados foram outros nt1cleos 
de concentração, embora de -menor força attracti
va . As mattas e os campos~ cerrados não mostra- · 
va1n vantagens immediatas, por isso foram deixa
dos a si mesmos. 

Mas nem as minas, nem as pastagens, cria
ram nucleos de civilização perduraveis. Os valo
res hauridos aó solo e os productos da pastoragem 
escoavam-se para outras terras, iam se mate_ria
lizar na,s cidades litoraneas ou, mais commt1m-
1nente, em Por tugal, de modo que, só pela visita 
ás cidades pla11tadas nas antigas zonas de minera
ção ou de criação, hoje ninguem poderá bem ava
liar sua importancia de outr'ora. 

E ' tal a diversidade do gráu de civilização ob
servado em nosso paiz, que se pode dizer nelle ain
da vivem homens da idade da pedra, ao lado qt1asi 
de outros, em plena época da electricidade. 

Que differença não ha entre o interior de São 
Paulo - onde a energia electrica e o automovel 
tão disseminados estão, - e outros Estados, onde 
a maior parte do povo nunca ouviu falar naquellas 
cousas. E quem desconhece que ainda, l1a pouco 
n1ais de vinte annos, no norte de l\ilatto Grosso, fo
ram achados 11omens em plena idade d~ pedra, 
usando machados de dia base e fazendo fogo pelo 
attrito de dois páus? 

Reproducções do ambiente das capitanias he
reditarias podem ser vistas nos pequenos povoados 
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do litoral, onde a~ communicações com as cidades - ., 
maiores fazem-se por barcos de véla, e onde vive,--
apertada entre o mar e a floresta, uma população 
de pescadores e lavradores, embrutecida pelo iso
lamento e depa.uperada pelas endemias. 

- ~ 

Na collecção de. retratos do Brasil, o Mara
nhão dá provas de diversos periodos antigos. Quan
do fôr desbravado o "oéste", talvez se venham a 
deparar aborig.enes de costumes ainda perfeita
mente semelhantes aos daquelle.s que occupavam a 
terra no seculo XVI. 

São Luiz, - a cidade brasileira fundada por 
f rancezes -, não tem o menor indicio da influen
cia gauleza: suas igrejas, seus edificios, os solares 
antigos, tudo é !fe estilo essencialmente lusitano. 

Nos arredores é que se encontra o cunho na
cional - casebres de pindova - tal como eram 
quasi todos os edificios da cidade: até no seculo 
XVIII. 

A influencia franceza só se percebe no nome· 
da cidade, posto em honra ao rei-santo, e em pou
cas f amilias cujo nome denota a origem; estas, 
porém, não chegam a representar qualquer in
fluencia importante na formação do povo mara
nhense. O que se_ deu com os francezes, deu-se 

' 
tambem com os hollandezes, cuja estadia, tambem 
ephemera, não deixou no Maranhão indícios pe_r
duraveis. 
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Quem quizer dedicar-se ao estudo da raça ne
gra no Brasil, sua indole neste novo ambiente, 
suas tendencias etc., de . certo não encontrará, 
actualmente, melhor cámpo que o Maranhão. 

No Estado do Rio, em Minas Geraes e na pro
pria Bahia, os negros já estão muito amoldados 
aos costumes dos brancos . 

No Maranhão, essas adaptações têm sido mui
tissimo mais lentas, graças á segregação em que 
vivem. Nos valles dos rios Itapecurú e Mearim, 
entre a população melanocratica, encontram-se fa
mílias numerosas só d·e pretos; do avô, ~e carapi
nha cinzenta e que já não anda, entrevado pela ve
lhice, até a netinha que ainda não sabe andar, -
tudo é neg·ro e negríssimo . 

Se se deixa uma zona dessas onde ludo faz 
lembrar a Africa, desde o calor senegalez, até os 
cocaes intrincados, _ semelhan.tes aos palmares de 
Elwis, e se se caminha uma centena de kilometros, 
os pretos rareiam muito e nota-se que a maior par
te da população é composta de gente de pelle tos
tada e de indole bastante differente. 

A, natureza tambem não é igual. A terra é 
mais secca e o matto em certa época fica sem fo
lhas; a atmosphera tem muito menos humidade. 

Mais adiante, penetra-se na zona dos índios 
semi-civilizados, qu_e, ha longos annos, vêm tendo 

.. contacto com os sertanejos, mas ainda conservam 
muitos habitos sem contaminação. 

Caminhando ainda mais, pode-se chegar ás 
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terras àesconheciaas, que talvêz nunca tenham sido 
palmilhadas pelos homens brancos . · 

E' o "oéste'~ longinquo ; ~-ainda se c-011serva en1 
poder de occupãntes que têm sabido defender a 
terra que lhes dá abrigo desde épocas immemoriaes. 

Em São Luiz a colonia portugueza é numerosa-, 
mas com relação a_ estudos maranhenses, mais rele
vante que o numero de cidadãos portuguézes, é o 
facies lusitano que se depara .a cada momento. 

O proprio typo do maranhense claro lembra 
muito seus ancestraes luzitanos, pelo colorido dos 
cabello, dos olhos e pela adiposidade. 

O estilo das antig·as habitações_ é_ c·aracteristi
camente _portuguez; só muito recente1nente é que 
as linhas architectonicas vêm soffrendo modifica-. . 

ções outrq.s. Dize~ mesmo que São Luiz é a cidade 
brasileira ·que apresenta mais semelhança com -
Lisbôa. -

De modo que, _numa villegiatura dentro do 
Estado do Maranhão, pode-se apreciar cada un1a 

, . -
das · componentes (Iue f ormarà-m o povo brasileiro . 
Os tres elementos fundamentaes - o portuguez, :o 
n_egro e o indio - lá se encontram juntamente com 
seus derivados-__:_ niamalucos; cafuzes, ctíribocas e 
mulat-0s. 

. . 

· No Mara·nhãú o ind!o entra com uma parcella
muito ~ais limitad.a que os outros elementos, con
corr~nd{) assim pãra' fiI·ináÍ" ó conceitô, · tantas ve-
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zes expendido, de qu-e o .indigena teve menor influ
encia que o negro para a constituição do povo bra
sileiro. 

