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OS INDIOS CHAMACOCOS E A SUA LINfiUA 
-POR-

HERBERT BALDUS 

Bt·ei'e relatorio · da via_qeni : 

Nos ultimos dias de Setembro de 192H parti 
de Sao l~aulo para Corurnba afim de alli me reu
nir aos meus futuros cornpanheiros de uma expe
dicao cinematographica. Viaja ~e <le Sao F'aulo a 
Porto Esperanya ~obre o H.10 Paraguay pelo traln 
rapido em tres dias. A viagem faz-sc atravez dos 
cafezaes do estado de S. Paulo e <las savannas do 
estado de Matto Gros~o. Para atravessar o rio gi
gantesco fronteira entre arnbos os estados, o Parana, 
e 0 trem transportado em ferryboat pois a ponte 
esta ainda e1n construcya:o. De Porto .Esperanya a 
Corumba um vapor navega em cerca de doze horas. 
A Corumba chamam «a sala de visitas do estado 
de Matto Grosso». Dispoe de banda de inusica mi
litar, jardim publico, de urn autornovel, faz politiea 
de botica e nlexericos, dispoe de dous cinemas e dos 
demais requesitos que em todo o rn undo s~o as ca
racteristicas da cidade pequena. Sohre altos roche-' 
dos calcareos esta edifi.cada a cidadesinha, e · diante 
d'ella o f~io Paraguay estende· se como um mar. Sol 
ardente e deslumb1·ante: a gente vae a ru8 s6 de 
manha cedo ou a no1te; crescen1-me os cabellos e 
unhas rnais rapidamente com tal calor. Corumba foi 
em tempo urn entreposto de borracha. Agora como 
haja a borracha · da India vencido nos n1ercados mun
djaes, Coru.mba rJassou a ser uma cidade quasi cnorta. 
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Tinhamos projectado viajar atravez da Bolivia 
ate o Iago Titicaca e de la cortando o P er1i ate o 
Grande Oceano. ~las a chegada em Corumba soube 
que a Bolivia oriental estava intransitavel p·:'r causa 
da estay~O chuvosa come<;ada exte rnpor3nea e ines
perada rnente. Atravessei no dia seguinte a fronteira 
brasileiro-boliviana para Porto S uarez. Urn passeio 
a cavallo de cerca de cinco horas 3travez de verde 
mato xerophilo. Porto Suelrez e o nnico « porto » da 
li olivia. Quatrocentos indios ci v ilisados alli rnoram. 
Tomei pela primeira vez a refrescante cerveja de 
milho e recebi dos indios « passados. )) leques enge·· 
nhosamente tecidos. Porto Suarez, miseravel ninho 
de mosquitos, tinha etn outro tempo importancia 
igual a de Corumba. Ern depositos empoeirados le
gi ti mas Munchener Bt-.er e Danziger Goldwasser, 
diffieilmente encontravP.is ern outra parte d'este con
tinente, ainda revelarn um lnxo desapparecido no 
« corayAo da America do Sul ». 

Fiy:uei con vencido da impossibilidade da nossa 
viagem projectada e voltei para Corumba. Encontra
vamos-nos, ale1n d' isto, ja, eu1 di1h~uldades nnan
eeiras pois ainda que, anticipadamente, fosse 
tudo bem calculado, apresentavam-se na realidade 
tantos gastos inesperados que teria sido preciso por 
a nos-:;a disposi~ao mais do dobro do nosso capital 
actual para o pagamento de todo o necessario. Ouvi 
que a muitas expedi~oes succedeu irlentico apuro. 
De outro lado porem _ tinhamos bagagern demasiada. 
Preparara-se equipamento completo e cuidadosa
mente ; quanto possivel em detrirnento i~voluntario 
da m0bilidade necessaria "8 tal empreza. Resolvemos 
mudar de itinerario e atravessar o Paraguay. As 
mulas e os bois de carga que os meus companheiros 
haviam comprado antes da minha chP.gada tiveram 
de ser vendidos corn muito prejuizo, os peo·es ia 
contractacios indemnizados e o dinheiro bolivjano 
trocado desfavoravelmente etc. Ahi se separou de 
n6s o nosso geologo e zoologo dr. Rudolf Hermann 
( fallecido a 31 de J ulho de 192 i em S. Paulo ), 
pensando encontrar pouca cousa a elle desconhecida 
no Rio Paraguay e no Chaco e por isto que-
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l!'enda · ·explorar sl>, por 1itinerarios ·no.vos, ·a Jlol~viia 
·oriental 

iEramos agora quatro companheiros . . A 1{8 ·de 
Outubro partimos ri' um pequeno ,vapor aguas:abai'Xo. 
"'irinhamos deixado :grande parte da .bagagem em ·Co
rumba. Em poucas horas chegamos a :La Manga, 

:3. margem direiia, por conseguinte !la mesma -que 
. <!orun1ba. Aqui pela primeira ·vez tivemos ·contacto 

·~erio -com a .praga dos rnosquitos. 0s ·sanguiseden
ies .insectos -zumbidores assa1taram-no8 ·os mosqui
rteiros, encontraudo sempre .ainda q11alquer ·entrada 
i{)ara nos picarem atra.vessando-nos a ·roupa pene
trando-nos nas orelbas, oariz e nocca que apenas 
:abriamos para fallar . . Durante a primeira noite ·que 
· .passamos nesta margem .alta, arenosa ·e ·contigua ao 
. mangue, ·nao se pode pensar em dormir. Corremos, 
fumamos, bat~ tnos etn torno de nos. :Na rr1ar1h~ se
:guinte :fomos ao saladeiro ·situado ·na \vizinhan<;a. 
No gaipao, grande e aceiado, ,preparam-se centenas 
-de bois esquartejados e utilisados quasi sem _resi
·duos, a saber : salgam-se a carne e o couro, cozem
.:Se OS OSSOS. 

Tambem em 'La Manga deixamos parte do equi
·pamento, e assi1n agora ainda mais lepido~, toma
&mos emprestada ·uma can'C>a para ri' ella :baixar·o 1Rie 
1Paraguay devagar e barato e .poder desernbarcar a 
.qualquer momento afin1 de •filrnar. 'E ain~~a . tinba
naos bagagem den1asiada : seis malas grandes, d' es-
tas uma com !filrn virgem e drogas, outra ·com .fo
;guetes, muni~Ao, pharmacia e outras cousas, ·uma . 
,para ·cada um ·de nos corn obj~ctos de uso .particular.; 
.alem d'isso vasilhame para ·viveres, ·um apparelho 
-cinematographico com tr1pode, 'fuzis, revolvers, camas, 
de can1panha com mosquiteiros, grande ·harraca de 
tlona. apparelho ,para -cosinhar, .grammophone, 1far6es 
·e muitas outras cousas. :Depois de termos embar
-cado penosainente todos es.tes objectos entramos na 
·can0a .que .ficou coin ·uma -ou duas mllos acima ·do 
nivel de agua. A gente ·ribeirinha en:xergava descon. 
1iiada a n0ssa ·tenta.tiva. •0 ·vento sul 1evantou ondas
A can0a balanca.va. Uma·chuva de horas·e 'horas rno
Jhou-nos ·completamente~ 10 manejo dos ·dois ·remos 
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pesados foi a principio muito fatigante. Tinhamos 
ancontrado um pao pouco torcido e n'este amarrado 
um cobertor de la. Mas nao oodemos usar d'esta 
vela porque 0 vento estava contra n6s. ·reriamos na 
nossa viagem raras vezes a occasiao de gozar das 
delicias do velejar, porque o veuto sul reina qu3si 
setnpre n' estas regi<Jes. 

r\' meia-noite pa~samqs por Alh11querqu~, lugar 
a margem direita onde os vapores tomam lenha, e 
chegamos na proxima ·manha a Porto Esperan~a, 
esta~.no final da estrada de ferro Noroeste, a mar
gem esquerda, pavoroso ninho de rnosquitos em que 
morarn quasi so alguns empregados da estrada de 
ferro. Continuamos a remar. l "i.' direita e esquerda 
pantanaes n'este tempo deseccados. Raras vezes uma· 
arvore. Os jacares escuros vivecn deitados nas bar
-rancas d'area. Na margem colhereiros vermelhos, a 
branca garya real, gritaria de papagaios, ao longe 
ruge uma on~a, em forma de cunha por cirna de 
n6s voa uma esquadra de patos. Por sob nosso bar
co numerosos peixes, especialmente piranhas, animaes 
d'um cornprimento de cerca de 30 cm. que aJs mi
lhares espreitam a carne incauta para despedayal-a 
com os dentes afiados, E' frequente no transporte 
de gado verem-se alguns animaes cahirlos a agua 
devorados pelas piranhas ern poucos mornentos ate 
OS OSSOS. 

Desembarcamos a tarde ( 22 de Outubro) · 
na marg·etn direita na estancia Santa Blanca. Uma 

. linda casa com alguns edificios mais pequenos ; 
grandes pastes para o gad~. N' es ta solidao so o ad
ministrador e sua familia alem de poucos pe<Jes. Com 
elles fizemos no dia seguinte em carro de l:ois uma 
excursn:o ao interior. 0 caminho estava em muitos 
lugares inundado, e o nosso carro afun<lou muitas 
·vezes no pantanal. Depois d1algumas horas cheg~
mos a eminencias florestadas onde encontramos ex-
tensas grutas d'estalactite n' este tempo quas~ inteira
mente submersas. Vimos tambem arvores, em que 
as oncas haviam afiado as garras. Estes rastos fi
zeram ccm que procurassemos enscenar para o nosso 
film uma cacada. Assim todos os l'ormenores vena-
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torios foram photographados : agitaya'.o, tiros, etc., e 
·o fihn da cayada teria sido com pleto se um a onya 
houvesse apparecido. Mas na:o tivernos ta] sorte. 
Alern d'isso tambem os cach0-Pros sAo maos actores 
n'estas regiOes, ·nno se interessarn pelo cheir0 de 
feras irnaginarias. 

A' noite de 24 de Outubro continuamos ·a rR
mar e na tarde seguintc ~hegamos a pequena for
taleza brasileira <le Coimbra a margern direita. Se 
hem que este lugar seja hoje sem. imporlancia es
trategica, foi nos prohibido photographar alli. Co1m
bra e um forte de terceira classe, edificado corn rara 
incapacidacle n' uma elevaQllo de modo tal que o seu 
interior esta completamente descoberto as vistas e 
ja de longe. Serve o forte de colonia penal e n' este 
tempo tambem alli estavam cerca de 300 recrutas 
ern guarniya'.O. A populacao civil mora ~m pouc0s 
ranchos miseraveis. 

Na manha proxima partimos e desernbarcamos 
12 km mais para o sul no marco entre o Brasil e 

~a Bolivia. De la ate pouco acirna de B~ hia Negra 
( Paraguay) e territorio boliviano a margern direi
ta, regiao pantanosa sem valor que os bolivianos, faz 
annos, receberam do Brasil em troca do territorio 
do Acre. 

Quando recomeyatGos a navegar, uma tormenta 
se levantcu. Amarramos a canoa G\ n1argern esquer
da (Brasil) e preparamos um churrasco duro como 
pedra. Na proximidade virnos os ranchos d'alguns 
cayadores de garyas, ou como melbor se dira : «ca
yadores de cad.averes». Tern as garyas lugares col
lectivos para a incubaQao. Pouco antes dos filhotes 
levantarem o voo, os paes nao deixan1 mais o ni
nLo. Entllo os infames seus perseguidores atiram
n'os~ arrancam-Ihes as quatro grammas de plumas 
mais finas e deixam os paes n1orrer rni~eravelrnente 
e os filhotes no fedor cadaverico dos seus gera
dores gritar ate perecereqi de forne. 

Depois d'algumas horas podemos continuar a 
remar e desembarcanios as duas horas da noite a 
rnargern direita n'um lugar onde se cortavarn pal
meiras, ja ern territorio paraguayo. Pouco acirna 
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de la com~a com o Paraguay tambem o verdadeiro 
Chaco, reconhecivel pelas espessas mattas de pal
meiras que occupam a nossa direita o lugar da que 
ha sido, ate agora, a nossa conipanheira, da pai
::1agem do pantanal. Descansacuos ate a alva e entao. 
para cortar um grande pedayo do nosso caminho, 
nao s~guimos o rio I)araguay que corre ern vastas 
curvas, l':enao um dos seus cem, talvez mil brayos, 
chamados riachos. Foi a canoa arrebalacla por tuna 
correnteza feroz. Nao· rernamos, as du as rnargens 
approximararu-se cnuito uma da outra. Um ceu 
magnificamen~e azul em cin1a de n6s, ao redor de 
n6s no esplendor do sol recente um paraiso em 
verde e multicor com grandes aves multicores. 

A's nove horas da manhll chegarnos a Bahia 
Negra, guarniyao fronteirica dos paragnayos oode 
ha um n1ajor e tres pracas. Perceben.os immedia
tamente- que estavamos no Paraguay : homens ale
gres, guitarras, garrafas de aguardente, canto e 
danca. As casas sao edificadas de madeira de pal
meira, aqui como em todas as partes do Chaco pa
raguayo, e ripas de palmeiras forcnam urn telhado 
impermeavel. 

Em Bahia Negra vimos Chamacocos pela pri
meira vez. Tinham levantado os sous toldos na 
vizinhanya. U ma tribu peqnena que re0entemente 
perdera devido a grippe mais da metade dos mem
bros. Agora estes « civilisados » ganhavam a vida 
a cortar rriadeira, suas mulheres se tinham tornado 
lavad ~iras e aguadeiras ou faziam « trabalhos de 
indios » : adornos de · plumas, esteiras teci<las, holsas 
e sernelhantes « raridades ~ para musens e gente 
bas0fia. Por broches e cadeiinhas sem valor troca
mos bolsas, panellas, paozinhos para fazer fo30, 
armas e outras cous3s. 

Os principaes alio\entos d'estes Cha!nacocos slo 
carne - alguns possuem gado vaccu rn - e raizes 
de palmeiras, as quaes, como a ge!lte diz, lembram 
no gosto as batatas. Nllo se pode incitar este povo 
de · nornades a que se dedique a agrieultura ; a 
caya tampoco e por elles ccnsiderada urn di~er· · 
timento. 
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Encontramos um Chamacoco, mo~o bonito e 
intelligente, que, fazia alguns annos, v1aJara com um 
austriaco pela Europa. Mostrou-nus u r.na r~vis ta 
corn o seu retrato e um album de photographias 
de Vienna. Mas alern d'isso nada de europ00 lhe 
ficara. Tinha regredido aos costumes dos seus ir
innos, an<lava meio ou inteiramente nu, recordava-se 
apenas aincla dos paizes afastados e nao sabia f6ra 
do hespanhol nenbun-la palavra rnais <las linguas 
estrangeiras. Limpou cuidad0sarnente a nossa ca
noa e pP,diu como paga urna ceroula velba que 
elevou a categoria de traje de gala. 

Vimos outro Chamacoco, mo~dido no pe por 
uma cascavel duas semanas antes. um charlata:o 
branco lhe dera um litro d'agua corn dez gotas de 
creolina e estava agora muito orgulhoso que o 
cliente ja pondesse caminhar de novo como curado. 
E' que provavelmente a cobra comera antes e deste 
n1odo vertera quasi tod0 o veoeno. A gente d'aqui 
citou como antidotos seguros contra o veneno de 
cobras kero:r,e11e com sal e alern d'isso a « sympa
thia >), o que q uer dizer : infiuenria psychica. N unca 
ti vera eu occasi:Io de observar ta es co ras. Os tne
d1cos intlios cb upam o veneno da ferida. 

Para se defender de noite contra os mosquitos, 
queimam-se pequenos peda9os de pao sa ncto, uma 
<las especies d'arvores existentes en1 grande numero 
no Chaco. 0 furno e rnuito forte e tern urn cheiro 
« pio » que Jembra o incenso. 

A' tarde de 30 de Outubro deixamos Bahia 
Negra. A's oito da noite come9ou horrivel tormen· 
ta. Tinhamcs deixado as margens :firmes. De 
ambos os ladoi o pantanal. As ondas arrojararu a 
nossa canoa por sobre inconsistentes plantas aqua
ticas que nenhum apoio U1e davam. As ondas cabi
ram sobre a nossa canoa. Incessantemente achica
vamos. A cada momento esperavarnos que a em
barcayao, pesadamente c8rregada, fosse a pique. 
Manteve~Re 0 bordo da canoa apenas dous dedos por 
sobre o nivel d'agua, Relampagos fuzilava 1ln perto 
de nos. Horas e horas de chuva, de tormenta. S6 
as quatro da rnaoha a tempestade a1uainou de modo 

• 
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que podemos emprehender a continuayno da viagern. 
N~o tinhamos soffrido prejuizo algum, s6 um remo 
se rompera. 

Depois d'algumas boras desen1bar<~amos no Porto 
14 de 11aio, lugar da marg·ern direita ( paraguaya) 
em que muito3 paos de quebracho se empilhavam. 
Alli vin1os dois ranchos miseraveis e pobres rnu
lheres. Tinhamos fome e trio, . estavamos rnolhados 
e n~o tin ha rnos dinheiro. Veio um homern, vende
mos-lhe um revolver e assim poudernos comprar 
doze ovos. 

A'· partida vimos· a mgrgem uma sucury morta 
a pancadas pou~o antes da nossa chegada quando 
justamente devorava uma gallinha. 'l'inha o ani
mal cerca de cinco metros de comprimento e era 
bellamente pintado. N'esta occasino fez nos rir 
rnais uma vez a recorday~O do conto conhecido no 
Rio Paraguay corno em toda a America do Sul e 
que quasi sernpr~ acha credito, o conto da sucury 
que engole corcel e cavalleiro de urna vez. 

Ao meio dia . passamos pelo Porto Santa Mar
tha, de noite por Porto Novo, no dia seguinte por 
Porto Vontade, tres lugarejos com tlepositos de pao 
de q1.:1ebracho a tnargem paraguaya. A.' tarde de 
2 de Novembro chegamos a Forte Olimpo, aldeia 
paraguaya corn cerca de 600 habitantes. La se ve 
n'uma ~levayao un1a fortaleza antiga edificada pelos 
hespanhoes etn defesa contra os indios no anno de 
t 702 ( por conseguinte 25 an nos depoi~ da expulsrlo 
dos jesuitas ). TJma obra quadrangular de muralhas 
fortes sern nenhum alojamento no interior alem de 
tuna cella para prisioneiros. Os declives escarpados 
e&ta:o cobertos de pedras. Do parapeito desfruta-se 
bella vista sobre o rio com suas muitas voltas e o 
Chaco em que as palmeiras est~o ern renques direi
tos sernpre a mesrna dislancia uma da outra como 
n'um chantoal. 

A 5 de Novembro continuamos a remar, a 6 
passan1os por Porto Guarani onde ha uma grande 
fabrica de tanino a margem paraguaya, e desem
barca rnos de tarde na fazenda Terere a margem es
querda ( brasileira ). Os donos que se dedicavam a 
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criacilo de gado vaccum eran1 brasileiros. Com 
elles emprehenderrJOS no dia seguiate subir ao 1norro 
Pno , d' Assucar que desde muho perfilado no bori
zonte nos atirahia. A'~ quatro da manhn deixamos 
a fazenda e approxirnamo-nos, a navegar em riachos, 
do morro. As dez e meia con;eyou a subida. Ti
vemos de engatinhar por balseiros espessos cbeios 
de espinhos quer onde se to:=asse quer onde se 
cahisse. As grandes pedras sahiam rolando quando 
queria1nos n'ellas nos apoiar. - ( E' notavel que na 
regino de pantanos e no Chaco, isto e: em forma
yAo de terra ncva onde eni outras partes nno se 
encontra nenhuma pedra, se achem de repente tno 
enorcnes monttJos de pedra como oste morro e a 
serra a qual elle pertence, tambem como as eleva
yl)es de Forte Olilnpo e sP-melhantes. ) - Depois da 
primeira meia hora comeyou forte chuva. Conti
nuamos a trepar. 0 tempo ficou sernpre peior e o 
morro rnais escarpado. Ja pensavamos abandonar 
o pesado apparelho cinematographico e a tripode. 
~fas vencernos a nossa « carne fraca ». E o pre
mio na'.o tardou a vir : quando quasi alcanyava mos 
o ponto mais alto do Pa.o d' A.ssucar, o sol rom peu 
por entre as nuvens. Poudemos fazer ainda al~umas 
photographias cinematographicas e gozar da paisagem 
clara e grandiosa. A's tres attingiramos a· cumiada. 
Foi preciso come~ar immediatamente a descida para 
escapar do mato enganoso d'este morro antes do 
prin~ipio da escuridao. Esta fuga a noite foi mais 

. penosa ainda que a primeira parte da excurs:Io. 
Resva]a\'amos e cahiamo~, emmaranhamo-nos mu1tas 
vezes nos cip6s, fomos ayoutados pelos ramos espi
nhosos e dependurados d.) caraguata sobre gargan
tas d'urna profundidade de 15 a 20 metros. A's 
~eis e meia chegarnos sedentcs e esfolados ao p~ do 
morro, as tres da madrugada · na fazenda Terere. 
Se he!n que o PAo d' Assucar segundo as nossas 
medicoes tenha apenas uma altura de 545 m sobre 
c nivel do mar e 435 m sobre o rio, n~o desejo a 
elle subir &egunda vez. 

Cedo pela manh~ do dia nove partimos de Te
rer6. Tinhamos vonto favoravel para ir a vela. 
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EstaYa a manha pura e ch~ia de alegria. Aves 
aquaticas mergulhava1n ou adej avam pesadamente a 
frente da nossa canoa. Antas estava1n a n1argeru 
e bebiam. 

0 Rio Paraguay corre por am desfiladeiro cha
nlado o Fecho dos Morros. Se hero que 3 serra 
rnereca propriamente tal nome s6 no lugar da pas
s8gem do rio, e usa<lo geralinente em toda a ex
tensno. Logo estava novarnente a nossa frente o 
1nais alto e mais escarpado d'estes morros conicos, 
o ja nosso conhecido Pa:o d' Assucar. Saudamos si
lenciosamente a sua magestade. 

De tarde chegamos a Porto Murtinho. Porlo 
mais meridional da margem brasileira, cidade pe
q11~na corn cerca de 2.500 habita.ntes, com o maior 
daladeiro installado do modo mais rnoderno no esta
do de Matto Grosso e conl os depos1tos de mate os 
mais importan tes de to<lo o Brasil. Logo depois 
da nossa chegada tivemos de nos deixar vaccinar 
contra bexig~s e a nossa bagagem pa~sou pela re
visao da alfandega. 

Na manha de 13 de Novembro um navio sin
gular levou a reboque a nossa canoa. Era con1 um 
armazem fluctPante, unico em seu genero, que abas
tece os pequenos portos paraguayos de todos os ar
tigos i1naginaveis, ate de discos de grammophone 
e de licores fini~simos; livraria, marcenaria e muitas 
outras cousas estno a bordo a disposiy~O do, publico. 
Assim a v iagem foi aguas abaixo. \Ti mos a margem 
dir ~ita a fazenda Palrnas Chicas. 

A' tarde desembarcamos em Porto Sastre. Alli 
esta grande fabrica de tanino, p1·opriedade de argen
tinos. Filmamos o caminho da preparayao do tani
no desde o principio ate o :firn, quer dizer : dtsde 
o cortar dos ~paos de quebracho ate o embarq•1e 
da massa prompta para a exportay~O. Em Porto 
Sast.~e moram mais de mil empregados da fabrica. 

A 18 de Novembro, de manh~ cedo, viajamos 
n'uma estrada de ferro e n'um pequeno trem cam
pestre, sessenta e nove kilometros para o interior 
do Chaco. 0 nosso comboio rodava pela paisagem 
de pallneiras variada e muitas vezes pr odigiosamente 
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-bella. U ma vez uma nuvem de gafanhotos migra
torios nos assaltou. Passamos por muitas esta~oes 
de cortadores de arvores e alcan~amos, a uma hora 
da noite, o k111 69. 
· No dia 20 viajamos, em carro de boi, sete ki-

lornetros mais para o interior, atravessando panta
naes e passando ao lado ~ matos espessos, em meio 
de milh<>es de insectos picantes venenosamente, ate 
o acampamento dos Chamacocos. S6 uma parte da 
trihu principal alli estava. Os homens cortavam e 
descorti~avam arvores sob a direcQao .d'um para
-guayo. 

Logo armamos a nossa tenda e nos accommo
damos no ch~o . A ag,1a que tomamos era preta. 
Vinha do pantanal. Nos pantanaes cresce o piri, um 
junco que limpa a ag:.ia <las materias putridas e a torna 
potavel, .Alern d'isso, a gente ajunta, para o tempo 
da secca, a agua de chuva em lagoas artificiaes. 
Quando o sol absorveu todo o liquido, o indio en
contra ainda meio litro d'agua fetida no caragua
ta, ananaz silvestre. Fontes nao exii:;tem no Chaco, 
s6mente algumas lagoas de agua salobra. A terra 
nao ~ porosa, pur conseguinte a agua da chuva 
nilo p6do infiltrar-se, e, antes que esteja evaporada, 
serve de lugar de criacao as iilnumeraveis espe
cies de mosquitos. A forma da vegetayao do Chaco 
e um infinito « um ao lado de outro » de pequenos 
~atos espesso~, grandes pantanaes, grupos de pal
maceas ora altas ora baixas, isoladas e m uito es
pinhosas. As madeiras de lei, alli, sllo : caranda, la
pacho, uronday, cur11pay, tatane, timb6, elvirar6, 
guayavy, peterevuy, paratodo, quebracho vermelho, 
quebracho hranco, cedro, pau rosa, pau de trehol, 
pan branco, pau santo e alfarrobeira. Do pau santo, 
que a g~nte queima com bosta secca para, como 
acima se menciona, defender-se· pelo fumo contra os 
01osquitos, a fahrica e1n Porto Sastre produz agora 
earvao e alcatrao. 

Depois de pouco tenipo, alguns homens appro
ximaram-se de u6s vagarosamen~e, attraidos pelos res
tos <le cigarros que tinhamos deixado cahir neghgen
te1nente. Mas logo que um de n6s teve a imprudencia 

' • 
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de dar um cigarro ao indio mais proximo, todo o 
povo pardo chegou a correr e pedinchar. Os nos~os 
broches de folha de lata, _ pedras multicores e todas 
as outras lindas missangas europeas foram alvo de 
estima mediocre. Um do~ me,nbros da expedica:o 
ni:lo conseguiu obter uma india a troco das nossas 
mais preciosas joias falsas. Mas quando deu ao pae 
vinte cartuchos de carabina, este trouxe-lhe. a meia
noite, a filha a nossa tenda. 

Depois de nos familiarisar algum tempo com os 
Chamacoco~, installamos, na manhn seguinte, o nOS$O 
apparelho cinematographico. Serve para medicoes, dis
semos, e olhavamos ingenuamente I>ara o ceu e para 
tod ·1s os lados. Mas, apezar d'isto, o feiticeiro mais 
velho chegou, instantaneamente, com grande gritaria, 
a dancar em torno da nossa caixa cinernatographica. 
Fe1-se mover muito rapidamente uma correia e elle 
tocou com o dedo o vidro da objectiva. EnUlo apal
pou o nosso perigoso instrumento de civilisaca'.o, como 
o director d' uma sessao espirita o faria ao medium 
a quern quizesse transmittir imaginario fluido. Soprou 
no apparelho e lancou-lhe, escanchando os dedos, a 
vontade obscura da defesa. Quando o velbo, final
mente, depois de mu:tos exorcismos, parou core in
expressivo sorriso, perguntei a uma moca india · o 
q:.1e tudo isto significava. «Elle s6mente cantou, nada 
mais-., respondeu ella. N~o acreditei ern tal. 

l\fanivellamos sem ver o que photographavamos, 
porque, para n:to despertar rnais suspeita, foi pre
ciso manejar o apparelho voltando as costas ao pu
blico. Um porco do ma to domesticado galopou pelo 
acampamento e tememos, a cada momento, que o 
animal alegre. em brincadeira cordial, nos derru
basse e a ncssa mysteriosa machina. Mas tivemos 
so rte. 

0 nosso grammophone desvaneceu o resto da 
desconfianca. Ja ern Porto Sastre tinhamos feito com 
este instrumento serenatas as mocas, con1 born re
sultado. Eis ahi ••m modo super-moderno de fazer 
serenatas ! Nosso unico disco ·escapo intacto estava 
muito empenado pelo calor, de modo que a agulha 
sobre elle dancava graciosamente. A 1nusica recebeu· 
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assim um sainete especial. Os indios, de pe, arrega· 
lavam os olhos e as boccas, olhos e boccas riam. 

A' noite, acendemos fogos de artificio. Provo
caram gritaria e alegria. E enta'.o, o velho chefe 
da tribu comecou, repentinamente, a cantar. Elle 
tinha o seu instrumento a mao, uma cabaya secca e 
vazia, corr. carocos dentro. Soltou tres gritos em 
direccilo ao cnatto e um zunido vagaroso surgiu de 
seu instrumento, cqmo um marulho brando e lon
ginquo. Invocou a lua, a tyranna. Bramido terrestre 
sem palavras, am rbythmos prenhes de sentidos. 
0 zunido cresceu da ma:o do chefe en1 totaca:o, ele
vou-se a altura de uma tormenta, attingiu o frenesi. 
e as vagas encapellaram-se uma sobre a outra~ um 
cornbate desesperado. Estes echos de revolta hatiam
me estridentes no craneo. E o chefe saltava, incli
nado para a frente, com as pernas i mmoveis, calcou 
a terra bradando com voz permanentemente forte. 
Os outros homens acocoravam·se serios, em roda 
silenciosa. As mulhere~, bavia muito ja, dormiam. 
0 ancia:o urrou durante tres horas contra todos os 
poderes divinos, sempre fortissimo, e na:o enrouqueceu. 

Na manhil seguinte, um cacador veiho veio com 
arco e frechas, do acampamento da trihu principal. 
0 homem tinha ficado no matto durante a · noite e 
nao se atrevera a approximar·se de n6s, porque o 
fogo de artincio, ~a udado com gritaria, e depois o 
canto, para elle haviam sido os indicios da presenca 
d'um m~u espirito desconhecido, d'um grande diabo . 

OS CHAMACOCOS 

A Guido Boggiani (1) se deve a primeira no
ticia detalhada sobre os Chamacocos. (2) Em sua 
obra ricamente illustrada, que tentarei completar 
com o presente trabalho, co1neca por discutir si o 
nome Chamaco~o deriva ou na'.o de Zamuco, syno
nymo de Samucu, names pelos quaes se conheceu, 
antigamente, uma tribu de indios na provincia bo
liviana de Chiquitos, e si os Charnacocos rec~beram 
o nome actual dos brancos ou si este e o seu verda-

• deiro appellido. Diz Boggiani que na sua opinia:o 

• 
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D~O ha .. auviµa d·e q!Je · O· nome· ~hlim9COC0 prov.enha. 
de Zamuco· ou, Samu.cu. (3)i E. acr.escenta :: «Q\Jando,. 
pela primeir.a vez~. em 1885, os br.ancos- se achav.am 
em contacto com os·. indios em. Porto Pacheco (Bahia. 
Negra ),. naturalmente o primeiro nome con1 o · que· 
pensa1~am baptisal'~9s foi· O· de· Chamacoco, sem.muito· 
investigar si o eram ou. nao.> ('' )· Mas j~ na pagina, 
seguinte annota :.: «·Ape3a:r. da precedente supposigno,. 
p6de muito hem ser q!Je · Chamacoco sej;a o verda-· 
deiro · nome da. tribu,. nome isolado, nao derivado. 
de nenhum· o utro~ . (5) Nao. r.esolvi nenhum d'estes. 
problemas. Si Boggjani o fez, nos pequenos estudos
sobre os Charnacocos, (6) . que · publicou mais . tarde, .. 
nno sei,. po.r.que · nao tiv,e occasino. de os le11. 

Mais impor.tante e a questao si OS Chama~ocos
sao os descendentes dos Zamucos ou. de qualq~er· 
modo seu6 parentes .. Boggiani nao os. considera taes. 
Mas· K·ar.h V'OD· den. Steinen· (7)· r.efuta-lhe os argu • 
mentos e· pr.ova que sao uma tribu zamuco. 