* 

O mecanismo do povoamento do Maranhão 
r foi um pouco differente do caso geral verificado no 

Brasil. 

• 

Via de regra, os portuguezes estabeleciam _ 
uma feitoria na costa, principiavam a lutar com 
os indios das aldeias mais proximas e, de combate 
em combate, iam escravizando ou dizimando os an--tigos occupantes e penetrando pela terra a dentro 
em busca de ouro. Sempre ambição, a eterna mira
g·em da riqueza f acil . 

Por necessidade, iam fundando fazendas de 
·gados ou engenhos nos sitio~ que se prestavam a 
isso; porém, muitas vezes, o gentio os faziam 1·e
cuar, pondo-os de nov<J á borda do mar, con10 ca-

A • 

• rangueJOS. 
O povoamento do Maranhão deu-se em duas 

direcções, do norte para o sul e do sul para o norte. 
Doada a ultima capitania do norte ao histo-

1.1iador João de Barros, este se preparou para po
voal-a, consoante as obrigações impostas no Fo
ral. Associou-se a Fernando Alvares de Andrade 
e Ayres da Cunha - como elle, ricos tambem, e 
armaram, sem o menor aux1lio da Corôa, à maior 
·frota que já se vira n.aquelles tempos. Infelizes 
em sua empresa, ·igualmente infeliz foi seu succes-
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sor Luiz de Mello, que tambem naufragou p_erto de_ 
São Luiz; afinal foi o Maranhão abandonado. 

Em 1612, os francezes apoderaram-se da ilha 
"Taviré. A noticia da occupação estrangeira feriu 

~ 

o amor proprio dos lusitanos, que foram até lá pa·ra 
expellir os invasores. E~tabelecídos primeir-0 no 
litoral, depois de expulsados os francezes, fixar~m..:. 
se os portugtiézes na ilha do Maranhão ou Javi:r;·é 
dos indigenas, e · dahi foram aos poucos irradiando / 
pelo curso dos rios que se lançavam no golfo. 

Foram apparecendo fortes, engenhos e f azen
das, perto da bocca dos rios; depois foram subind_o 
os cursos dagua á medida que afugentavan1 o gen.:.. 
tio, destruindo-lhe as roças, aprisionando os mais 
doce is e massacrando os que off ereciam qualquer 
resistencia . -

Quando a influencia portugueza alcançou os 
sertões, na altu~a do parallelo de 6° de latitude S. ~ 
encontrou outrâ corrente colonizadora que attin
g·ira· o Maranhão através do Piauhi. 

Eram os bandeirantes que, nas suas arroja- . 
das incursões, haviam palmilhado os sertões da 
Bahia e Piauhi, chegavam ao Itapecurú. 

~ 

Desde a ultima vintena do seculo XVII, o por
tuguez Domingos Affonso J\1afrense, Garcia d·e 
A vila e outros vinham fundando fazendas de cria- -
ção nas terras do Piauhi. Foi essa corrente, vinda 
da Bahia, que descobriu o sertão dos Pastos Bons; 
assim se explica porque durante tanto tempo :c> 

alto sertão maranhense esteve tão ligado á Bahia1-... 
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pelas relações commerciaes. A cidade da Barra, 
. no rio de São Francisco, era o ponto onde se e~fe

ctua vam as transacções da g·en te vinda do Ma
ranhão. · 

O termo bahiano, ainda hoje tão con1mum
mente empregado no ~ertão· maranhense, faz per
ceber a estre~teza de-relações com a g·ente da Ba
hia. Homens idosos ainda se recordam do tempo 
em que periodicamente partiam das cidades do 
sertão maranhense grandes tropas, levando á Ba
hia productos da terra e trazendo de lá sal, panno 
e ferramenta. 

Desde o meiado do seculo passado, os cearen-
ses, acossados por seccas terriveis, têm atraves
sado o Piauhi em busca duma terra menos cruel e, 
chegando ao Maranhão, al1i estacionam. 

• 
A primitiva colonização vinda dos sertões ba-

hianos e, modernamente, os affluxos de cearenses 
- deram ao sertanej.o maranhense um caracter 
francamente nordestino . 

II 

Quando os primeiros portuguezes penetra
ram nas terra.s que hoje constituem o . Estado 
do Maranhão, tinham em vista expulsar os fran
cezes que lá se haviam estabelecido. 

Portugal dispunha de muito pouca gente para 
povoar o collosso de terra qt1e era o Brasil. Não 
podendo atacar de t1ma vez a grande obra coloniza-
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dora, concentrava-se em alguns pontos que lhe .pa-_ 
reciam n1ais propicios, pela bonança da terra on ~ 

pela docilidade do indigena. Dahi, então, corrian-i 
os lusos a qualquer ponto invadido por estranhos., 
Assim, chegaram até o Maranhão. 

Não tivessem os francezes occupado aquella 
ilha nos primordios ·do seculo XVII, certo, durante 
a.inda muitos annps, os índios de lá teriam gozado _ 
a felicidade de desconhecer os portuguezes . Conse .. 
guida a expulsão. dos estrangeiros, primeiro dos 
f rancezes, mais tarde dos hollandezes, os portugue
zes, a bem dizer, ficai:am montando guarda á ter
ra, até que pouco a pouco foi ella sendo desven
dada. 

O principal attractivo no Mar.anhão não foi 
o ouro, mas o trabalho do indio . 

As primeiras entradas pela terra a dentro fo
ram guiadas pela e§perança de ouro e pedrarias ; · 
mas, de desillusão em desillusão, foram-se aos pou-
cos apagando da imaginação de todos aquelles so
nhos febris de fantasticas riquezas. 

A' medida que palmilhavam a terra, iam reco
nhecendo, com desagrado, a esterilidade da mes
ma. Nada de ouro, nem signaes de diamantes ou 
esmeraldas. Não se via siquer um crystal, - só 
argillas e areias; nem montanhas alterosas ou pe
nhascos abruptos que déssem esperança de veios 
metallif eros. 

No continente, primeiro campinas, depois: 
mattas frondosa·s e palmeiraes intrincados. 
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Por muito tempo perdurou o sonho de minas: 
de ouro no Pindaré, mas _o precioso metal só foi en-: 
contrado mais a oéste, muitos -annos depois de co
nhecida a terra. O ouro dos rios Turi- Assú e Ma
racassumé foi explorado occultamente, para não, 
despertar a atten.ção- dos estranhos e principal
mente da corôa, sempre alerta na cobrança dos· 
quintos. . 