Quan to ~·: historia. :: or; Chamacoeos, j;i. em 1795._ 
estno. mencionados em. r.elatorio· do commandante de
€oimara .. (1~ ) I E.: no. dia. a. de F·ev.eveiro. de· i.803,. R.i
oardo :B,.!-an(}o. de · A'.lmeida, Serra, majpr. do.~eal corpo· 
de engenheiros portu~·uez; pal'ticipa. ao. seu! superior.
em CuJaba·, (~} ; :-· «Os Xami-0ocos nAo deixanl· de for-· 
mar uma naya.o numerosa; . pois occupam,.nao a grande· 
d.istancia· da. tnargem. occidental do Paraguay, os ter
renos qµe · se estendem desde pouco abaixo da Bahia 
Negra,. 12 leguas- ao sul de Coirnbra, ate· as imrne-· 
diay<Jes do . 8ancto Coray~O · e S. Thiago da Provincia~ 
de Chiquitos·, sobre os quaes- fazem os estragos q,ue· 

· podem,. cativ.am mulheres e crianyas, que ¥endem,. e· 
&e acharn. entre· os Uaicurtis. (1°) E~ naya.o n1iserrima,. 
nao cultiv,am. new tern casas ;. do:cnern ordinaria-
1nente em covas que fazem . na terra, e ate contem· 
umas· folhas. carnosas de · certo arbusto ('?.. HL B~) ;: 
viv-em em diiversos- e · distantes aloj~mentos, fazem. 
dnra· g.uerra uns aos outros, vendendo alguns pri-· 
sioneir.os qµe a pan ham· aos- l:Jaicurtis, com. 1nedo· dos. 
quaes. se concentraram nos- matos, d'aqµelle terreno ... 
©s mesn1os attentados comr que· os U~icurus reduz\,.. 
i:a'n e· aggregaram. a: si 1 os Guanas,. sno ~emelban .. . 

.. 
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temente os mesmos com que tem reduzido parte dos 
Xarnicocos; pois, visitando·os por muitas vezes .cada 
anno, e sernpre corn indifferente semblante de paz 
e de guerra, para lhes comprarem alguns filhos ·. e 
captivos, ordinaria e perfidarnente, por ajuste de 
contas, lhes matavam quantos achavam e.m degcuiJo~ 
ate que no anno de 1~01 os mesmos Xamicocos, 
para se livrarem d'este annual flagello, mandaram 
espontaneamente chamar os Uaicurt1s, venderam-lbes, 
entre crian~as e adnltos, rnais de 200, contrahi.ram 
paz, . convidando-os para fazerem a guerra a outros 
Xarnicocos, e ncaram os Uaicurus cbamando-os 
seus captivos, os quaes corn refinada politica d~i
xaram alguns dos se.us alli casados, ate a chega
da de D. Lazaro de Ribeira no ataque que fez 
contra Coimbra, (ll) que os fez retirar assustados 
para sua morada de Albuquerque, abandonando os 
Xamicocos suas m ulheres ; sendo digno de nota que 
estes adquiridos Xamicocos, vivendo alguns anno~ 
entre os Uaicurus, s~o os mais implacaveis inirnig03 
da sua mesma nayAO». E :3te relatorio ·tao precioso 
para a historia dos Chamacoco~, para o qual Spix e 
Martius cbamaram a atten~llo, ( 12 ) foi publicado, 
prirneiramente no mez de J ulho de 1813, no jornal 
cO Patrio.t~~ do Rio de Janeiro. Do dormir na terra. 
(para dAfender-se dos mosquitos) ha ainda hoie no
ticia entre os Chamacocos. Provavelmente comeyaram 
a dormir desenterrados quando dos brancos conhece
ram o mosquiteiro. 

Cor.nmunicaya'.o mais recente ~obre os Chama
cocos encontr:\-se na descripyao de viagem de Cas
telnau ( 18) que no mez de dezembro de 18-14 vi
sitou o Forte de Coirnbra : « 0 co1nmandante nos 
fallou que os Chamicocos visitaram muitas vezes o 
forte. Estes indios sao geralmente nus; alguns s6-
mente se cobrem os rins d'urn tecido d'e.otrecasca; 
elles hnbitarn as margens do Rio Preto, vao a pe 
e sao aro1ados s6mente de arcos e flechas. » - Na 
mesn1a obra se menciona tambem a visita do es
tabelecimento da missao de S. Ignacio a 28 de junho 
de 1845 ( 14 ). Assim era o nome do lugar em 
que os jesuitas tinham domiciliado os Zamucos. 

• 
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Mas na desr.ripc~o do e3tabelecimento cla mis~ao de 
S. Ignacio de 1815 nao se eocontra nenhu :na pa
lavra sobre estes. Pcovavelmente ja n':ll1uelle tempo 
estavam extinctos. Um mappa an nexo por Boggiani 
ao seu livro faz tambern suppor que o S. Ignacio 
dos Zamucos na'.o era o mesrno mencionado por 
Castelnau, e sim 1nuito distante deste a sudeste. 

E ~n 1869, dezeseis annos aLtes do termo em 
que segundo Boggiani o.s brancos se acharam pela 
primeira vez em r,ontacto com os Charnacocos, es
creveu Ferreira Moutinho ( 15): « Tivemos tambern 
occasiao no Corumba de conhecer os Chacnacocos 
refugiando·se dos Caduveos, que os tinha'.o atacado. 
Chegarao ao Corumba em sua'3 canoas, e levantarno 
tendas de esteiras por espaco de quinze dias. Sa.o· 
robustos e sadios, porem mu1to poltroes e pregui
~osos. E~tava:o completa1nente nu~, conservando a
penas urna pequena tanga, que lhes enc.)bria as 
partes viris. Sustentao-se de coco~; jacares que 
matao a frexa, e de peixes que pescao com anzol. 
Comem todos os animaes do matto. Nao teem, como 
os Gnat6s, tanto ciurne de suas mulheres, que afinal 
pouca fidelidade guardao aos maridos. »-Esta notic.ia 
e interessante porque ~egundo ella OS Chamacocos 
tinham canoas, facto que n~o se acha mencionado 
em parte algurna e p:·ovavelmente e ta1nbem des
conhec1do de todos os Chamac<?cos de hoje. No di
zer do Visconde de Taunay ( 16 ), a autoridade de 
Ferreira l\i1outinho e alias muito duvidosa, segundo 
os entendidos era homem frequentemente improbo. 

Esta e a historia dos Cha1nacocos no seculo 
XIX : povo errabunclo no Chaco do nordeste, cotn
pletamente diverso de todos os visinhos pela lin
gua e maior parte dos costumes, e sempre em hos
tilidade com elles. Dividiu-se em pequenas tribus 
que se guerreavam entre si. Pacifico em relay~O aos 
brancos, nunca ficou corntudo enl contacto pP-rma
nente com elles. Calcular -lhe o numero era, no co
meyo do seculo pasRado, tao impossivel quanto hoje 
porque fracyties ainda desconhecidas hoje da nayAO 
dos Cham3cocos vivem no- interior do Chaco. Em 
principios do seculo passado o oumero dos Chama-
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cocos deve ter o~cillado entre t 000 e ..... 
10.000. Hoje esta muito diminuido; calculando-se 
ern 1000, tal cifra sera provavelmente de1nasiada. -
Vivera1n os Chamacocos sempre no Chaco 1 D'ondP, 
vieram1 Estas ques:oes tlcam sem respo8ta. A lin
gua e os insignificantes productc:"s de cultura dos 
Charr1aco{;os, arrnas, adorno de plumas, ceramica, 
tecidos, nno nos da:o indicios a tal respeito. 

Jmpoe-se saber se os denominndos « Chacnacocos 
mansos » que vi em Bahia Negra, pertencem a 
mesma na~ao colno os chamados «Chatnacocos bra
vos» que visitei desde Porto Sastre, e file ambas 3s 
subtribus merecem o nome Chamacoco. Fez Boggi
ani observa~Oes entr-e os «Chamacocos mansos» e eu 
entre os «Chamacocos bravosr. E Boggiani affir'l1a 
( 17) que os «Chamacocos bravos», se h<>m que pa
recidos corno parenres chegados dos ·« Charnacocos 
mansos» pelo aspecto e costumes, e:io completa
mPnte di versos d'estea pelo idioma. Convem depoi~ que 
u en membro de u ma <las tribus aprende Cl' uito rnais 
facilmente o idiorna da outra. 1\1as a differenya das 
duas tribus se comprova ainda pelo facto de que 
am bas vi vern deide muito tempo em hostilidade re
ciproca. E finalmente parece evidente que os «Cha
rnacocos Lravos» h::.jam sido chamados «Chatnacocos» 
s61nente pelos brancos, porque seu verdadeiro nome 
e Tu rnan:t N unca o ouvi alias. Nao duvido que os 
denominados «Cbamacocos braYos :» seja m Chamaco
cos legiti1nos. Nao pr~cisamos ir ao Uhaco para en
contrar divergencias e ho~tilidades dentro d'um 
povo ; podernos observal-as na historia de cada po
vo e de cada familia. E e&tas lutas entr~ irmaos 
erarn conhecidas ja ha mais de seculo gra~as a 
Ricardo Franco e ainda hoje nao acabaram. 0 outro 
argumento de Boggiani, o do .idioma, e mais fraco 
ainda. Porque Boggiani cita apenas sete palavras 
dos seus Tu1nanas e dos meus Chamacoco~, duas 
da~ quaes averbei para as comparar no vocabulario; 
as outras cinco na:o as conhe~o. Como se potle ver 
no dito vocabulario, para o qual puz as palavras 
recolhidas por Boggiani entre os «Chan1acocos man
sos » ao Jado das recolhidas por mim entre os «Cha-
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macocos bravos», muitas tlesigna~Oes, especialmen
te as mais usadas como para palmeir3, pomba, sol, 
vento; ma:e, amigo, mosquito etc., sao em ambas as 
subtribus completamente iguaes umas as outras, e 
1nuitas outras se assemelham umas as outras. Deve
se tambem levar em linha de conta que Boggiani 
n!o tinha o mesmo senso acustico que eu e emb6ra 
ambos hajamos escripto as pala vras s6mente depois 
de longo e escrupuloso exame. divergencias nao 
sao de admirar-, porquanto ouvimos pela primei
ra vez um idioma completamenle extranho, idioma 
po~e-se dizer como d'um outro mundo. Tambem os 
« Chamacocos bravos » mos tram- se, co mo Boggiani 
affirm a, a margem do Rio Paraguay, e os topicos 
de Ricardo Franco, Castelnau e :Ferreira Moutinho 
podena referir-se, com igual prohabilidade, a uma 
ou a outra subtribu ou tambern a membros de am
bas. Por conseguinte deve-se ter os « Chamacoeos 
bravos» e os « Chamaeocos mansos » ethnographi· 
camente como unidade. 

Os Chamacocos vivern no hinterland da mar
~em occidental do Rio Paraguay desde cerca de 
20') a 2.2 · de latitude sul. ' . . 

Tern os Chamacocos fei~l>es mongoloides; ma
lares largos, olhos amendoados, nariz chato, lab1os 
grossos e salieotes. Mas a sua orbita n~o e obliqua; e 
elles sao maiores e mais espadaudos do que a 
maior parte dos homens mongolicos. Quasi todos os 
homens tern altura de 1,75 me mais e formas athle
ticas. A ~ua cutis e pardo escura, geralrnente mais 
escura que a dos seus vizinhos : Lenguas, Guanas 
etc. Mas vi tarnbem entre elles algumas mocas mais 
amarellas que pardas. O.s Chamacocos tern abun-. 
dante cabelleira preta e liza ; arrancam cuidadosa-. 
mente os detnais pellos do corpo : no rosto, no pu
bis etc. A sua · dentadura e extraordinariarnente bel
la, quasi tanto como se artificial fora. Os dentes 
~o hrancos e syrnetricos, verdadeiro adorno no 
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tqnal se encontra somente e ·as ·.vezes ri'um-ou ri'outro 
~elho alguma 1brecha. 

0uiz certa ·vez .,1er se as crianyas dos ·intlios tam
tbem apresentam durante os ·tres primeiros dias de vida 
.as manchas de pigmento nas nadegas que ·se diz 
-ser um indicio de ra~a mongolica. .u ma india Sa
·napana tinha urn recem-nascido, algo cor de ·rosa. 
EEra a occasiAo opport•1na para a prova. 1\1:eu 
·companheiro parag•layo per.guntou a .. 1nile .a ·edade 
·do filho. Nenhurna resposta ·obte.:ve, tampouco do 
,pae ou d0s assistentes. Nern a aguardente ·nem o 
·dinheiro corn que tudo se pode conseguir do in
·dio, t~abalho e as vezes ate a pr-opria .mrilher, fo
rram neste caso efficientes. :Be modo .algum ·quiz a 
·mAe -mostrar-nos a crianca. !Fugiu ·com ·ella ·e vimos 
·em torno de nos caras ·son)brias. ·«Os -indios do 

.. •Chaco sempre encobr~rn ·e ·escondem os. -recem-nas
·cidos dos olhares dos ·hr.an cos ·~, dis:se o ·paraguayO: 
.. A~aso medo dos horoens lllllos, odio, um «orgulhoi. 
·OU «vergon h:lll) em rela~o .. aos sabedores avidos? 

0 Cha1nacoco ·e sem ·duvida mais intelligen
tf.e ·e em geral mais hahil .que ·os ·vizinhos. 'Faz em 
·duas :horas trahalho para cujo acabamento os outros 
~i ndi~s do Chaco oriental precisam d'um dia intAiro. 
!Falla mais rapido do ·que os ·outros, e em geral 
mais -vivo que el1es. A india Chamacoco :fabrica 

·o adorno de plumas ·e os tecidos corn mai~ arte 
•que as mulh ~res dos vizinhos. E alem i:listo m~n
·tem 0 Chamacoco sempre grande distancia eotre si 
·e os :brancos, nllo trabalha nas !fabricas ·d,. estes o 
~que tambem e ·indici() de intelligencia. 

As indias Chamacocos .sno ·chamadas 'tchimi
rtchanas. Tem uma ·cabeya menos ·que os homeos, sa:o 
tfortes e flexi-veis, e o seu andar e 'lepido. Entre 
vinte e quarenta e cinco annos engordam e muitas 
'Vezes ficam obesas, mais em ·idade mais avan.cada 
·emmagrecem. A .cabelleira algumas ·cortam ·em 
-cifna da 1testa, ·e a maioria ·deixa sem cortar. Na:o e 
;mais comprida que a dos ·homens,-cobre-lhes apenas 
~as ~paduas . . A nao ser .jsto s~o _•como oti ~homens 
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inteiran1ente depiladas. A sua bacia, mesmo depois 
da materoidade, n~o e mais larga que as espaduas 
e muitas vezes ate mais estreita. Os olhos 
brilhantes n~o tem o embaciamento bondoso que 
muitas vezes .deixa parecer Ulo vazios os olhos gran
des, e tamhem luzidios, da negra; os olhos da tchi
initchana tem algo de atrahente, algo perquisidor 
e de demoniaco. Naturalmente :ohservacOeEs d'estas 
s6 occorrem a quem por algum tempo convive com 
a india e quar.do ve nao s6 com o cerebra, mas 
tarnbem corn o coraya'.o. - A tchimitchana tern 
seios pequenos e desde muito cedo pendentes. Nun
ca pude observar que por vaidade artificialmente 
procura obter este pender dos seios atando-os para 
baixo com um panno como fazem as mulh~res dos 
indios IJenguas. ( 18 ) 

A tch£rnitchana e a «mulher da casa». Ras
pa as f olhas espinhosas do ca.raguata para lhes ex
trahir as fibras ; com ellas tece pequenas bolsas para 
guardar preciosidades co1no um botAo velbo, um 
parafuso e cousas semeJhantes, bolsas g·randes nas 
quaes carre~a o filho, mosquiteiros e redes. Orna
menta os tecidos com riscos azues, cinzentos, pretos 
e vermelhos; para isto de plantas exfrahe as mate
rias corantes, De juncos (piri) prepara esteiras para 
se ·deitar, o tee to e para si uma tanga. Cosio ha 
em grandes potes de barro para a familia. . Nas 
marchas leva n'uma rede atada a cabe~a todos Ot1 

utensilios, pannos, potes e gallinhas ; o mais novo 
dos filhos cavalga~lhe a anca com uma perninha nas 
1uas costas e a outra sobre a barriga. A tchimi
tchana ama n1 uito os filhos e lhes da o peito tanto 
quanto a este appetecem e ate :Lesmo quando ja 
tem dentes fortes. - E·ntre os indios nunca e uma 
creanya 1eastigada. 