Foi e ainda é explorado desse modo . 

As feitorias francezas e os primeiros estabe
lecimentos portuguezes tinham em mira a posse da 
terra. No decorrer dos tempos, depois de firmada 
a o_ccupaçã:o pelos portuguezes, com o recurso de 
maior numero de indivíduos e o auxilio inestimavel 
dalguns índios, é. que· os conquistadores fo1--am pe
netrando no interior, procurando conhecer o que 
poderia haver de :aproveitavel e estabelecendo pe
quenas feitorias ·que deram inicio á ag·ricultura ma
ranhense. 

As primeiras fazendas tinham maior signif i
cação poli tica que economica . 

· O berço da agricultura, como da ci vilizaçãó·. 
maranhense, foi o reconcavo em torno ela ilha do 
Maranhão. Na ilha onde se fundou a cidade come
çou a pequena agricultura; no. I tapecurú e depois 
no Mearim, no· Monim e na costa de S. Marcos es
tabeleceram-se fazendas e engenhos. Os fartes ti
veram importancia }>rincipal na colonização por-: 
que representavam uma garantia _para os lavrado-
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res, além de serem reductos onde se poderiam re
fugiar, em caso de ataque p~los selvagens. · 

A solidez da construcção e o ruido d.as des
cargas da artilharia infundiam muito respeito ao 
aborigene. Assim, o forte levantado por Bento Ma
ciel, em 1620, na bocca do Itapecurú, foi, sem du
vida, um factor efficaz para o povoamento da
quelle rio. Annos depois, par3, garantir _9s mora
dores que se estabeleceram rio acima, o governo 
ordenou a constr11cção de outro, doze leguas adian
te, o qual, segundo alguns, deu origem á actual ci
dade Itapecurú-mirim. 

Longe duma garantia, como a que represen
tava um reducto armado, ninguem ousava perma
necer, porque a indiada vivia ansiosa por vingan
ça e não perdia uma o·pportunidade de retribuir 
o trato que lhe davam os portuguezes. 

Afastado dos centros administrativos da co-
~ 

lonia, o Maranhão permaneciai quasi como uma 
outra colonia. 

As communicações eram muito difficeis, quer 
com a metropole, quer com o resto do Brasil . As 
jornadas para o Ceará faziam-se com risco incal
culavel, através de centenas de leguas, por c2.mi
nhos faltos de recursos, cortando zonas povoadas 
de tribus guerreiras. 

No tempo de Jeronymo de Albuquerque, pri
meiro goveI·nador da Capitania do Pará e Mara
nhão, havendo falta de munições na capitania, se
guiu por terra para o Recife · Balthazar Pestana 
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com 20 soldados e perto de 100 índios a pedir soc
corros ao governador geral Gaspar de Souza. 

Gastaram cinco mezes para chegar á capital 
de Pernambuco . 

Com a metropo1e as communicações eram mais 
faceis. 

Conta-nos frei Nossa Senhora dos Prazeres, 
narrando factos relativos ao seculo XVI, que vi
nha annualmente de Lisbôa um navio com a frota 
sahida para o Brasil, 

" ... o qual em retorno dos efeitos que trazia, carregava 
dos poucos generos, que ~ntão apareciam; e tornando a jun
tar-se com a frota, voltava J>ara P ortugal . " 

Poucos povoadoJ·es vieram para o Maranhão, 
- terra que não excitava a cobiça, porque não 
dava ouro e os indios não se deixavam escravizar 
com facilidade. Em 1-620, chegaram varias fami
lias de emig·rantes numa embarcação procedente 
dos Açores e no anno seguinte vieram outras mais. 

O numero certamente foi pequeno. Encami
nhava-as Jorge de Lemos Bittencourt, que se com

~ promettera a trazer ao Maranhão 200 casaes, a 
troco duma commenda de 400$000. 

Esses poucos que chegaram foram se distri
buindo pelas fazend~s, . junto ao golfo. O braço 
para o trabalho era fornecido em grande parte 
pelo índio captivo; ~epois foi sendo substituido 
pelo negro importado da Africa. 

Só em 1775 conseguiram os padres a liber-
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. 
àade dos indios, medida que vinha sendo pleiteada 
com tanta vehemencia, ha longos annos. Nessa · 
questão - lembra um dos nossos historiadores -
o governo da metropole caracterizou-se por u1na 
politica sempre indecisa, decretando hoje medidas 
favoraveis aos índios para sustal-as an1anhãt.. 
substituindo-as por outras diametralmente op
postas. Sente-se que a corôa não sabia que fazer 
e tomava rumos consoante as impressões das quei
xas dos jesuítas ou do appello dos lavradores, que 
se viam prejudicados co1n a extincção da escravi
dão bruna. 

A metropole interessava-se pela implantação 
da agricultura e em varias "Ordens" procurava fÓ
mentar a lavoura. 

Foram tentadas culturas de diversas especia
rias que não lograram implantar-se definitiva.:. 
mente. 

Entre ellas citam-se a do anil e a do cravo. A. 
propria industria do assucar teve vida ephemera; 
só no meiado do seculo XIX alcançou uma regular 
importancia. 

O primeiro eng·enho de assucar foi levantado 
junto ao Itapeeurú, em 1622, po1· Antonio Mon-iz. 
Em 1642, já havia cinco engenhos nas margens 
desse rio, e continuavam a levantar· mais outros : 
No Pindaré ( Maracú), os jesuítas construiram 
um, da Companhia. Em 1703, havia cerca de 50 .. 
De 1812 a 1821 a producção andava por pouco· 
mais de 400 ar1"'obas ann.uaes, ao passo que, no "'mea-
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do do seculo XIX, era de cerca de 100. 000. A Com
panhia do Grão Pará e Maranhão impulsionou 
muito as culturas do arroz e do algodão, contri
buindo, indirectamente, para a decadencia do fa- . 
brico de assucar. Os engenhos exigiam pessoal nu:
meroso e o trabalho era mais pesado, de modo que 
exg·ottava muito os indios, g·ente pouco adaptavel 
ao labor estafante. · 

O arroz, o algodão e a collecta de productos 
florestaes desviaram os trabalhad·ores dos engenhos 
e nunca mais teve desenvolvimento, no Maranhão, 
a industria assucareira. 