As moyas solteiraez reunem-se durante o dia sob · 
um tecto quando nao esta:o sentadas junto aos paes; ou 
correm pelo acampamento a brincar do «tempo sera». 
Mas nunca sno de modo algnrn molestadas ou o alvo das 
atten~Oes dos homens. De noite dormem sob o mosqui
teiro dos paes ou, quando orphans, dos parentes mais 
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chegados. Assim pae e :filha, irmno e irmn dormem 
juntos. 

Muitos ':los que tern escripto grossos volumes 
sobre os selvagens em geral e sobre os indios em 
especial, t~m vis to « Hiulta, non multum », tern posto 
oculos ein vez do · sentimento. Porque a moca e 
vendida ao pretendente e porque leva durante a mar
cha quasi · todos os hens do. casal, foi chan1ada por 
ohservadores precipitados de escrava e besta de car
ga do homen ; e do professor de gymnasio a suf
fragetta tal noy~O se propagou. Mas em realidade 
a malher de muitos pov'os primitivos domina o ho
·mern. Apenas enconirei um unico investigadQr que 
apparentemente como se inclina a a.ffirmal·o em re
laccio aos indios da America do Sul ( 19 ) : o briga
deiro Jose Joaqui1n Machado de Oliveira em sua 
pu~lica~no interessantissin1a « Qaal era a posicAo 
social do sexo feminino entre os indigenas do Bra
sil ~ » ('20 ). Mas este eminente paulistano Ii mita-se 
a phrases cornpassivas sobre o acatamento a mulher 
entre as tribus indigenas do Brasil conhecidas n'a
quelle tempo. · Tal vez temesse, na primeira meta de 
do se0ulo passado, tornar-se ridiculo dando as cou
sas o verdadeiro nome. Que elle pensa ero cousas 
diversas da estima social e ternnra conjugal, rnos
tram n'o dous topicos do seu trabalho com que quer 
provar que a posiyllo social da mulher, entre outros 
povos primitivos, n:Io era inferior a existente entre 
os indios do Brasil - : « Na.o era s6 em alguns Es
tados da Europa que o hello sexo tinha direito ao 
exercicio da realeza em falta da linha varonil. Os 
primeiros conquistadores da America encontrararn 
Anacoana na regencia dos povos coa1a1·c:ios de Xa
ragua, u ma parte da ilha Hespaniola (21 }, que pela 
suavidade do seu mando, unida ao prestigio do seu 
£exo, era o idolo do seu povo, e d' elle hou ve os 
ultimos esfor~os para libertal-a do poder do sangui
nario Ovando, que tendo por sem duvida que . en
contraria obstinada resistencia em aprisional-a a 
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forya aherta, pela dedica~Ao que lhe· consagrava seu 
povo, e de que era elle testemunha, valeu-se da 
mais atroz perfidia para arrancal-a do meio <los se
us magn3tes, quando festejava a presenya de sens 
barharos hospedes; arrastando-a para o patibulo 
atraves de montOes de cadaveres, e por entre tor
rentes de sangue de seus vassallos, que inermes se 
arremessavarn aos fuzis dos seus assassinos, sacrifi
cando-se por sua infeliz rainha, e succumbind·o ·a 
vista d' ella.» (Robertson : History of America) (22). 
- «Nes~a mesrna epocha reconheceu-se nas ilhas 
Mariannas do Oceano austral que as mulheres ti
nham assumido superioridade sobre o outro sexo; 
gozando alli de urn poder illimitado, e nada se dis
pondo na acgn.o a<lministrativa sarn seu .assentimen
to 'e conselho. Esta preponderancia as fazia imn1u
nes na infidelidade conjugal, e dava·lhes o arbitrio 
no divorcio quando na:o tinham de seus maridos 
as deferencias e submissOes que exigiam imperiosa
mente. Se estes infringiam as lehs do consorcio, 
eram seviciados, expulsos e destituidos violentamen
te de tudo quan to era sua propriedade peculiar.~ 
(Raynal : Ristor. philos.) (23). 

Certa ve~r. achou o viajante Max Schmidt nota
vel que joven, rnas adulto indio Xinguano que quiz 
accompanhal-o, confessasse cborando em voz a:ta 
pouco antes da partida que na'.o poderia ir em sua 
cornpanhia porqu~ a sua irmn. nn.o o permittia (2!!). 
Em rnuitos livros sobre os indios e os outros po
vos primitiYos encontram-se setnelbantes observa
~<Jes que nunca tern comtudo importancia para os au
tores. Para mim sn.o importantes porque seu nu
mero e frequentes analogias refor!;am a minha ex
periencia propria contra a exproha!;ao da generali
sayao. 

Entre os indios Bacairis no Rio Culisehu (on
ds cada casal nao tern tecto. proprio, cor!lo entre os 
Chamacocos, mas algumas familias aparentadas mo
ram Am casa commum), o homem depois do casa
mento aloja-se e;rn 1.basa da mulher~ o que quer di
zer : fica pertenc~ndo a fami.lia d' elJa (25). 0 fi
lho pertence a tr..ibu da mae, e membro da fami-

,_ 
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·Jia m~terna (organiza~~o matriarchal). 0 homem 
jejua depois do nascirnento dos filhos e deita-se· na· 
rede como urn doente. Durante alguns mezes de
pois do nascimento e obrig·aclo a abster-se de todas 
as eomidas gordurosa~ e muitas outras (26). (27). · 
Entre · os iadios Lenguas, vizinhos dos Chamacocos 
e que com elles teen alguns costumes semelhantes 
o homem que quer casar··se em outra subtribu abau
dona os companheiros e segue a n1ulher (28). 0 
facto do homem abandonar, por causa da mulher, 
o seu prin1eiro ambiente de vida, para se adaptar ao 
da es.posa e a tendencia que o leva, quando ella 
pare, a querer fazer como ella um sacrificio corpo -
r~l, tudo isto nao e sinao o reconhecimentd da po
tostade feminina e a reverencia a e!Ja prestada. 

A tchi1nitchana domina o marido, o pae, os 
irm~os e filhos. Sua venda e a primeira vir-toria, 
a elevayao do preyo a affirmacao do valor; o mari
do a ella entrega o primeiro tributo ; o pae a ella 
deve ficar grato. Com os hens leva o poder ; deve 

.· o bomem preparar e garantir o ca·minho, com
bater e cacar; ella caminha tranquilla ; fatigado, fe
rido e faminto elle se volta para ella e attende aos 
seus conselhos. Na economia domestica ella e a 
n1ais forte ; porque · elnquanto o hon)em <lepende da 
SOrte na Caya, ella pastorea OS animaes domestica
dos e guarda OS fructos. Ella e superior intellectu
almente porque na vida dos indios a sabedoria do 
homen1 nao e n-ecessaria, e sim a astucia da mulher. El
l:J domina sexualrnente por ser mais sadista do que 
masochista. A tchimitchana e « inoralmente » 
mais firme e mais forte porque nada sabe do~ 
deuses e por i.sto na:o os terne. Abandona o mari
do quando elle n~o a nutre convenientemente e to
ina 0utro. Is to n~o e adulterio, e si m decis~o no
toria e definitiva. Os homens com isto se conten
tam ;· o marido largado procura outra mulher; 
n)lo conhece o ciume. - Os Chamacocos derarr as 
suas mulheres tudo o que de n6s t!'ocaram Oll o 
que ganharam de qualquer modo. ·o mescno 
observei tambem entre. . outras tribus que tra · 
ba:lhavam no porto ( Guanas, Sanapanas ). Re-

.. 
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cebem estes indios como salario dinheiro e charu- . 
tos ·que entregam immediatamente as mulheres. Ahi 
tern licenya <lH beber aguardente. A rnulhbr esta~ 
de charuto a boca, por traz do homem e paga ate 
que o veja a cambalear rle behado. EnUio ella o 
arrasta para o acamparnento, deita-o no cha:o, ata-· 
lhe bra~os e pernas e furna os restantes charutos. 
Raras vezes se enconl.ra n'um porto uma india que 
n[o traga cbaruto a boca. 

Em Bahia Negra o r.ommandante da guarni
ylo paraguaya nos contou que alguns brancos, pa
raguayos e enropeos, acaso amasiados com tchimi
tchana.~, haviam seguido seggndo a vontade d'estas 
mulheres vara o interior do Chaco para all.i 
viverern coino indios. Taes noticias ou,·i-as confir
ma<las de muitos lados e em outros logares. Alem 
disto recebeu o comrnandante durante a nos~a per
rnanencia em Bahia Negra ordem de procurar :iua
tro brC:lncos quP, segundo se dizia, ~1aviam acompa
nhado tchirnitchanas, e a sua tribu, para o inte
rior. Devia o official leval-os, se preciso . fosse, a 
forya, outra vez ao seio da ci\'ili~ayao, porque se 
temia que Se tOf03 ria Ill chef es de sa}teadoreS a testa 
de urna tribu ioquietando deste modo os seus pro
pr·ios socios de ra~a. 

As tchirriitchanas nilo conhe1em o heijo. A 
sua affei~ao manifesta-~e por m~io de carinbosot 
mas forte bater, impellir e arranhar. Homem e 1:1u

lher correm u en atraz do outro para se agarrar. 
Muitas vezes :sttccede que um Asposo joven precise 
lutar cinco dias e r.inco noites a fio com a mulher 
ate que ella se lhe entregue. 

Ha quern affirme que o indio se pinta s6rnen
te para atemorizar os inirn·gos com este aspecto 
rnarcial tnais . evidente. Isto nlo so da entre .os 
Chamacocos. 0 Cbamacoco se tatua 9 cara com 
urn vermelho vivissicuo (urucu) quaudo magoou a 
mulher e deseja reconcili3~llo. Depois de um dia 
ou mesmo de tres a esposa pinta as f~ces com o 
mesmo verme1ho, e a paz se restapelece. Viuvas e 
crphan~ que procuram homem pintam-se ·de ver,ne
lho. Quando o iharido riiorre, a mulher no luto .. 

. , 
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eonserva d'um mixto, nas faces, <le lagrimas e po
eira, um estrato preto de desaceio qut- de forma 
alguma lava de modo que o estrato pret•) s6 de&ap-
parece passados mezes. · 

Os sexos banham-se separados um do outro. 
As tchi1nitchanas banham-se muitas vezes, tres ve
zes ao d1a. No asseio genital, nas mi0yOes etc. e 
a india mais «pud1ca» que a 1naioria clas damas 

' hrancas ap6s tres mezes de matrinv!nio. Dahi se 
pode inferir de que a n1ulher foi destinada, na origem, 
a ser arnante do homem e nno urna famula ou con
corrente na vida professional. 

o~ vizinhos dos Chamacocos ,..no no Sul OS 

Guands, Lenguas e Sanapands. No hinterland da 
ruargcr.n oriental do Paraguay vivem em frente d'el
les os Oaduveos. Os «Chamacocos bravos» se ap
proximam de Porto Sastre s6 ate o km · 69 da es
trada de ferro. Ahi passa a fronteira invisivel para 
mim entre o seu territorio e o dos Guanas. Quasi 
todas as tribus se odeiam. A pezar d'isto encon
trei entre os Chamacocos um Guana que vivia paci
ficamente, como seu hospede. Dissidento de sua tri
bu, nno ousava voltar a viver com ella. 

N~o vi entre os Chamacocus nenbJm escravo, 
mas sim entre os Guanas que tinham escravisado 
alguns Sanapanas. Segundo o que pude saber, os Cha
maco~os matam os prisioneiros · immediat~mente. E' 
sabido que o indio trata os escravos melhor que a 
si proprio, isto qner dizer, q.ue com elles compar
te a comida e lhes cede os petiscos especiaes. 

• • 

A descrip~Ao das relacoes entre indios e bran
cos pertence ao capitulo 1nais terrivel da historia 
da humanidade, ao livro da infamia do europeo. 
NAo quero referir-me a guerra de exterminio mo
vida pelos antigos conqaistadores, nem aos seus as
s'assinatos e roubos. Estes enviados <la civilisay~O eu
ropea · erarn de uma cultura trio inferior aos incas 

• e azteques como um general de hoje a um brahma-
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ne. S6mente quero algo dizer sobr~ as relayoes <{lle 
ho-je existem e.ntre os indios e os hrancos em ge
raf, entr.e os Chamacocos e os brancos especialmen
te. - Nao se espera nenhum resultado util das com
missOe& officiaes para a protecga.o aos indios; muitas , 
vezes seria rnelhor chan1al-as commissOes para o as
sassinato <le indios. Desde que um acampamento 
e militarmente occupado vem-se os indios forgados 
a fazer qualquer trabalho ou pelo menos deixar-se 
photogr:\phar, e os que nao obedecem imrnediatamen
te, sao fuzilados. Mais tarde trocam-se as photo
graphias na Capital por titulos e gloria. - No dia 
24 de Dezembro de 1923, conversei, em Assumpyno, 
com um viajante « explorador », o senhor de Boc
card que mais pretendia servir a sua bolsa do que a 
scit~neia. Este senhor velho e amavel mostrou a 
meus con1panheiros e a mim cicatrizes de garras 
de ongas entre os seus cabellos brancos. Fallarnos 
das nossas photograpbias cinernatographicas dos in
dios . « Os srs. poderiam ter ohtido photograpbias 
muito rnais preciosas ~, disse-nos. «Ha pouco tem
po comecei a organizar nova e grande expedicao. 
Operarei ta1nbern na regino que os srs. visitavam. 
Levarei commibo dez ou quinze brancos, arrnados 
de carabinas e assim irei a uma tribu de indios. E' 
sabido que as trihus vivem sempre em hostilidade umas 
com as outras. Por conseguinte se offereco a uma 
tribu o meu auxilio com um tanto de homens e fuzis, 
nao sera difficil suggerir-lhe mover guerra ao vir.inbo. 
Enta:o filmo o cornbate, e isto sera authentico, rueus 
senhores, isto dara dinheiro ». () caso do seohor de 
Bo~card n~o e isolado; as ideas do tal explorador 
sno as d(;l civilisacao. 0 pr<.,jecto que nos commu-

. nicou em ernbryao, se realisou, como conta a his
toria universal, em grande escala milhares de _ vezes. 
Mas os povos de Europa, o& povos do mundo dei- -· 
xan1-se « filrnar » sernpre e novamente. , Que se. po-
de entno esp~rar de indios ! - E1n nossa presenca 
em Porto ·sastre certo dia indios que tinharn traba
lhado na fabrica e que sido pagos .ecn aguardente, 
voltavam bebados, infantilmente alegres e modestos, 
para o seu acampamento. Como encontrassem alguns 
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sol<lados brancos, e de passagem houvesse um in · 
dio tocado levemente com o brayo, sem maior in
ten~llo, ~ por mera inadvertencia, a manga d'nm sol
dado, este lhe furou irumediatarnente um olho corn 
o cabo do seu rebenque. Os indios, pacificamente, 
continuaram a andar, na n1anhn seguinte toda a sua 
tribu desapparecia sern rP-velar o minirno indicio de 
ideias de vingan~a. - Podem cam~ar surpreza todas 
estas vilanias, se ate homens da sciencia que visi
taram indios para sohre elles ioformar, quando ao 
envez de procurar despertar sympathia para corn . 
elles, os comparavam a idiotas cuias unicas paix<Jes 
vem a ser a sede ja vinganca e o « ciume crr1el » (!), 
se estes sabios senhores phariseos s6rnente aeha
ram palavras do desprezo para con1 os indios quando 
estes lhes deram de presente os anirnaes domesti
cados e os festejavam com dan~as ! ( 29 ) . 

Os Chan1acocos nunca trabalhararn em fabricas, 
nem os « mansos » nem os «bravos ». Apezar d'isto 
os brancos ja conseguiram explorar-lhes a forya do 
trabalho. Em troco de uns feijoes e um pouco de 
farinha de mandioca l~vararn-n'os aos labores mais 
penosos como derrubar arvores e outros que tal. 
Elles tern, ( se hem que os ernbustes dos brancos 
os levem a retraccno e desconfianc;a ), caracter bon
doso e a1navel. Teriam podido facil1nente roubar
nos e matar-nos, se o tivessem querido. Tinharnos 
uma tenda grande, muitas co 11sas bonitas, dormia
mos profundamente. Longe dos brancos, e :n meio 
de indios nunca pensa1nos fazer d'nm de nos guarda 
nocturno. Entre os Charnacocos me sinto mais se
guro, sem arn1as, do que co rn a melhor espingarda. 
Porque esta ultima, ale1n de ser inutil contra o nu
mero superior ou a insidia, s6 serve para estabole
cer a parede di visoria da desconfianva entre n6s. 

Deve-se amal-os,"se se quer coohecel-os; ama-se 
- os quando se os tem conhecido. 

• 

.Os « Charnacocos mansos » de Bahia Negra 
.. vivem jnntos em fa1nilias, sem chefe de tribu ; os 
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« Chamacocos bravos:. contam um ve1ho chefe que 
s6 tern obriga~5es representativas e nenhuma sobe
rania. Os Chamacocos, corno quasi todos os ind-ios, 
form am sociedades nas qua es ninguem est~ « por 
cima,. ou « por baixo ":» do outro, e em que nllo 
existem distir,c!;5es de classe. Nno conhecem inveja 
alguma n~m ciume, nunca occorre briga entre elles, 
nem sequer mas palavras ( 30 ) ; nem dois indivi
duos d' uma outra raya podem viver junto'3 sempre 
ta'.o pacificamente quanto uma tribu de Chamacocos 
inteira. Este espirito gregario dos homen$ primiti
vos que passou a ser condiga:o da vida permanente 
especialmente pela necessidade de preparaga:o cons
tante para a luta contra as foryas da natureza, con
tra anirnaes e tribus hostis, naturalmente jamais se 
poder~ estabelecer entre povos civilisados . . Senti-o 
entre os Chamacocos ~omo uma grande felicidade, 
como uma terna poesia, mas para os Lrancos nada 
posso conceber como oiais espantoso e mais repu
gnan te do que este desfazel'-se em contentamento 
em vez de qualquer luta interna isolante. 

Se um Chamacocos enferma de doen~.\ conta
giosa ou desconhecida, o espirito gregario mostra 
o seu reverso, os companheiros abalam immedia
tamente, va:o para algum. lugar n1 uito distante e nno 
permittem ao doente seguil-os e entr8r no novo 
acampamento. E' verdade que este caso raras vezes 
~contece, propriamente s6 em rela~a:o a doen~as que 
lhes trouxeram os brancos e que~ como a grippe, 
todas as contagi5es e cloen~as venereas, sempre 
acabam mortalmente entre os indios. Em todas as do
encas na:o contagiosas corta-se, amassa-se e cbupa-se 
no corpo do doente, elle ti.ca batido, pisado, lam
bido e soprado, methodos curativos proprios de to
das as rayas primitivas. Boggiani escreve { 81) : «Os 
Chamacoco~ pensa n1 que cada doenca seja devida a 
um e~pirito malefico que lhes entrou no corpo ao 
dormirem de boca aberta. )) 

Todos os pae.s d.a tribu sa:o medicos; chupam, 
alternando um o outro, feridas e mordeduras de ser-
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pentes. ~fas entre os « C hamacocos bravos » encon
trei aleoi d'isto ainda um homem velho que era o 
proprio feiticeiro e, por isto tambem, o archiatra. S6 
elle tinha sempre uma pequena bolsa em qual elle 
recolhera differentes ohjectos inuteis para brancos e 
aos quaes havia infundido provavelmen.te a forga 
magic::\. Fora quern dos seus afastara por meio do 
canto e da danga a influencia perniciosa do nosso 
apparelho cinemat0g~aphico. 

A religia'.o dos Chamacocos e, pelo que percehi, 
( e percebi pouco disto ), uma mistura de polythe
ismo e animisrno. A lua e 0 sol sno lhes OS « deu
ses » principaes. E' a lua a « divindade » do « mal », 
feminina, n1ais poderosa e mais temivel que todas 
as outras « divindade.s », tamhem mais poderosa que 
o sol por estar mais perta que este. A lua enche 
ag noites, e s6 de noite ~e invocam os « deuses ». 
A lua reina sobre a vegetayllo, a chuva e os sonhos. 
A lua attrahe ~empre como centro, mais raras ve
zes dirigira alguem o olhar para o ·sol. A lua e 
bella. 0 sol, a « divindade» <lo « hem », e masculi no 
e nno e adorado. 'fodas as estrellas sno « divinda
des >, « divindades » « rnas » se encarnam em ani
maes, e por sob OR nossos pes na terra est:lo po
testades mas. 

A religiAo dos Charnacocos tern as suas raizes 
no medo como todas as r~ligioes, mesmo a pan
lheista : ( porque o homem so se, une ao « divino » 
e com elle se identinca. quando teme a crueldade da 
natureza e a fria e inexoravel s~lidao humana ). Que 
a religia:o dos Chamacocos e, como qualquer outra 
religia:o, sexualidade suppri mida e sublimada, is to se 
torna evidente pela identi.fica~ao inconsciente ( 1 ) 
da lua e da tchimitchana. 

Durante os canto~ e « bailes » « religiosos » s6 
os homens esUlo presentes. Um medico can ta e · salta. 
M uitas vezes os ,outros medicos ( paes ) accompa
nham-no ou com elle alternam. Os restantes ho
mens acocoram-se calados ao redor do « lugar Je 
baile > e muitu raras vezes juntam as vozes em um 
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grito. Ehtre os- cantos- muitas vezes um velho narra-i 
alterado. uma: brev.·e historia. E'. quasi· con10 se O· 

pregador :fizesse· depois da. cany:'IO e <la. palavra hi
blica o seu sermllo. l\las o i~dio nllo tern. a arro-
gancia de querer fazer entrar por forga, em palavras,. 
e senti.mento. do div:ino e por isto de diminuil-o,. 
segundo '3Ua propuia mente de despedagal-o e impin-
gil-o· ao auditorio ;: o indio falla de cousas que lhe· 
aconteceram na guer.ra com um animal, as vezes-
0bedece a tradi~.ao e r.efere uma antiga lenda. Quan
do elle invocca, a lua., na.o olha para cima. Quando
hrada. contra os espivitos das profundezas mira o. 
~ha.o. Quando grita· contra os animaes : onya, aves -
truz, veado,. raposa e outros fha os olhos no mato. 
Imita. no canto contra os animaes, se possivel, as.. 
vozes- d'estes .. Os animaes devem ser afugentados nllo· 
s61nente por causa. do pel'igo pbysico, n1as 1amhem 
porqµe como corpori:ficag(}es de espiritos cuaos trazem. 
infinencias perniciosas .. Se· hem que o couc·e d'um. 
avestruz . parta os oseos humanos,. ~ os avestruzes as. 
vezes - ( nunca o vi ) - corram por um acampa
mento· de indios e deste· modo .i: atacara »· o homem,. 
segundo ouvi, Bao pode porem o pequeno veado do. 
Chaco j~mais ser perigoso. A onga ataca s6rnente
<fUando . molest_ada no tempo· do cio, se alguem se ap
proxima, demais dos filhotes ou se ja provou carne· 
humana. A'.s serpentes picam 0 h61nem unicamente
quando atacadas ;·-os jacares s0· no tempo do cio. 

Q. « culto <livino » dos Chamacocos e, por con
seguinte, na maioria dos casos exorcismo defensivo. 
Ouando um Cbam:;i.cocos desp~rta d'.um pesadello,.. 
levanta-se immediatamentc e eome~a, a gritar. Entao. 
tambem s" levanta.1n rapidarnente todos os homens,. 
e os paes canta.m contra os «·de uses e· espiritos » ~· 
Mas se nno chove· ha muho tempo, os homens so
bem a:s arvores mais altas e imploram em coro a. 
<i ueda da agua. 

Os astros apparecem em mythos de indios as ve
zes como animaes. Por t1·az d'estas contos estao im-
porta.ntes conhecimentos astronomieos. Tambem os. 
~ha macocos tu do· vem· efn conj'unc~ao com as eons-· 
~llagoes,. os perfr~dos eyolucionar.ios na vida ~:a.n) f 
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maes e plantas, na vida <la natureza inteira, isto 
quer dizer: tambern na propria vida humana. Como 
e superior a qualquer dog1na es ta rela9:10 viva com 
o ln:fi ni to ! 

Surprebende que os Chama~ocos nno queiram 
troca:r; o sangue pela agua exotica e receiem a re
ligino chrisUl como o horn em li vre e sadio teme a 
camisola de forQ.a ~ Tambem de nos, com.o ouvimos 
mais tarde, quizeram fugir, porque ju1gavam.-nos 
clerigos ao receberem noticia da nossa approxi~a
~no. Por conseguinte ja percebem v que silo os 
representantes do christianis rno. - Oxala jarnais per·
cam os Chamacocos as suas «santas» estrellas, signaes 
triurnphaes da forQ.a original! 

Os cadaveres dos Chamacocos sno enterrados 
de costas. A dor da tribu revela-se real e i 01 pe
tuosa. Tcdos parecem commovidos, lamP,ntam-se e 
choram. Durante mezes inteiros os parentes mais 
chegados, especialmerite as mulheres, entoam diaria
mente o canto plangente pelo querido defunto; gri
tam rbythmica n1ente subin':lo e baixando ( 32 ). -;-
Logo qne o morto e enterrado, os Chamacucos le
vantam acampamento e afastan1-se para longe para 
que o novo acampame~to n:Io seja inquietado pelo 
espirito do morto, tal vez tam hem, para que este mes
mo uao seja molestado pelo antigo acampamento. 

Ceremonias especiaes por occasiao de bodas 
nao s:to usuaes entre os Chamacoeos. Se um moco 
ere poder manter familia, e os p3es da tribu j ul
ga1n-no capaz d'isto, elle pretende d9s seus eogros 

. futuros a sua elegida e compra-a. A's ve·1,es um ca
sal recente faz entao um passeio pela matta. De 

~ tudo o que se disse anteriormente deprehende-se 
que os Chamacocos vivetn em inonogamia. 

Em seu idioma nao existem palavras de sau
da~no, rogo e agradecimento. Os Chamacocos 
nao manifestam reconhecimento de forma alguma, 
por meio de gestos quaesquer. 'fampouco elles co
nhecem a sauda~ao, netn sequer o sorriso da boa 
vinda. Um companheiro de tribu, acaso ausente du-

• 
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rante mezes em outro acarnpatnento e de regresso 
agora, n:lo ve a sua chegada despertar mais atten
{ia'.O do que a de quern se afastara cinco minntos, 
is to q uer d \zer : nenh urn a . . Elle a nda ca la do pelo 
acampamento e senta-se calado, c.omo se nada hou
vesse acontecido, no meio da fa cni lia, dos parentes 
ou a1nigos. EsteR na'.o interrompem a conversa ou 
o descan~o, e o recem-ch13gado s6 comeya a fallar 
depois d'algnm tempo, muitas vezes de cousas que 
nada tetn que ver com os acontecimentos da sua 
ausencia. Um forasteiro que passa pelo acampamen
to, na:o causa m uita curiosidade ; ninguem se le
vantara por sua causa ou correra atraz d'elle para 
poder ohserval-o bem. E ·quando o Chamacoco deixa 
os seus, nilo gasta tampouco palavras ; toma as ar-. 
mas e vae-se; e n1nguem o segue sequer coin os 
olhos. 

Os Chatnacocos nao se vestiarn outr'C\ra ; ~6 al
guns usavam tangas e uma corda ein que prendi
am a caya e outras cou~as transportaveis e a que 
-apertavatn gradualmente atormentados pela fome. 
Qnando os Charnacocos vieram a ter contacto com 
os hrancos, corneyararn a vestir-se como estes. Os 
homens tern agora quasi setnpre calya, as mulheres 
saias. Mas no seu acarnpamento muitos ficam nus 
apezar da propriedade adquirida. Chefe da tribu e 
medicos tern o rnesmo « vestuario » como todos os 
demais, tamponco nao differem por qualquer distin
tivo do$ outros. Todos andam descalyos e de cabe
ya descoberta .. As vezes um ata os cabellos e n'el-

. les mette algumas plumas; ou um joven ·« almofadi
nha » dependura da orelha uma pequena fJor do pan
tanal (33). Muitos adornos de plumas, trabalhos sin
gularmente hellos manifestando extraordinario horn 
~osto na composi~ao <las cores e grande paciencia, 
encontrei-os entre os « Chacnacocos mansos » em 
Bahia Negra : adornos da testa e das orelhas, colla
res, pulseiras e roupagens inteiras de plurnas de pa
pngaio~, patos, avestruzes, garyas e outras aves. Mas 
quasi todos estes productos erarn destinados ao com-

• 



mercio e por conseguinte artigos d'exportayl1o. 0 
Chamacoco rara3 vezes usa adoroos. 

A habitaylIO do Chamacoco e o chao, no 
qual as veies est3 estendido um pan no on esteira 
de junco, e u in tee to de junco entre arvores ou 
postes. Os <.:Charuacocos mansos» ja tern tectos de 
Iona e poem gravetos grandes ao redor do acam
patnento. - Os Chamacocos na:o se deita in ern redes, 
mas tecern -n' as para nellaa le var a bagagern durante 
a marcha e tambem para as vender aos brancos. 

No Chaco ninguem pode defender-se dos mos
quitos s6 pela fumaca. Os Chamacocos dormem sob 
mosquiteiros quadraugJlares tecidos de fibras de 
caraguata, os quaes tern cerca de 2 m a 2,50 rn de 
comprimento, 1 m a 1,50 n1 de largura e 50 c rn 
de altura. Segundo o que se a1fl rma algu mas sub 
trib~s que ainda nao vierarn a ter contacto com os 
brancos e talvez tampouco ainda coni indios « civili
sados » enterram-se de noite e deixarn s6mente o 
rosto t6ra da terra ; r.l1<1 o vi. 

As ar1nas dos Chawa<.;OCO:' sao o arco e as fle
chas ; com bolinhas de barro atiram passarinho.s; 
para a luta tern uma especie de clavas estreitas 
de 2 m e !nais de co1uprirnento e de madeira 
muito dura. 0 cabo cl' estas clavas e afinado e re
dondo, na extremida<le 1nuitas vezes um pouco or
nado e sempre rnais grosso para a seguranca na 
m~o. A parte redonda IGuda pouco a pouco n'um 
plano al.go mais largo que conserva no meio a 
grossura do cabo, tern aos dois lados cantos afi.ados 
e acaba ern ponta redonda. As rnulheres usam as 
vezes clavas da rne3ma especie, s6 mais pequenas, 
com cerca de 70 cm de comprirnento; ellas as cha
mam ponanos. Os Chamacocos ja possuern espiogardas 
velhas e pistolas, dispondo tambem de tres ou qua
tro carabinas. Mas n~o aprendera1n a tratar hem a ar· 
u1a de fogo e ~~o 1naos at:radores. Alem d'isto a 
pouca rnuniyllO que podem conseguir occasionalcnente 
apenas, e sempre logo gasta, e ent~o envolvem o 
fuzil em trapos a enferrujar-se apezar da precaucno. 

Os Cha ma cocos nno sno cavalleiros, Se se 
pOe algum a cavallo, cae logo. Na:o tern canoas 

' 
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nao s~o navegantes. Nias as ~uas roarcha~ rapida8 
e colossaes acompanhados de mulher, criaoyas e 
bagagem atravez de pantanos e 1nattas espessas, ar
ro:stando 1nilh()es de insectos venenosos e sn nguina
rios s~o provas de grande energia e tenacidade . 

. N'estas marchas cnostram um sentido de urie nta~a:o 
que e adllliravel, especialcnente no labyrintho gi
gantesco e uniforrne do Chaco. 

Pou co precisam os Charnacocos do sornno. 1f ui
tas vezes cantam quasi toda a noi le e nao dorcnem 
tarnpouco de dia. ~1as estil::> seutados ou deitados 
quaRi todo o te1npo e descanyam d'este modo. 