Outras criaram raízes, taes con10 a do algo
dão e do arroz . 

A cultura do anil teve importancia do meiado 
do seculo XVII até fins do seculo XVIII . Estabe
lecida, a principio, junto á cidade, fundada por 
La Ravardiêre, estendeu-se depois por varios pon
tos da ilha, principalmente na zona marg'.inal ao. 
rio Turú, que depois ficou sendo chamado rio do 
Anil . Em 1642, ( 24 de abril), uma provisão regia 
facultava aos habita11tes do Maranhão a cultura da 
indigofera nas ter1·as improprias para a canna de 
assucar,_ mas com a recommendação expressa de se 
cultivar igual area com. mandioca . 

En1 1728., ( 14 de maio) , o rei concede a Pedro 
Miguel licença para installar uma fabrica de anil 
no Maranhão; porém o concessionario não se apro
veitou do favor, pelos impostos que pesavam sobre_ 
aquelle prod.ucto . 

• 
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Annos depois, seu filho consegue uma conces
são, por dez annos, para installar uma fabrica no 
praso de dois annos, mas sem direitos de exclusivi
dade porque já havia outras em funccionamento 
( 1 de ab1--il de 1729), prohibindo-se, com tudo, a 
montagem de outra semelhante. 

As quantidadés do producto exportado deviam 
ser pequenas e não chegaram ao conhecimento dos 
mais meticulosos historiadores . Sabe-se que em 
1751 foram mandadas para Portugal 32 libra~
apenas: na Europa os praticos reputaram-no de 
bôa qualidade, embora mais fraco que o anil de 
Castella, pois era necessaria maior quantidade 
para produzir a mesma intensidade de coloração. 

Talvez fosse apenas defeito na fabricação. 
Em 1762, essa industria tomou maior incremento 
na ilha; em 1764,. ( 9 de julho), a corôa isentou po1" -
dez annos o imposto ·sobre o ànil do Pará e do M·a
ranhão. Essa medida protectora faz suspeitar, com -
fundamento, que a cultura não fosse rendosa, do 
contrario a corôa, sempre avida de dinheiro, tra
taria de levantar as taxas sobre o genero. N atu
ralmente, animado com essa medida, no anno se
g-uinte ( 1765), installou-se uma · fabrica modelo 
na ilha, á margem do rio do Anil . 

Essa industria foi desapparecendo pouco a 
pouco, até a extincção completa; mas durante mui: 
to tempo aquella planta tinctorial foi aproveitàda_ 
pelos habitantes. · 

"Os lavradores ainda hoje tingem varias co11-
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sas com essa planta" diz um chronista, pouco de
pois de 1817. 

Georg·e Gardner, notavel viajante inglez, au
tor do "Travels in Brasil", (London 1847), quan
do de passagem em São Luiz, observou que as rêdes 
eram tingidas com anil selvagem, que existia em 
abundancia na ilha. 

* 

ô cravo foi, como o anil, uma producção ma
ranhense dos seculos XVII e XVIII e que não pas
sou aos nossos tempos. Morreu, com o advento do 
seculo XIX . " 

Num alvará de 1684 ( 2 de setembro) , o go
verno portuguez estatuia penalidades para os que 
adulterassem aquelle genero de exportação. 

Os senhores teriam pena de degredo em An
g·ola, durante 5 anrios, e os escravos, negros ou in
dios, seriam surrados . 

Ern 1712 ( 15 de fevereiro), o governo decreta 
que o cravo corra por moeda, como o panno de al
godão, o assucar, o cacáo e o tabaco; nesses tempos 
er a prohibida a circulação de moeda metallica no 
Maranhão. ( *) O papel que o cravo representava 
na producção maranhense e os processos em uso no 
commercio desse g·enero, podem ser apreciados 
através dumas linhas do profundo João Lisbôa, 

(""') Utn novello de algodão valia 20 a 25 rs. e un1 r olo 1$600, 
informa frei N. S . dos Prazeres. 
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nos "Apont~mentós para a Historia do Mara
nhão". Os factos em apreço deram-se entre 1687 
e 1690, na gestão do governador Sá e Menezes. 

"Estando á carga n.o porto daquella cidade um navio do 
estanco denominado S. Joseph, o governador, os seus fami
liares, e os feitores do mesmo estanco, aproveitaram-se da noi
te imrr1ediatamente anterior ao dia em que clevêra começar o 
carregamento _ dos })articulares (recebido já o do estanco qt1e 
tinha a primazia) para metterem a bordo todo o cravo que 

-
tinha1n prevenido ; por maneira qi1e, qt1ando, ao · a1r1anhecer , 
os moradores acudira1n com os selJS generos, acharam j á o na
vio quasi abarrotado; e apenas poderam embarcar alguma pe- -
q11ena quantidade os qt1e fizeram avenças mas com o 
capitão e marinheiros . Os mai.s perderam toda a s-ua carga, e 
todavia ninguem 011sou queixar-se, menos o bispo, mediante 
ameaças de censuras ecclesiasticas, obrigou o capitão, e o pro
vedor da fazenda, qt1e entendia nesta materia, a que lhe r e
cebessem todo o era vo que apresentou, assim proprio como da 
bulla . Este provedor, e o dos élefunctos a ausentes, conseo<YUi
ram tambem en1bârca:r o cravo das suas repartições, e consta 
que, a volta delle, algl1m mais em non1e dos seus amigos . '-' 

"As lojas do palacio serviam de arn1azem, assim para. a.s 
drogas do governador como para as .do assentista Paschoal 
J ansen, a quen1 elle as alugava á razão de cincoenta mil r éis 
por anno . 