Quasi todos 0s seus ali ru entos sao cosidos. 
Para este fi 111 fazem grancles p6tes de barro boj u
dos e s1ngelos qne ornam com alguns trayos; a 
arte do desenho entre P-lles ainda nao desabrochou. 
0 seu alirnento vegetal consiste principalmente das 
bagens estrei t.as d' uma especie de alfarrobeir.a 
( Prosopi"s d ulct·s ou alba ou horrida ) ~ palmitos. 
Nao usam ~al ( 34: ). A's vezes poem pequena ·lJ.Om
ba ou papagaio a panella raras vezes algu rn animal 
waior. Porque a ca~a no Chaco diminue rapidamente. 
Pode-se andar dias inteiros sem ver um unico ani
mal q ue se cace ou al gum rasto. Is to e a conse
quencia de que em · geral os indios do Chaco ma
tarn o~ aoimaes comAstiveis de qualquer. modo e as
sim exterminam os· filhotes corn as maes. 0 jacar~ 
( Cai1nan sclerops ) e UIIl petisco para OS Chamacocos. 
Grandes nacor d'este saurio pOern-nos pouco tern· 
po sobre o fogo e de~1orau1-nos ent~o quasi crus. 
Serpentes e Jagartos tan1be1n sa:o para elles comi
da ahenyoada. Perto de Ita ( Paraguay ) tive uma 
vez o ensejo de comer um lagarto grande que rne 
pareceu quasi um ,jacare novo, alen~ado e torte, 
tinha mais de 50 c1n. de comprimento eum a denta 
dura perigosa. A carne, cor de r6sa claro, era rnui
to tenra e saborosa, e os indios n:Io te1n de que se 
envergonhar d'esta sua especialidade eu. face de 
qualquer quituteiro branco. - Os Cbamacocos acham 
no. Chaco tambem mel em quantidades pequenas. 
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Mas .fructas de pornar alli nllo orescem. ·os :Chamk
·cocos .comern ·os seus piolbos, ·um colhe-os da ·ca
beya do outro ·e mette-os na .bocca. 

Para a<;ender fogo -tornam ·Os ·Ch3macocos ·dois 
1pequenos p~os ·redondos que nao sao duros, mas 
muito seccos, faze1n uma exca.vayao no rneio d0 
1mais g rosso 0 qual e ordinariarnente de « pao 1hran
·CO » f Cal.tJcophyllu1n Spruceanum ) e ·com ·O pe 
:seguram-o no ch~o .; en tao apontam o ·outro p~o
:zinho n'um ·Caho, apertam ·lhe a ponta 'verticalmente 
'Ila e~ca1vaya'.O ·e .fazem-no girar .r.apidamente entre 
.as 1naos .; depois d'alguru tempo cocneya a arder a 
·serrage m assim produzida e com ella ·Urn pedaGE> 
.de ·trapo ·OU ·COUSa semelhante ·que·O 'indio p.Oz .antes 
·entre .arnbos os p~ozinhos :; sopra ·enUlo cuidadosa
·mente ·o fogacho ate ·que a chamma ·se 1levante. '0s 
1Chamaoocos ·ern .contacto ·com •OS tbrancos :usam 
lPho~phor0s. 

• 
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Sabre a lingua dos Chamacocos 

A lingua dos Chamacocos e cornpletarnente 
differente das dos outros indios do Chaco como 
tambem de todas as demais linguas americanas 
conhecidas. Nao tive ba$t.ante tempo para estudal-a 
muito gr~unmaticaLnente. Notaveis sao as onomato
peas em di'gue.-ere: cosinhar, tchi: mosquito, etc. 

U ma singulari<lade pP.la qual os Chama cocos 
se distinguem dos demais indios do Chaco pode 
talvez infiuir sobre a evoluyao da lingua chamacoco-: 
Estes ultimos aprenderam nas rela~<Jes com os pa
raguayos a lingua familiar d' estes, o guarani, ~ fal
lam pouco e mal a lingua official do paiz, o hes
panhol. Os Chamacocos pelo contrario s6 enten<lem 
o hespanhol, naturalmente nao todos, rnas alguns 
fallam esta lingua muito hem. Admittiran1 em seu 
idioma uma :lnica palavra guarani kavaJu : cavallo, 
porque conheceram este animal por interrnedio dos 
parag·uayos. E kavajii nao e guarani puro, pois sern 
duvida alguma deriva do vocabulo heapanhol caballo 
pronunciado ~ cavajo » pelo5 portenhos. Dos « Cha
macocos brav0s » encontrei urn que fallava corren
tem~nte o portuguez. Tinha viajado em navios e 
visto a cidade de Corumba. Vivia pacificamente 
com os seus companheiros de tribu, mas era mui
to reservado em relagllo a elles. Deu quasi a enten
der que nllo pertencia propriamente a elles. Era o 
« homem do mundo » entre os seus irmllos pardos 
e por isto mostrava-se immediatament0 prornpto a 
vender a filha e barato por uma noite a um com
panheiro meu. Creio que os outros o despre:t.a
va 1n de pois <le realizado este negocio assim ta.o ra
pido . . 

' 
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Recolhi as palavras do vocabulario entre . os 
« Chamacocos bravos ». Um deste8 m'a$ dizia, e eu 
as repetia ate que as pronuncia~se correctamen~e. 
Entao ia a outro que nao houvesse ouvido os rneus 
exercicio~ linguishcos e repetia as palavras para 
veri:ficar se elle as comprehendia. Uepois de ter 
feito em differentes lugares tal consta.taca:o e del?ois 
de haver experin1entado difficultosamente, mas com 
resultado, conversar, inscrevi as palavras. Os meu8 
mestres da. lingua chamacoco naostravam selnpre 
boa vontade e mui ta paciencia, repetiam infatigavel 
meute uma palavra que eu na:o pronunciara correcta
mente e dirigia1n diligentemente a n1inha atten~lio 
para uma outra. Que contraste com muitos habitantes 
de Europa que raras vezes deixam escapar a occasi:Io 
de rir-se d'um extrangeiro por causa da sua pronuneia. 
N onca um Chamacoco cnofou dos meus miseraveis 
ensaios. Nao houve individuo pardo que nao envidasse 
todos os esforyos para entender o que eu queria <lizer. 

Entre os Chamacocos na.o se ouve nenhnm tenor; 
as suas vozes sao cavas e baixas. Como em muitas lin
guas de indios Quarani (35) Tupy (36) Lengua (37) 
Nhambiquara ( 38) Araukano ( 39) Athentiak (39) 
Toba (40) Bor6ro ( 41) Bacairi ( 42) Nahuqua (42) 
Mehinakt1 ( 42) Kustenati ( 42) Vaura ( 42) Yaula
piti \ 42 ) Aueto ( 42) Kamaiura ( 42) Paressi ( 42) 
etc., nao existe, no chamacoco, o f . 

Palavras como daiietc;o : boi, daitr a : vacca, 
la pa : colher, kc' tcereha : fa ca, designac;<Jes do q ue os 
indios conhcceram directarnente ou indirectarnente 
por intermedio dos brancos, sao naturalmente for
ma~C5es novas. Os Chamacocos como os Bacairi& 
( 43) tem a mes1napalavra para azul e IJreto. 

0 gf}netivo succede sempre aos outros casos, 
por ex : pe( i )gra : instrumento de musica, osccha : 
chefe ( da tribu ), por conseguinte: pe( i)gr·a oseehd: 
instrumento de musica (do ) chefe. Boggiani diz, 
de seu chamacoco, o contrario. 

Como em muitas lingua~ de indios tambem en1 
chamacoco faltarn os artigos para a designac;ao do 
gencro, caso e numero. 
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. Para as comparar puz as palavras dos «Cha
macocos bravos» recolhidas por mim ao lado das dos 
« Chamacocos mansos » recolhidas por Boggiani. De
ve-se notar ainda que a syllaba « os » no « chamacoco 
manso » esta anteposta a quasi todas as palavras 
quando estas designam uma parte do corpo huma
no, u1n objecto de uso ou uma ac~:Io do homem . 

• 
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Notas sabre a pronuncia 

Usei no meu vocabulario da pbonographia por
~ugueza, alem das "Eeguinte8 excep<;oes : 

D'uma letra eatre p ::t r~ntbesi~ prouuncia-se fO· 
mente apenas audive\ um fraco come~o do som no 
som da letra visinha. 

p ' ( acct nto agudo) indica a flccentua<;ao da 
~yllab~ . 

0 ' ( accento agudo) sc,bre o e { e ) e sobre o o 
( 6) tambern indica unicamente a accentua~ao da syl
laba. 

0 e com A ( accento circumftexo) ( e) pronuncia.
se Como « e » 110 portuguez OU « e » no francez. 

0 e com • (tilde) ( e ) tern um fraco come~o do 
som do o. 

0 o pronuncia·ee como o allemao ou como o di 
pbtongo francez eu. 

0 a pronuncia·se como a allemao ou u francez • 
. ·Tod as as vogaes a nao ser o e ( == e portuguez ), 

Ean fechada[,. 
O h e sempre aspirado como o h allemao em 

Htrr., halun. 
O f.h tern um som guttural como ch allemao apos 

das vogaeR a, o, u ou como j hHspanhol. 
0 j pronuncia·se como o j allemao. 
0 r e rneio rolado e meio guttural. 
Os Charnacocos pronunciam rapidamente , e as 

palavras cottada.s, todas as Fyllabas breves ; emittem 
as palavras por entre dentes quasi cerrado~ . 

. i 
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VOCABULARIO 

A 

aclzate - ( minba) mu\her; « Ch1macocu man
so » : dlceta. 

aha - pomba cinzenta de pes vermelhos ; < Cb. 
m. > : aha. 

aha1ine - medico, feiticeiro. 
akaja - sentar·se, es tar sentado ; « Ch. m. > : 

tid. 
aleha - aqui. 
afo'Za - palmeira (Copernicia cerifera); cCh . m.> : 

al6la. 
ao - bocca; «Ch. m. ~ : osaoho. 
apab - pequeno ; «Cb. m. > : apob. 
apalahai - espera Ulll pOUCO 1 
dra - penis ; c Ch. m. > : osaja. 
armse - saugue ; « Cb. ni. » : pob(u:iit. 
assemeo - da-me 1 « Ch . m. » : essei6c . 
'asu - ~zuJ, preto (? ). ( V. : viss I A zul em hes

panhol tambem : azul ). 
atole - vai embora ! «Ch. m. »: b6/lo. 
atche'nna - cobra caecavel ; «Ch. m. » : atche'ra. 

bai - chama l 
l>uchano - frio • 

D 

. D 

de'-i - sol ; «Ch. m. »: de' i. 
dauet~o - boi ; «Ch. m. » : vu(o )rac. 
doura. - va~ca ; c Ch. m. >: vu(6) ra. 
ded - toldo, rancharia pequena ; « Ch. ru. > : i'la. 
ded1,le - al va. 
de' ~uc - avo; « Ch. m. » : de' y(c)a. 
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delirole - dia. . 
di 'e - pae; « Cb. m. » : di' a. 
di'guererc - cosinbar. 
dji'go - vamos ! «Ch. m. » : iu'co. 
do - ar. 
dugrug - cord a ( torcida ) ; « Cb. m. » : du' gor, 

E 

ehe - sirn ; « Ch~ m. » : eeh. 
ehe'peche - muitos, muitissimo ; c Cb. m. » : cu(o)· 

nie'ppichu. 
· ' ' Ch . ' . ' ei - vem ca . « • m. » : aimem, ai m. 

e'l-he - avestruz; « Ch. m. » ; pagna. 
e'mpegahe - papagaio; « Ch. m. : cagra. 
e'nrado - folha de pahneira. 
c'teso - eobrancelha; « Ch. m. » : osenneremit. 

G 

guagro - cabec;a; c Ch. m » : osachu . 

H 

hcfteco - mutuca ; ( em guarani : n1bufu ). 
hua ~ OD~P ; c Cb. m. > : elipeo, ilpeo. 

I 

i'be - corac;ao. 
i'la - vento, tormenta ; « Cb. m. > : i'la. 

·ich - leite. 

J 

jeded - ceo. 
jer ·- chorar ; c Cb. m. » : tiguie' ( v. 6vo ! ) 
jogo - tambem. 

K 

kamete - deus (? ), espirito (? ). 
lcarai - veado ; « Cb. m. » : al(n)odo, an(l)orJa. 
kavaju - cavallo ; ( karaju e palavra guarani ). 
ke'teereha - faca ; (em guarani : kyse ). 
lcoUe - a'"o ; c Ch. m. > : kola. 
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kolubicha - vermelho ; « Ch. m. » : uenet. 
korro - gallinhfl ( galto ) ; «Ch. m. » : kogo. 
ku tepc - pequeno diptero quasi m1croscopico r uj a 

picada .3 mu1to dolorosa e prod uz em pell es delica das 
mancb H~ VP. rmelhas ; e commurnaissimo no Chaco . 
Ern Mat~o Groeso chamam-no « mosquito polvo1 a » e 
en1 hespanhol poli-orin . « Ch . m. » : kuttebi 

L 

lapa - co lhe r. 
lapole -·- pluma ; « Ch. 1n. » : ilep6ri . 
larpa - h1 rgo, longe; «Cb. m. » : uaita. 
ldtapa - n1uito grande. 
le' pekchu. - est~ira de j unco que serve , a tad a em 

rtuas arvores ou em dois paos , pa ra re~gu ard ar do 
sol e da chuvn ; h:to e tud o quanto co nh t> <;o co mo 
habitac;ao d os Chamacocos ; « Ch. m. » : tiereniuc . 

lepie - osso ; « Ch . m. » : de' bit, rl6itibit. 
levit1ppa -- for~a , forte, duro ; « Ch. m. » : de

bitippl~. 
ldchro - peito ; « Ch. m. » : oso(u)r6(u)coro, os

ae'tiito. 

lH 

mads~t - ovo ; « Ch. m. » : vuna. 
marun - b t1 rnem branco ( « christao » ) . 
mechro - unha. da rnao ; <t Ch. rn. » : o~u(o)m· 

. me' ;Jthor . 
mc'ncchi - feio. 

natzcke - piolho; « Ch . m. » : natzigui . 
11egueheJJ - homem ; .</f. Ch. m. » : nc'it . 
ne(i)gri - (em guarani : cara~uciilt yl,ira ) , espe

cie de bro meli~ cuj as fibras as ind ias usam para tecer; 
Cb 

,,.. , .. . 
« • m. » : ne yurz . 

n{mi -- verde, gra n1a, hervay~ l. 
· -ni' chid - oao ba, basta, nao maie ; « Ch. m. > : 

n i'chet. 
ni 'ep - ter.ra ; « Ch. m. > : ni.' mit. 
ndchaicho - nariz ; « Ch. ~. » : osdn(r)ia. 
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0 

<Ja. - nao ; c Cb. m. > : dchua. 
ochid - corpo. 
6.ies - e ~ssim. 
6jho - fallar, palavra ; « Ch. m. > : tehii/bi(u) -

tche~u)t. 
okant:khi - mentiroso. 
oleta - d:-tn~a. 
oreno - cadeia. 
oripichtf -- nao minto. 
ot-.cchd - chefe (de tribu ). 
ospttiso -- voar. 
oss6t - ~gua ; « Ch. m. » : » ni6, niogo. 
ota - mae ; « Ch. m. }) : ota. 
6tsujadso - passaro ; « Cb. rn. » : tchi'11orop. 
6vo - chorar ( v. : jer I ). 

p 

JJab - filbo ( ou) filha : ( como Ki'rld em allemao 
a enfant em fraucez ). 

paehata - ( tua) mulber ; < Ch. m. » : paketa. 
paju - vida (?) 
pdta - amigo; « Cb. m. » : pata. 
pe'che - unha do pe. 
peche't - cunhado ; c Ch. m. » : pichada. 
pehe' - ampliar uma abertura. 
~(i)gra - caba~a vasia e dessecada com caro · 

~os pequenos deotro que serve ao Cbamacoco de in
strumento de mu8ica; o indio agita-a corn a mao de 
tal maneira que produz um ruido que lhe acompanba 
o canto ; « Cb. m. > : pe'ino, pe'inf!ra. 

pelc - olbo ; ~Cb. m. » : osilli'(u)pore, osi'ddi, 
osi'lli. 

po'ne - lua; «Ch. m. » : chagur(l)·u(i)c(g), cha
gur(i)u' gu ; B oggiani : « Cbamacocos bravos » : pu'lna. 

pu'tchu - fogo ; c Cb. m. » : oru(il.gu ; Boggiani: 
« Cb. b. > : pui'tuhu. 

pc'teri - estrella. 
pe'tie porrc - pao sancto ( Guayacum officinale Y; 

« Ch. m. » : echi' ga(o)la. 
pi'ri - · pe; «Cb. m. >: osidi'li. 
pi'ta - perna. 
pi'tchipi - musica. 
po - quente. 
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po.qucne - orelba ; « Cb. m. » : osaan(r)i. 
pohc - cabello ; «Ch. m. > : otoho. 
p6hoi - cachorro ; « Cb. m. > : poi, paid. 
po'llo - porco (do matto ) ; « Cb. m. » : polla. 
p6mefa.11sc - dente ; « Cb. m. » ::osapota(e~ha e), osa-

pota( e;r \ n )u< a). 
p6nno - arma. 
por - caixa; « Cb. m . .» : cogola, c6golft. 
pora - branco; « CJ;l. m. »: p6rlo. 
1 6r'Tle - orelba ; ( v. : p6guenc ! ) 

p6rre - matto, madeira, arvore ; « Ch. m. » : 
porl, 1' 6ri. 

p6vi - marido ; « Ch. m. » : pci(o)uit. 
prdnio - veja ! 
puke - bra~o. 

seidagueta - casar. · 

T 

taiha - vou ; « Ch. m. > : tahai 
tdmeTc piehu - quero-te muito ! 
tao -- trabalhar1 (figuradamente) : copular. 
talepa - muito bem. 
taug1 e -- mil ho. 
tchenne - chuva; « Ch. m. >: tchissa. 
tchi - mo~quito; « Ch. m. >: tchi. 
tchi'mitcha'rta - mo~a, mulber; c Ch. m. > : tub-

(m )itcha.r( g)ne. 
tchi'1·te - nome d'uma flor vermelha do Chaco. 
te'l-heo - .noite; « Qh. m. » : ii'diga-. 
te'lcenic - dormir; «Ch. m.: t-u'guemo. 
wtchededi - voltear ( uma couea). 
ti'ssem - enterrar. 
tohe - beber ; «Ch. m. » : toroi. 
t6i - morte, morto ; « Ch. m. > : toi. 
toi' - nAo ( recusando uma otferta ). 
topitoa - nilo serve. 
t6rtila - hobo, c louco >, 
tugadja - manhA. 
tu,:1uechu - can tar. 



49 

u 

ua - tu ; « Cb. m. » : oua. 
umpa - lindo, bom ; c Ch. m. » : <fmpa. 

ri~s - pre to, azul. ( V. : a~u ). 
vo.:hcga - leque; «Cb. m. > : uochico. 

NUMEROS 

toh'v)o - .f ( pollegar) ; « Ch. m. » : dzommald, 
sommald. 

si'e - 2 ( pollegar e dedo indice ); ~ Ch. m. > : 
oss~10, onossie, otti'o. · 
' - · anji t6h(v)o - 3 ( pollegar, dedo in dice e dedo 
maxirno ) ; « Ch. m. » : dorliet , olavali'to. 

dn}i chan·i - 4 ( pollegar, dedo indice, dedo ma
ximo e dedo annular) ; « Ch. m. » : dztiorliet. 

anji chani t<fh(v o - 5 ( os cinco dedos da mao) ; 
« Cb. m. > : di1 guitto. 

jetorich - .f 0 ( os dez dedcs ). 

A'epa 
Gurtaha 
0 1rpa 
S

, 
ar·e 

Tati. 

NOMES MASCULINOS 

NOMES FEMININOS 

A'dchedegue 
B6ri 
Doleba 
E'pi 
Jevi'dre 
Truga 
Vadj~. 

.. 

• 



• 

, 
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Notas 

(1 t )' a·,uido Bt>ggiani,. nascido en1 1:861 ern. 
©meg.na ( Italia ), era paisagista e tinha tambems 
me:rito como ethnographo. Sua obra. mah; imppr~ 
tante e· « I Cadu vei », na qual descreve estes vizi
nhos dos Chan1acocos.. Era. investigador ideal. que· 
eoro. o espirito do artista e o cora~a:o cheio de an1or
viveu. entre os indios como. se· fora um d'.elles. No. 
anno de· 1-902~ foi rnorto por um Cbamacoco. Ouv~ 
:Dnteressantes por.menores· d'este assassinato que mos
tram. commoventemente a. sirnpleza inf.antH da· 
psyche · india, Quiz· :Bbggiaoi visitar uma tribu des
conhecida no. interior do 8haco. Viaj~va em com-
panhia. d\1m paraguayo e levav:a u.rn €ham&coco· 
~omo guja, Qn0ndo decorrido mu1ito tempo do des
apparecimento dos dous brancos e ap6s o termo de
terminado para seu regresso, puzeram-se seus ami
gos a sua procura. Acharam a picada pela qua~ 
haviam seg·uido e depois, enterrados,. os ossos do. 
paragu~yo. A:: uma distancia de mais de cem .passos . 
d'alli. encootr.aram profund'amente enterrada a 1na
ehina· photograph.ica de .Boggiani, este apparelho· 
mysterioso e seguramente pernicioso. Logo depois. 
os ossos do investigador. Ambos os craneos dos
viaj~ntes fbr.a1n q Jebrados com uma unica paneada, 
de clava. P:rovou-se que as pancadas .haviam sido· 
desferidas pelas costas e por um homern eanhoto. 
0bservou-se ent~o que a. picada fora aberta tambem. 
p,or um canhoto. Entre a. tribu de Chamacocos,. 
que Btiggiani• visitara· nG· princdpio· da viagem,. 
achou-se urn· c:u1hoto. Este· confessou· o assassi·nato. 
e· nanrou. q,ue guiar.a lealmente Boggiarii. nos prit-

' 
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meiros di:ls de rnarch~, masque depois creara medo. 
Disse-lhe 1nuitas vezes que tinha medo e quiz vol
tar. l\1as fora forcado a ir adiante. De novo dis
sera m.uitas vezes que rece iava a tribu estranha. 
Ambos os brancos pJrein o haviam ameacado com 
as espingardas. Tivera de. ir novarnente para dc~H1 t e. 
E depl1is se aca 10 para. 0 paraguayo ajoelhara-se 
para fazer fogo e Boggiani se af<ts tara cacando. 
Entao elle, o Charnacoco, rnatara o paraguayo. l' or 
puro lnedo. E depuis e~preitara Boggiani e o ma
tara tambem. Por puro rnedo. Que podia fa zer 
sena.o isto ~ - Levararn o canboto a Assurnpcllo. 
Alli o encarceraram. N'uma revolucao podera fug-ir 
e regress~r ao Chaco. Que podia fazer ~enao i:-3to ~ ... 

( 2 } G11 ido Boggiani : « I Ciamacoco » nos 
« Atti della Societa Rornana di ~\ntropologia », vo
lume JI, tascicolo 1, Rorna, 1894. 

( 3) idem, p. 17. 
( 4 ) idem, p. 20. 
( 5) idem, p. 21. 
( 6) Guido Boggiani: «En favor de Ios in

dios Cbarnacocos » na « Revi~ta del lnstituto Para
guayo », Ano II, n. 11, p. 168-188, Asunci6n 
189~ ; e : Guido Boggiani : « Cornpendio de etno
grafia paraguaya rnoderna », cap. III, (p. 78-130), 
Asunci6n t 900. · 

( 7 ) Karl von den Steinen : « Die Schamako
ko - Indianer ( Nach Guido Boggianis ·«I Ciama-' 
coco») no «Globus ~, Bd. LXVIl, Nr. 21, Braun· 
schweig 1895. 

( 8 ) Francisco Rodrigues do Prado : « His to·· 
ria dos indios cavalleir os ou da na~no Guaycurti, 
escripta no Real Presidio de Coimbra no anno de 
t 795 » · na « Revista do Instituto If is tori co e Geo
graphico Brasileiro », Torno I, segunda edic~o, p. 
25-b7, Rio de Janeiro 1856 . 

. ( 9 ) « Rev. d'l Inst. II ist. e Geogr. Bras. » 
Torno ' !II, p. 209 e p. segu., Rio de Janeiro 1845. 

( 10 ) Os indios lJ aicurus, tambern chamados 
Guaycurus, era.en urna nacao grande e bellicosa de 
cavalleiros, vi via rn no Chaco do nordeste e a r.nar
gem do Rio Par3guay situada em frente d'este. 
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Subjugavam todos os vizinhos e d'elles recebiam 
tributo. Segundo o relatorio · de Ricardo Franco 
tinham n'aquelle ternpo de 6 a 8000 cavallo3 cujos 
antepass3dos procediam dos do ininios hespanhoes 
nos arredores de Assumpc~o. Descendentes dos 
G uaycurus sa:o os Caduveos hodiernos, chamados 
e1n guarani 1l1.bayas, que morani em frente dos 
Chamacocos no hinterland da margem oriGr.tal do 
llio I)araguay entre 20 1 e 22~ de la ti tucle de sul. 
Esta:o agorn em via de se extinguir. - ( Veja-se 
tambern a « Ilistoria etc. » de Francisco l{odrigues 
do Prado e «I Caduvei » de Boggiani, Rorna, ~895.) 

( t 1 ) 0 Forte de Coimhra foi con:struido ern 
1'"t75. « 0 pri rneiro as&alto que esse forte soffreu 
foi o que teve lugar de 1(\ a 24 do Ot..ltubro de 
180 l. Essa investida dirigiu-a o governador de 
Assump!;iIO D. l1azaro d~ Ribera a frente de 600 
hespanhoes. Repelliu-o Ricardo Franco que tinha 
ao seu dispor apenas 100 soldados. Ribera tin ha 
4 barcos de guerra. ( Annibal Amori rn : « Via gens 
pelo Brasil», p. 441, Rio de Janeiro 1917. ) 

( 12) 3pix e Iviartius : « Reise in Brasilien 
in den Jahren 1817 bis 1820 », 1 Teil, p. 268, 
Mi.inchen 1823. 

( f 3) Francis de Castelnau : «Expedition dans 
les parties centrales de l'Arnerique du sud», T. 2, 

, p. 405, 406, Paris 1850. 
( 14 ) idem, T. 3, p. 216, Paris 1851 
( 15) J oaquirn Ferruira Moutinho: « Noticia 

sobre a provincia de Matto Grosso », p. 18b, Sa.o 
Paulo 1869. 

( 16) Visconde de Taunay: «A cidade de 
~fatto Grosso » na « Rev. do Inst. Hist, e Geogr. 
Bras,», 'f. 54, II parte, p. 61, Rio de Janeiro 
1891. - V eja-se ta mbern : I\.arl von den Steinen : 
« U nter den Naturvolkern z ,~ntral - Brasiliens », 
p. 391 e p. c:egu., p. 4-i3, Berlin 1894 ! 

( 17 ) Boggiani : « I Ciamacoco », p. 21 e p. 
segu. 

( 1~ ) Coryn : «Los indios Lenguas i. nos 
« Anales de la Sociedad Cientifica Argentina», To
rno XCIII, p. ~32 e p. segu., Buenos Aires J 922. 
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( 19 ) Sohre povos da Arnerica do Norte vcja
se :' « lllu~trjerte vergleichende Volkerkunde», her
ausgegeben von Dr. Georg Buschan, 3. Auflag~, 
Band J, p. 107, 15l, Stuttga-:-t 1~2:!. 

( zO ) « I~ev. do Inst. Ifist. e Geogr, Bras. , , 
Torno JV, p. 168-201, Rio de Janeiro 1842. 

( 21 ) 1-Iispaniola chamou Colom ho a grande 
ilha americana que descobriu em 1492, Sao Domin
gos de hoj e, antig.~mente chamada Quizquaya pelos 
indigenas. 

( 22) «Rev. do Inst. f-lif t. e Geogr. Bra8. », 
To mo IV, p. 179. 

( 23 ) idem. 
( 24) Dr. l\1ax Schmidt : « lndianerstudien 

in Zentralbrasilien », p. 46, Berlin 1905. 
( 25) ide tn, p. 4:37. 
( 26) ide111, p. 4~18. 
( 2i) « A1guns autores julgam o costucne no

tavel da couvalle ( do sobreparto do homem ), que 
ie encontra entre muitos povos pri1nitiv0El, um de
grao interrnedio e11tre a fa1nilia 1natriarchal e a 
patriarchal. Considera ·se-o como un1 acto symbolico 
do reconhecimento publico da paternidade no rece1n
nascido ainda que provavelmente tarnbem algo re
ligioso n'isso coopere. » « Illustrierte Yergleichende 
Volker!~nnde~, Band I, p. 8 ). 

( 28 ) Coryn : «Los indios Lenguas ». 
( 29 ) Spix e 11ar1.ius : « Reise .in Brasilien 

etc. », I rfeil, p. 2?':..5, 078, 392. 
( 30 ) Boggiani escreve em «I Ciamacoco », 

p. b4, : 5: «Os resentimentos e o desprazer o Cha-
01acoco os explica por uma especie. de representa
~ao ~cadernica da dcr, cantando ou danvando ou 
pintaudo-se curiosacnente a cara e o corpo d~ preto, 
verrnelho, branco ou an1arello, e ornando-se cou1 
plu1nas de cores vivas graciosamente entretecidas. 
Ha s6 um caso em que come~a urna verdadeira 
luta corn consequencias, as vezes gravif)simas. E 
este caso acontece entre duas rnulheres por ciumes. 
Quando uma lan~a as vi~ta8 sobre urn homem que 
provisoriamente convive com outra - nno creio que 
tal caso ~ucceda sen~o raramente com um homem 
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legalmente casado - a rival n~o tarda em desco
bril-o. Se esta tem ascendente sohre o companheiro. 
obriga-o a seguil-a e a ir-se temporaria rnente, longe 
dos olhos e das caricias da ir.trusa, para outro 
acamparnento. Mas quasi sempre succeda que o 
rnoyo, ja canyado do pri1neiro con vi vio, ve com 
hons olhos o possivel cambiameoto e acorogoa a 
nova. A o~tra que ve o perigo tenta con1 urn 
aogmento de affcctuoso carinho enternecer o amigo 
e conservar-lhe o amor l\1as as cow:;as tern o seu 
c11rso, a.pesar de tudo, e a tern pestade rebenta. Das 
ameayas vem bem depressa. as pancadas ; e as duas 
mulheres, armadas de fo rtes e pesados paos, arro
jacn-se un1a contr.a a ou tra, puxam-se os cabellos, 
arranham-se, mordem-se e d~o-se tremendos golpes 
nn c<lbeya a qual, ai nda que feli zmente muito d1.1ra, 
fica as vezes seriamente avariada. Tudo is to succe
de eu1 quanto o « Pa ride », causador <la briga, es
pera, indiffer~nte espectador, o resultado final. Accor
rem os amigos e separam nao sen1 diffic uldade as 
duas feras, ou, para dizer melhor, salvam-nas de 
prematuro fim E, por . uma das tantas injustiyas 
da so rte, resulta sern pre que succumbe <las du as 
mulheres a aue tinha o cnaior direito de near em ... 
paz com o a:nante oontestado. A pohre nao pode 
fazer outra cousa sen~o chorar a crneldade da sorte, 
pensar as feridas as vezes muito graves, e consolar
se buscando novo objecto . para sobre elle verter a 
abondancia do sentimento e que a auxilie a suppor
tar, do melhor 1nodo possivel, esta vida de penar e 
desillus<Jes ». 

( 31 ) Boggiani : «I Ciamacoro », p. 73. 
( 32 ) Boggiani narra, em «I Ciamacoco:., p. 