Havia sociedade entre an1bos. O cravo do governador 
embarcava com o do estanco, e era com f azenclas do estanco, 
fornecida pelo assentista, que elle fazia o seu commercio de 
resgate em que trazia ~erupre 11ão me~os de dez ca11ôas pelos 
sertões. Teve tambem sociedade com diversos outros particu
lares1 e entre -elles u1p. de_ nome André Pinheiros a quem íez 
capitão-mór de Gurupá . Não foi possível verificar com exa
ctidão a quantidade de cravo que chegou a remetter para ·o 
reino, durante o te1npo da su.a adminis_tração, nem mesmo pelos 

262 

• 

,. 

t 

' 

i 

' 



l 

• 
' •• 

l 
., 
l 

• 
f 
i 

t 

i 

1 

• 

NA TERRA DAS PALMEIRAS 

livros da alfai1dega, porque os <.lespachos fazian1-se por inter
postas pessoas, e parte da carga embarcava mesmo sem des
pacho algum. Todavia, só o despachado e1n seu non1e, e no dos 
seus fa1niliares montotl a 1916 arrobas . " 

No anno de 1761, exportaram-se apenas 73 
arrobas ou 1095 kilos dessa especiaria. 

Nos primeiros seculos, a lavoura revelou-se 
uma applicação do tJ·abalho muito pouco remune
radora; o braço era escasso e as communicações 
era1n tão difficeis, que só os governadores e pessôas 
de influencia conseguiam algum lucro - fructo 
da torpe exploração dõs pequeninos. Os abusos che
gavam a tal ponto que a corôa prohibiu aos g·over-
11adores e pessoas de alt3J jerarchia administrativa 
o co1nn1erciar com generos da terra . 

No seculo XIX, o ·Maranhão atravessou uma 
phase prospera, graç_as _ao braço negro. Tornou
se conhecido pi'o.ductor de arroz e algodão; esse 
ultin10 prod·ucto deu. ensejo á criação d\a. 'indus
tria de tecelagem em Çaxias . 

Como o reg·in1e da escravidão foi exti11cto. e a 
clistancia das zonas de centralização industrial e 
administrativa não facilitavam a manutencão da-.. 
quella posição de destaque que os patrões criaram 
á custa do trabalho do escravo, cada vez mais foi 
se accentuando a .deeadencia daquelle torrão . 

• 

- - . 

C*) 28 . 740 Kgs . • 
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III 

A riqueza duma região é determinada por 
um conjuncto complexo de condições; além dos 
recursos naturaes, o tempo influe como um dos 
f actores caracteristicos . 

Uma certa porção de materia que, numa de
terminada época, constitue a riqueza dum · pai~, 
annos depois pode deixar de ter qualquer signifi
cação economica pela modificação dos methodos de 
aproveitamento. Assim, por exemplo, um minerio 
que hoje tem grande valor, amanhã póde deixar 
de tel-o, em virtude da evolução dos processos me
tallurgicos. 

Um exemplo frizante e assás conhecido é o 
dos minerios de ferro da Lorena. _ Por seu elevado 
teor em phosplioro, esses minerios eram desvalori
sados; o ferro fabricado com elles conti_nha pro
porções altas de phosphoro, tornando-se, destarte, 
improprio á transformação em aço no conversor 
Bessemer. 

Certo dia, o metallurgista Thomas Gilch1~ist 

constróe um novo typo de conversor, revestido com 
um material basico, capaz de tratar o guza phos
phoroso, permittindo, assim~ a utilização dos mi
nerios até então inaproveitados pelo alto teor na
quelle metalloide . 

O côco do babassú do Maranhão não é caso 
muito differente. 
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No:utras épocas, · os extensos palmares não 
eram aproveitados porque a industria de oleagi
nosos estava em sua infancia; as applicações dos 
oleos vegetaes tinham um ambito muito limitado. 
Essa era a razão principal. A industria só exig·ja 
oleos em pequena proporção e .a. facilidade de ob
tel-os na Europa, nos Estados Unidos e no Orien
te era relativamente grande. -Dahi, ninguem se 
esforçar por quebrar o rijo envolucro do côco ba
bassú para aproveitar-lhe a amendoa. 

Depois, o c-0nsumo foi augmentando e varios 
paizes passaram à: abastecer os mercados. No pe
riodo da guerra européa, entretanto, muitos for
necedores não puderam satisfazer ás necessidades 
do consumo, e então iniciou-se o aproveitamento 
dos cocaes maranhenses. 

A producção em grande escala ainda está na 
dependencia de organizações commerciaes que se 
entreguem á collecta e extracção de amendoas. 

Quando entrar _na pratica uma machina de 
rendimento satisfatorio e se estabelecerem compa
nhias com trabalho organizado, os cocaes de ba
bassú - que ha cerca de vinte annos nada valiam 
- passarão a constituir uma consideravel fonte de 
riqueza para o Maranhão e para o Brasil . 

• 

O governo portuguez não tardou muito ades
crer das riquezas mineraes do Maranhão. Já em 
1617, por uma ca:rta régia de 29 · de Agosto, conce-
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dia as minas de ou1"0 aos vassallos que as desco
brissem e as explorassem ... contanto que pagas
sem o quinto á Corôa. Tal resolução era motivada 
pelos insuccessos elas pesquisas já eff ectuadas. 
Em 1719, a Co1·ôa _recommenda ao g·overnado1" do 
Maranhão que auxilie ao cidadão Marcos da Bôa 
Vida, que dizia :posst1ir um roteiro das minas au
rif eras do Pindaré. 

Nessa época, o estado de p,enuria da Capita
nia era desesperador pela fuga de escravos e in
dios fôrros, e o governo achava-se em tal aperto 
que ne1n tinha com que pagar a infantaria. 

Tangida pela esperança que sempre infunde 
a proposta de descobrir minas, a camara de São 
Luiz accôrdou que Bôa Vida entrasse em busca das 
minas do Maracú . Este, tão cioso das glorias com 
que sonhava, obtendo gente para formar sua ban
deira, pediu ainda que se prohibisse expressamen
te que quaesquer outras pessoas o acompanhassem. 
Num bando, a 7 de Maio de 1722, o g·overna,do1· 
Berredo tornou publica a prohibição . 

Os resultados foram infructiferos, nessa, 
como em outras tentativas de exploração mineral 
no Maranhão, pois a Corôa, por llma ordem régia 
de 30 de Agosto de 1730, estatuiu que não se fi
zessem mais "descobertas" de minas sem licenca 

.> 

do rei, para evitar os constantes prejuizos a pa1"-
ticulares e ao governo. 

Em 1721, a Corôa solicitára amostras 'de mi
neraes ao Governo do Maranhão, visto que · cons-
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tára haver metaes _preciosos -no rio Itapecurú, 
''onde rebentára uma mina de umas pedras que, 
clerretidas ao fogo, se convertem em um metal in
cognito'' - ( J. Llsbôa, "Obras") . 

Mas, em maio de 1737, uma provisão régia 
determinava que os povos do Maranhão cuidassem 
sómente de agricultura, deixando de lado a explo
ração de minas. A justificação invocada era assás 
interessante: - para evitar contendas com os po-
vos de Goiaz. . . .. 

IV 

Em quasi todos os Estados do Brasil, de
param-se questões que estão a entravar-lhes o des
envolvimento economico. 

O Maranhão não faz excepção. Quem quer 
que o visite encontra lá muita pobreza e falta de 
conforto, porque a terra até hoje tem ficado ás leis 
da natureza. 

Mas, de par com o terreno maninho em gran
des extensões, com pla11icies encharcadas e chapa
das arenosas, o Maranhão dispõe de mattas que 
têm plantas de grande valor economico, terras 

. adaptaveis a culturas diversas e campos propicios 
á ·criação de gado . 

Os productos naturaes, que expontaneamente 
nascem e dão fructos e suecos de utilidade para o 

· l1omem, se fossem convenientemente . aproveitados,_ _ 
• 
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bastariam para garantir a riqueza do torrão. ma-
ranhense. 

Infelizmente, os proventos que o homem delles 
. retira são ainda muito pequenos porque faltam ou~ 

tros elementos que lhe facultem um aproveitamen
to efficiente. 

Os problemas a que me vou referir nestas li
nhas são justamente o complemento que precisá
mos juntar ás riquezas naturaes, para que ellas 
possam ser aproveitadas com maior rendimento, 
passando, então, de valores latentes, a verdadeiras 
riquezas productivas. 

Examinando os recursos naturaes, vê-se que 
ha, no Maranhão, mui ta cou.sa que seria "riqueza"; 
se o meio o peI·mittisse . Assim, no solo, as cama
das de calcareos, que poderiam ser utilizadas no 
fab,rico de ci111ento, de nada servem actualmente 
porque não haveria consumo para manter uma fa
brica que lá se estabelecesse, nem se poderia trans-· 
portar o producto fabricado p~ra logares distantes 
por falta de meios faceis de communicação. 

A gypsita que occorre em tantos lug·ares no 
interior do Estado tambem não pode ser aprovei
tada por faltarem meio consumidor e transporte· 
barato. 

A actividade humana consegue fazer das dis
tancias um f actor secundario na exploração das ri-· 
quezas, de ·modo .que, muitas vezes, fica mais ba
rato ir buscar o que está longe, que empregar o que 
está mais perto . ·E' por isso que, existindo no M_a-· _ 
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ranhão possantes jazidas de g-ypsita, a industria 
nacional gasta o producto vindo da França e da 
Italia. Não é porque -- não conheçamos as 11ossas 
i·iquezas, como se vive a apregoar; é, simplesmente, 
porque não temos ainda apparelhamento para 
aprovei tal-as . 

Ning·11e1n pode ?rrancar os minerios das en
tranhas da terra com as mãos; é necessario o co11-
curso de machinismo possante, de capitaes, de ener
gia mental e intelligencia, para que os productos 
do sólo possam satisfazer ás necessidades ordi-

• nar1as. 

Conhecemos ainda muito pouco nosso paiz, por
que é ainda pequeno~ o numero dos que se dispõem 
a estudal-o convenie11temente, e t ambem porque a 
terra é por demais extensa. 

Accusa-se, geralmente, o homem de indifferer1-
te ; não têm toda razão os que 'assim pensarl1 . Não 
resta duvida, de que são relativamente muito poucos 
ess~s que vencem o preconceito, dominante nas ci
dades, de que o interio·r é a syntese de todos os ma
les. Mas quem, em viagens, já se afastou um pou- . 
co dos lugares cortados pela via ferrea, deve ter 
sentido as consequencias da falta de cultura ma
terial. 

Essa falta de c-qltura material, essa carencia 
de tudo, é o principal impecilho ao melhor conheci
mento da nossa_pãtria w O investigador que chega a 
um desses · pontos, en=contra tantos obstaculos, que 
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se vê obrigado, alguma~ vezes, a pôr termo á sua 
• viagem. 

Os trechos do nosso territorio que ainda são 
um mysterio para os nossos homens cultos, são des
conhecidos porque lhes impedem o accesso difficul
dades insuperave-is. O que está conhecido promette 
muita riqueza, porém, actualmente, a parcella su- -
sceptivel de aproveitamento é muito acanhada, jus
tamente por falta de mercados consumidores e de 
meios de conduzir os productos aos lug·ares onde 
possam ser utilizados. Nessas condições, só se apro
veita aquillo que fica proximo aos actuaes nucleos 
de trabalho ou cujo valor é tão alto que supporta 
os fretes elevados. 

O que está perto do mar está vantajosamente 
collocado, porque o transporte por via maritin1a é 
menos oneroso que por terra. 

Sendo assim, o interior é um repositorio de 
cousas de grande valor nominal, mas de valor actual 
diminuto. 

Essas regiões quasi despovoadas do nosso in
terior estão todas no mesmo estado de civilização 
material, sejam regiões ricas em minerios, em pro
ductos florestaes, sejam pobres em todos os sen
tidos. 

As que são pobres estão abandonadas, porque 
lá nada ha de aproveitavel; as que são ricas estão 
no mesmo estado, porque não ha meios f aceis de 
communicação com os centros adiantados. A zona 
.siderica de Minas Geraes e a zona de babassú do 
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Maranhão estão no mesmo gráu de cultura que mui
tas outras regiões estereis do paiz . 

Como já tivemos occasião de dizer, estabele
ce-se um circulo vicioso - não ha producção por 
falta de transporte e não se estabelecem meios de 
transporte porque, actualmente, não ha o que trans
portar. 

No Maranhão, nota-se muito isso. Rios gran
des, que com algun1as obras poderiam tor11ar-se 
bons caminhos para o alto sertão, lá estão abando-= 
nados, trafegados com tanta difficuldade, em tre
chos limitados. Com o original systema hydrogra
phico, no Maranhão se poderá algum dia trazer do 
interior, por preços .ínfimos, productos de qualquer 
ponto do seu-territorio. 