75 - 80, o seguin te : «Eni consequencia de certa chaga 
1ual curada. foi atacado pelo tetano um moyo de seus 
25 annos, charna<lo Ansit. D'origem Tumana e feito 
captivo em tenra idade, fora arnamentado carh~ho
samente 0omo filho da boa Soriana, a velha m~e do 
Capit~o Antonio. Durante nove dias da doen~a,_ trata-
1nol-o em nossa casa, experimentando toclos os l·etne
dios possiveis, porem tudo inutihnente. No fim d'est~ 
tempo, os seus ·amigos o queriam comsig-0 no acam-



rpamento e a braQos o trantsportaram para 'la, onCle 
tlhe foram feitos todos ·Os exorcismos possi.veis .; mas 
·o pob1~e r\nsit ·dia a dia peorava. :u ma 'tarde, / esta-
1¥an1os coinendo qc1ando ouvimos, do lado do bosque, 
uma especie de c0ro de choros e ·la1nentaQ~es .; e 
!POtico '1ep0is apparecian. diante da porta -da ·casa 
·qnatro ou ·Cinco mulheres, quasi ·todas nuas ·e des
:grenhada8, e en~re ellas Soriana, esta .insolitamente 
.abatida. Choravam e, na sua .larnentagao, o no me do 
·doente appa.recia de quando ern quando. \Compre-
1hendi que devia estar muito n1al; porisso, pr~parada 
irapidamente u:na pogao calmante e seguido das mu
·lheres, deixei a ref~iyao e fui de pressa ao acam
pame11t0. Alli chegado, achei o pobre Ansit .ja ·morto. 
Puz o .frasquinho da poyiIO em terra, saeudindo a· 
·cabega. Apenas do men gesto deprehenderan1 ·que 
todas as esperancas ~e . hawiarn desvanecido,. arreben
taram de ·tOdOS OS lado~ .altissimos prantos, e alguns 
:amigos intimos da fami'lia de .Antonio se .precipita
•ram sobre o cadaver, abra~ando-o e chamando-o pelo 
norne e·n altas vozes e desesperadamente. A. velha 
:Soriana foi victima de tal convulstlo que parecia 
prei':te~ ~ per<ler a raza0. Corria de um ·lado para 
-O l!lt·ro ·corno uma louca, I'lindo e chorando .ao mesme 
1te1n,po, e saltando quanto lhe perrnittiam as .for~as 
·enif.raquec1idas. A's vev.es .lanv~va-se sohre o corpo de 
.Ansit e o acariciava., apertava-o ao peho como se 
:ainda fosse uma criancinha, . lembrando que cari-· 
>nhosamente o amamentara. Depois d'algum teut
•po ·deixava-o e 1recomecava a •cantar e dan~.ar. 
Atando ao~ pulsos 'braceletes d'unhas ·de ·veado e de 
:gamo, produzia com estes um -rui<lo ·e~tranho. Fi
·!lalmente, e1oquanto de todas as .partes, dos acam
!Pamentos visinho~, chegava1n outros ·Chamacoeos, 
-attrahidos pelos gritos, um cO-ro de prantos e bra-
-dos extranhissimos se elevou ao redor do morto, e 
:a velha Soriana., sentantlo-se ao ~eu 1ado, ·mandou 
1.razer a bolsa em ·que o fallecido costuma\va •ter as 
suas cousas e d''e1la come~ou a sacear ~odos as ·Ob
ijectos. E levantsndo-os um apes outro, <:>s rnostra·va 
:aos presentes ·emquanto ·cantava ·os ·elogios ·do de
fuu1to. Depais ile ter· ·eneontr.ado 1um .pedacinh~ de 

• 

• 

• 

• 
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pasta de uructi (vermelho ), pintou a cara, as in~os 
e os pes de Ansit, vestiu-o com os melhores· pannos 
que elle possuira, poz-lhe um collar e tHfta cinta d'u
ma especie de azeviche e pulseiras, sempre cantando 
e rindo convulsivamente. Entretanto, alguns Cha-
1nacocos tin ham coin as pas ca vado na proximidade 
dois buracos profundos, um perto do outro, e os en
grandecido com as maos. N'elles desceram e final
mente fizeram de ambos uma s6 cova oblonga, pro
funda com cerca de 1 rnetro e 50 centimetros. 
Apenas terrninado este trabalho. collocaram um pe
dago ·de tela branca s0hre o rosto do morto e, levan
tado o cadaver rapidamente da terra, emquanto os pa
rentes, amigos e os o~tros presentes alyavam _ainda 
·mais os prantos e lamentos como ultima sauda~~o, dcs
ooram-n'o a cova, collocando-o suavemente estendido 
de costas, com todo o cuidado. De repente todos 
apanharam terra e lanyaram-n'a a cova. A velha So
riana, quando viu que se estava por enterr8r o pobre 
Ansit, precipitou se a cova gritando que a enterras
sem tambem. Foi ·pre,~iso tiral-a a forga de la e eu 
a segurei. A pobre rnulher, que me rnostrara sempre 
grande affeigao, abragava-me e chorava, escondendo 
a cabega desgrenhada no meu peito. N'este entre
mente::i, fora a c6va cheia. Sohre ella se precipita
rarn varias mulheres, chorando desesperadamente, 
chamando en1 voz alta pelo morto. E Soriana, como 
presa de subito furor, arrojou-se tambem sobre o 
tumulo, tentando cavar a terra com as maos. S6 
alta noite cessaram os grandes prantos, mas Soriana 
continuou a chorar em voz baixa e, certamente, nno 
dorcniu durante toda a noite. Na rnanh~ seguinte, 
cedo, o acampamento foi abandonado e transferido 
para outro lugar. Sohre o turnulo forau1 postos 
troncos e ra mos para que os animaes nno pudessem 
desenterrar o corpo do pobre Ansit. Os parentes do 
defunto e, as vezes, tambem os amigos intimos, to
mam luto por muito tempo. E consiste. si e o ma
rido ou a mulher que morr.e, em cortar o cabello e 
n~o se lavar durante todo o temr:o do luto. As la
grimas que correm dos oJhos durante as continuas 
lamentggoes nocturnas, n!o se enxugan1 ; misturam-se 

• 
• 
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com a poeira e formam, primeiro ao reclor dos 
olhos e sobre as face8, depois tambem sobre o peito, 
uma camada preta que parece fuligern. Quanto maior 
esta carnada, tanto mais se denuncia o affecto que o 
sobrevivente sentia pelo defunto. E a noite, quando 
todos os sons se snbrnergenl no somno, na tranquil
lidade e no' silencio da selva n1ysteriosa, na incerta 

· luz do fogo que se extingue pouco a pouco, depois 
d'algu'n tenlpo uma voz tremula se levanta; e emquanto 
os outros dor,nem, ouve-se um canto extranho in
tervallado de pranto, por assim llizer, academico, 
amaneirado, extranhissimo. 0 nome do morto e in
tercalado continuamente na lamenta~~o. 0 sobrevi
vente vela e lerubra, evocando o espirito, todas as 
boas qualidades e os meriios do t:-aspa:;saio. E este 
rito funebre dura, a'3 vezes, muitos mezes. E' com
movente; e nada conhe~o r:nais grandiosarnente si 1n
ples e poetico.» ,.. 

(-33) J(arl von den Stein en escreve em «Un -
tcr den Naturvolkern Zeotral-Brasilien&», p. 181 : 
«Porqut3 os indios se pintarn 1 Poder-~e-ia exempli
cal-o pelo amor ao colorido ~ N'este caso deveri
amos observar corn assombro que as nossas tribus 
(indios do Xingu) na:o perceberam um dominio da 
natureza rico para tal :fim mesmo na selva do rio 
relativamente pobre de flores, sendo alias na Poly
nesia, por exemr>lo. ta:o abundan tement.e usado -
nem o homem, nem a mulher adorna-se de flores». 
- Observei entre os «Chamacocos bravos» varias 
vezes homens trazendo flores vermelhas nas orelhas. 

( 34) «As camaras de sangue, a que nada 
atalhava, muito as attribuiam ao uso do ~al, dado 
aos indios recem aprisionados ~com gravissimo dam -
no e erro:» dizia un1a infor1na~a:o da epoca : «O gen
tio do serta:o na'.o p6de usar o sal que o faz morti
:ficar, na:o sendo elle acostumad0, e morrer en1 bre
ve tempo as mais das vezes». (Affonso d'Escragnolle 
Taunay : « Sa:o Paulo no seculo XVI », p. t 66, 
Tours 1921 ). - E. Roquette Pinto escreve ern 

. «Rondonia», segunda edi~a:o, p. ~43, Rio de Janei
ro 1919: «A comida salgada, de nosso uso, na:o 
agradava aos indios da Serra do Norte. lvlais de 
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uin rejeitou o prato que destinavamos, dando a en
tender que o salino sabor o levava a proceder dessa 
maneira». - Mas ha tambem indios que gostam do 
sal. Theodor Koch-Grunberg ('.screve ern « Vom 
Roroirna ~um Orinoco», Band I, p. 101, Berlin i 917 : 
«Os circuruvizinhos do Roroima n~o tern relayOes 
com os brancos alem <las raras visitas de colleccio
nadores ingleze~ de orchideas. lsto ja se per~ebe 
vendo "que · n~o usam sal. M uita cousa pagarnos 
com este artigo precioso» . 

( 35 ) Juan Francisco Recalde : «N uevo m~
todo de ortografia guarani», S. Paulo 19~4. 

( 36) Constantino Tastevin : «Gram.natica da 
lingua tupy» na «Revista do ~luseu Paulista», Tomo 
XIII, S. Paulo 1923. 

( 37 ) Coryn : «.Los indios Lenguas )). 
( 38) Candido Mariano da Silva Rondon: 

«Ethnographia», Rio de Janeiro, 8. a. · 
( 39 ) Bartolome Mitre : « Lenguas America

nas)) na « Revista del Museo de la Plata», Torno 
'

71, L3 Prata~ 1895. 
( 40) Barcena : «.Arte de la lengua Toba:. na 

« Revista del ~useo de la Plata )), Torno V. La Pla
ta, 1893. 

( 41 ) Missno Salesiana : «Elementos de gram
matica e diccionario da lingua dos Bor6ros - Co
roados de 11atto Grosso», Cujaba, 1908. 

( 42) Karl von den Steinen: « Unter den Na
turvolkern Zentral - Brasiliens », p. 80, 524 e p. 
segu. 

( 13) idem, p. 421. 

. : 

• 

.. 



Annota9oes ao artigo de Karl von den Stei
nen : «t>ie Schamakoko-lndianer» 

. Na noticia :firmada ern actas cujabanas do an
no de 1848 se diz que os Ghamacocos vendiam os 
:filhos por cavallos. Se isto e verdade, os cavallos 
elles os utilisaram, a meu entender, exclusivamente 
como alimento. , 

«A cu tis dos Charnacocos como que parece ter-
ra argilosa pardo clara». J a rectifiquei que : 6 par-· 
do escura. 

«Raras vezes o cabello cae solto espaduas abai
xo.» Nao e exacto e sim quasi sempre. 

«0 medo dos Guaicurus leva os Chamacocos 
ate no interior do Chaco d'um acampamento a ou
tro». I-Ioje na.o mais. 

«Logo que a falta de agua se faz sensi vel os 
Cbarnacocos no interior do Chaco dcpendem das la
goas». Estas lagoas s6 teem, quanto eu saiba, agua 
salobra. · 

Mencionando as fibras do caraguata corno as 
unicas usadas para todos os tecidos, pergunta Karl 
von den Steinen se o algodao e conhecido apenas 
como rnorrao. - Sim. (Naturalmente n~o se falla 
aqui dos vestidos de algodao que os indios recebem 
dos brancos). 

«No territorio dos Charnacocos nao ha pedras.» 
E o Fecho dos Morros, o f1"'orte Olimpo etc. 1 
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As palavras dos Zamucos citadas por ~arl von 
den Stein en ao lado das dos « Chaniacocos 

br·anos» e dos « Chaniacocos mansos» 

«Ch. b.> 
a ... t ot~ 
Ce' I 
negat:hep 

' 0 . 80 ~ 

6ttt 
pe c 
pi' tl , 
J o·a 
J 6r c 
t6h(v)o 
to i 
ua 
• ump a 

Z'1muco 
dirie 

naitie 
yot 
ote 
ye de 
irie 
pororo 
pore 

I 
i 

1 chomara 
toi 
ugua 
uom 

• Ch. m.> 

de' i 
db} 
aol 

ne' i t homem .. 
'lllO agua 
6ta n:.ae 

· ' f d • 08-l • 1 olho 
os-d1' li p~ 
l or1o branco , . 
pon arvore 
sommaJa 1 
t 6 i morto 
• oua tu 
• om pa bom 



Nota principal 

0 problem a de ~j ustar definiti van1ente as rela
y0es entre hrancos e indios nn.o foi ate hoje resol
vido na Arnerica tlo Sul. A maioria das autoridades 
e notabilidades, especialmente proprietarios de terras 
e infelizmente tamhen1 alguns ethnologos de gahi
nete, quer exterminar os indios. E' preciso exter
minar primeirarnente estes superhomens. E' hem 
extranhavel que um naturalista e outr'ora director 
do Museu Paulista, o dr. Hern1ann von lhering, 
haja condensado no seu palanfrorio sobre os indios 
o material colleccionado pelos exploradores, para 
pregar em altas vozes o exterrninio dos autochtones 
da Arnerica, acyao reprobabilisshna que ate he je 
na'.o foi assas profligada como merecia. E' neces
sario estigrna tizar os norne3 dP. ta es « sabio·s ». 

II omens corn mais coraya'.O querem « ci vilisar » 
os indios. Mas se o seu cerebro podesse ver as 
consequencias dos seus desejos cordeaes, observariam 
que este ci rilisar e no melhor dos casos um escra
visar e lento assassinar. Que tal sa'.o o~ visinhos 
« civilisados » dos indios 1 rfheodor Koch-Grunberg 
diz em « Vom Roroima zum Orinoco», tomo I, que 
os colonos podem aprender dos indios ainda algurna 
cousa na construr.gao de casas. Em « U nter den 
Naturvolkern Zentral--Brasiliens », p. 22, falla Karl 
von den Steinen dos ranchos dos colonos «cujos 
habitantes podiam aprender dos indios do Xingu 
rnuitissin1a cousa a respeito <la installav~o commoda 
e solida e solicitude diligente para a vida. » A ci
vilisay~O esforya-se para que os . indios se vendam 
por aguardente; para que se vistam, facto pelo qua! 
desaprendem o banhar-se e degenera rn ; para que 
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morram das dc,enyas dos brancos. E se elles resis
tem a todos estes males, sao explorados ate a ultilna 
gota de sangue pelos desfructadores da actual ordecn . . econom1ca. 

Havera real mente ainda pessoas serias que a pre- . 
ciem as vantagens dos dons da civilisayao em rela
~ao ao indio e que lhes deem rnais valor do que a 
bondade e ao apego 9 vida livre do homem pardo i 

~' o tnais nobre de1Jer dos estados sul-arne
ricanos seguir o exe1nplo da A m.erica do Norte 
e « repco·ar »· o assass1:nato de 1nilhoes de indios 
nos ainda r·estantes, nao roubanio os territorios 
hoie hQbitados pelos restos dos povos p1·i·miti"vos e 
sim separan<lo-os quanta possivel dos b'ra.ncos. 
lsto e a unica verJadeira protecgao aos indios. Estes 
nao assaltarao os seus vie,inhos hrancos porque e 
indiscutivel facto que as hostilidades sempre foram ~ 
iniciadas pelos traficantes brancos anciosos de tP;rras. ~ 

QuEM TRM UM CORAQAO HUMANO, s6 POD~ DE

SEJAR QUE SE DEM AOS INDIOS TER.RITORIOS PROPRIOS 

QUE NIJNCA POSSAM PERDER NEGANDO-SE ' A QUALQUER 

BRANCO 0 DIREITO DE N'ELLES ENTRAR ! 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org
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Nota final 

Agradego ao Sr. Dr. Affonso d'Escragnolle Tau
nay, Director do Museu Paulista, a correccao da 
presente traducgao e innumeros outros fa vores ; ao 
Sr. Dr. R. Lehmann-Nitsche, Professor da Univer
sidade de La Plata, as amaveis informagoes relativa& 
as fontes bibliographicas . 
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Indio Chamacoco 
Moc;a Chamacoco - (typica lchimitchana) - preparando 

fibras de caraguata para tecer 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



India Charnacoco, velha Chcfe dos indios Guam\ (em Porto Sastre), bexigoso 



\ 

• 

0 Rio Paraguay e seus diversos brnc;os, visto do Pfto d'Assucar (Fecho dos Morros) 



• 

Carros de boi para transporte de quebracho no interior do Chaco paraguayo. 