Obras de melhoramento dos rios e ligações dos 
centro productores ~ aos diversos portos fluviaes, 
não são cousas -irrealizaveis, tanto mais quanto os 
cursos dagua só são enca:x,oeirados muito no inte
rior, e a topographia geral do territorio é bastan
te favoravel á construcção de estradas. 

Outro problema a. resolver no Maranhão é o do 
povoamento. N inguem poderá crêr que uma região 
se engrandeça só pelo trabalho de meia d uzia de 
indivíduos. O facto de estabelecer-se a maxima: 
não se manda um homem fazer o que pode ser j ei
to por unia machina - não exclue a influencia do 
f actor humano nos padrões de -civilização. Um 
céntro civilizado é sempre um lugar populoso, para 
onde convergem todos os que sabem que lá, com -0 
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minimo de trabalho,. se consegue o maximo de con-
forto. 

O Maranhão tem . uma população muito rare
feita. Nos seus 346 .217 kms2 viviam em 1920 pou
co mais de 87 4. 000 habitantes, o que dá uma den
sidade de 2,5 habitantes por km2 • 

Realmente, essa não é a verdadeira densida-· 
de de população, porque ha trechos grandes com
pletamente deshabitados. Além disso, o censo de 
1920 não incluiu os indigenas que vivem nas mat
tas do oeste e cujo numero não pode ser calculado . -com prec1sao. 

No centro e no sul do Estado ha tractos qua
si absolutamente despovoados e o conjuncto delles, 
com as mattas do oeste, certamente attinge a um 
terço da area territorial . 

Tem-se então, para a parte effectivamente po
voada, uma densidade média de 7, 6 por km 2, o que 
é ainda muito pouco. Se passarmos a vista pela es
tatistica da população dos municipios, nota1·emos 
que ha 4 cent1"DS de concentração humana, ex
cluindo a ilha de S .. Luiz, onde está a capital. 

O nucleo formado por Caxias, Codó, Coroatá 
ie Pedreiras tem cerca de 114 mil habitantes; outro 
compreendendo Cu~urupú, Guimarães, S. Be11to, 
Pinheiro, Vianna e Alcantara tem cerca de 104 
mil. 

Tem-se ainda Picos, São José dos Mattões, Mi- -
rador e Pastos Bons com cerca de 62 mil e, final
men te, Barra do Corda e Grajahú com 42 mil. 
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E' desses centros de população que provém a 
producção do Estado; a producção é proporcional 
ao numero de braços-:- O babassú, o arroz e o algo
dão são generos de safra proporcional ao esforço 
despendido; quem planta só uma linha ( * ) de al
g·odão, só pode vender '15 arrobas de pluma; para 
vendei-- mais é preciso multiplicar o esforço. 

De modo que a producção agricola é limitada 
pelo numero de braços, além das influencias clima
ticas, favoraveis ou não. E tanto isso é verdade 
que um augmento da cotação do babassú faz cre
scer logo a safra desse genero, com prejuizo de ou
tros, que logo escasseiam . 

Um meio de sanar estes inconvenientes, de am
pliar a capacidade productiva daquella gente, é sem 
d.uvida a applicação. da machinaria á agricultura. 
O povo, porém, não póde ainda receber com satis
fação os methodos que são o fructo de aperfeiçoa
mento constante, durante largos annos de pratica, 
nas regiões agricolas mais evolvidas. 

Não se passa directamente da idade da pedra 
para a era da electricidade . 

Será preciso instruir o povo . Infelizmente 
educação profissional ainda é cousa desconhecida 
no interior do nosso paiz. 

O regime adoptado é em tudo semelhante ao 
do indio - produzir o menos possível. Trabalha-

(*) Li11hn, ó a unidâae de arca~ cultural do sertancjo. Geraliuonte 
cada tun planta só 3 ou 4 lL'lhas de algodr~o. l\. linha é a arca de ~025 
metros quadrados on 25 bra<_:as e1n quadn~. ; plantada, co1n algodão, . em 
bo1n te1·reno, clú. geralu1ente 10 ãrl'obas de J>ltuna (225 Kg). 
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se sómente para satisfazer ás exige11cias n1ais pre- -
mentes da vida; não convém esmerar-se no prépa
ro dos generos, porque o commerciante da localida
de proxima paga o mesmo a todos. 

No interior, poucos conhecem a capital. Niri
guem aspira a ir para lá definitivamente, porque,_ 
ainda como o indio, o sertanejo sente-se mal num 
meio differente daque.lle a que está adaptado. 

Quando o governo ensaia modificar esse regi
me, levantam-se -protestos e a má vontade da gente 
do interior, tanto ·de homens do povo como dos di
rigentes da política local. 

Ainda ha pouco, o governo estadoal tomou a si 
a benemerita tarefa de melhorar o algodão mara
nhense, que noutras épocas fôra tão apreciado e ul
t.ima1nente estava sendo mal cotado nos mercado-s 
·estrangeiros . 

Criou-se o Serviço do Algodão, em São Luiz. 
Installou-se uma prensa possante para exportar -o 
producto devidamente comprimido, depois de exa
minado e classificado por especialistas. Para o in
terior foi enviado um agronomo afim de percorrer 
as zonas produetoras e instar junto aos comprado
res e plant3~dores para que evitassem sujar o algo
dão e eX:portal-õs com terra, gravetos, folhas sec
cas, etc. 

Pois bem. A noticia esp3Jhou-se rapidamente 
e todos falavam com azedume -da provavel visita do 
dr. "que ia multar quem tivesse algodão sujo". _ 
'.Até os indios Guajajáras já sabiam que ia chegar~ 
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na mára (na Barra do Corda), um dôtô para mul
tar quem tivesse algodão com tex·ra . 

Por toda a beira do Mearim, de Pedreiras ás 
aldeias do Grajahú, esperava-se o fiscal: uns, sce
pticos, não acreditavam na ida, outros protestavam 
que não deixariam ve1" seu alg·odão. 

-Para n1elhorar as condições do interior mara
nhense - e aqui se poderia dizer, do interior bra
sileiro - seriê3 .. preciso criar uma i1ova mentalida
cle, não - forçando o home1n rude a receber metho
dos e idéas avançadas, mas deixando aue elle, po1"' .... . 
espirito de adaptação, fosse aos poucos, adaptando 
metliodos modernos . 

Facilitando o intercambio co1n regiões mais 
avançadas, estabelecer-se-ia, naturalmente, u1na 
co1"rente em direcção aos lugares mais favoraveis ao 
d.esenvolvimento ~aa agricultura e das industrias, e 
o exemplo dos novos modificaria os habites arraiga
dos. Contra o car1"'ancismo da gente antiga a me
lhor. arma será o exemplo. 

• 
Elementos naturaes tem o Maranhão de sobra, 

pa_ra tornar-se um fóco intenso de trabalho e de 
prosperidade . 

Somente os_ pal1nares de babassú bas~am para 
attestar- a grande riqueza que cobre as terras ma-
1·anhenses . 

O sólo é pobre de mineraes de valor; o combus
tível liquido de que ha suspeitas, em varias trechos 
do sertão, ainda não foi encontrado, talvez, á min
gua de sondagens. Se algum dia elle fôr descober-
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to; _a reg·ião tomã1--á um surto de extensão incalcu
lavel. Comtt1do, é po1" emquanto u·ma questão pro
blematica. 

Contando apenas com os productos veg·etaes e 
con1 a criação do gado, que pode ser desenvolvida 
nas extensas campinas proximas ao li-coral e nos 
campos do interior, _pode-se asseg·urar que a região 
tem elementos para tornar-se grande fornecedora · 
de productos vegetaes que o resto dq Brasil e o es
tr2Jngeiro consumirão en1 larga escala . 

O que falta, actualmente, é povoamento, é uma 
concepção melhor do trabalho, é saúde para os q11e 
lá-vivem e n1eios rapidos e baratos -de transpor tar 
a p1--oducção. _ 

A falta de salubridade é um mal que não deixa 
a te1·ra progredir porque debilita o homem, impe
dindo-o até de colher o q11e a nat11reza fartame11te 
lhe dá. 

Não se pode attribuir a heranças raciaes o ma- . 
rasmo da população da baixada, quando, em quasi 
todos, os traços physionomicos e as , deformações 
corporaes estão francamente denunciando o domí
nio dos parasitas. 

* 

A terra recebeu mal os brancos que, f inalmen
te, a dominaram. Ós que cheg·aram por mar sof
f reram revezes repetidos, - só venceram á custa 
de perseverança. 

- Os que chegaram por terra só puderam alca11-. . 
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çal-a após longo e penoso trajecto, através de re-
giões cheias de obstaculos de toda natureza. 

Uns e outros tiveram de luctar com terriveis 
• • • 1n1m1gos. 

Se não -fossem estimulados por um ideal en-
1·aizado, certo não teriam insistido em permanecei". 

Em alguns, esse ideal desfez-se em pouc_~ 

tempo. 

Em outros, nunca se apagou, manteve-se até 
o dia em que a morte_ os veiu colher, disfarçada na 
flexa do indio ou no ferrão do mosquito. 

Felizmente, muitos comprehenderam que a 
terra não era ingrata; retribuía com farta mésse 
o trabalho que se applicava nas culturas. 

Esses f ica1"am estabelecidos, e deram orig·em 
á ag·ricultura e á pecuaria maranhense. 

Sempre vive1·am pobres, mas nunca foram 
aterrorizados -pelo _espectro da miseria e da f orne. 
Em dias que hãt> -de vir, a terra dará muito mais 
ao homem. 

Os productos !lo reino vegetal é que farão a 
maior riqueza daquelles rincões. Mas essa rique
za só será facultada ao homem á custa de esforço 
continuo e bem orientado. 

Como na epopéa da colonização, a perseveran
ça e a coragem serão elementos indispensaveis; 
agora, a sciencia e o capital serão f actores deci-

• 
SlVOS. 

Ha muitos -exemplos de regiões inhospitas e 
· deshabitadas que o homem transformou para poder 
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aproveitar os valores que nellas se encontravam·. -
Por isso deve-se crer que o Maranhão seja um 

dia saneado-e povoado. 

Não serão as palavras ardentes dos escripto
res ne1n as lindas estrophes dos poetas que terão de 
fazer a miraculosa transformação de terra "onde 

. canta o sabiá" em i~egião onde a energia en1 suas 
multiplas manifestaçõés proporcione ao ho1nen1 
mais gôso e maio1· s~tisfação de viver. 

A palmeira babassú é a planta de maior valor 
para a população maranhense, - dá sustento a 
muitos milhares de familias e representa a prin .. 
cipal fonte de renda do Estado. 

E' profundamente lamentavel o quadro da 
vida naquelles palmeiraes . A penuria reina em to
dos os lares, o desconforto é norma invariavel. 

Nascendo e morrendo á sombra dos palmei-
1·aes, o homem não pode aproveitar-se daquella 
eno1·me riqueza que brota espontaneamente com o 
vig·or caracteristieo das mattas tropicaes. 

Não ha esforço individual capaz de arredar 
aquella condição de inferioridade que deprime o 
homem da Terra das palmeiras. 

O que tenta reagir é .abatido mais depressa. 
O que se conforma, vive sugado pelo mosquito, de .. 
primido pelo clima, sem animo para aproveitar a 
riqueza natural . 

Sejam essas palavras, tão entristecedoras_ 
quão verdadeiras, -um brado que vá ecoar ao longe, -
onde se encontre gente capaz de transformar 
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.aquelle recanto da nossa patria, ~evando-lhe o con
forto da civilização e1n troca das amendoas va
liosas. 

Quando o boi e o burro forem substituidos 
pelo motor, quando a agricultura for praticada de 
accordo co~ os dictames da technica, quando os rios 

. forem intensamente trafegados, e o ho1nem com
preender que o trabalho scientificamente organi
zado - é o unico meio de elevar o nivel de confor
to, nesse dia, passa,r~o a ser verdade incontestavel 
aquelles conceitos quê não passa-varo de fantasia, 
·quando foram escriptos pelo grande poeta · de Ca
xias. Então, os espiritos destituidos do mais leve 
traço de poesia, tambem affirmarão convictos: 

"Nossas varzeas têm mais flores 
Nossos bosques têm mais vida 
Nossa vida mais amôres !" 

• 
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