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PREFÁCIO DE GUILHERMINO CESAR 

Este livro, por seu jneditisn10, não tem similar na bibliografia 
sul-rio-grandense. Ou na estrangeira, portuguesa ou não, relativa 
ao grupo Caingangue da nomenclatura atual. Nem os Jesuítas da 
residência do Rio de Janeiro, que a partir de 1595 missionaram 
os ameríndios do litoral, ultrapassando o Mampituba e chegando 
às cercanias de Porto Alegre, tiveram experiência semelhante à 
que nestas páginas vem registrada. E os padres das Missões Orien
tais do Uruguai, de igual modo, não deixaram qualquer relato, 
sequer parecido com este - no que respeita à riqueza de infor
mes-, sobre os mencionados aborígines. 

O autor, Alphonse Mabilde, engenheiro belga, naturalizado 
brasileiro, viveu longo tempo no Rio Grande do Sul, de 1833 a 
1892, quando faleceu em São Leopoldo, aos 86 anos, cercado de 
seus descendentes e da admiração de toda a Província. Deixou 
diversos escritos, conforme se verá mais adiante, versando assun
tos de sua especialidade. Abeillard Barreto, na Bibliografia Sul
Rio-Grandense, menciona tais trabalhos, publicados ou inéditos. 
No entanto, a parte melhor do espólio intelectual de Alphonse 
Mabilde, no que concerne às ciências do homem, são estes Apon
tamentos sobre os /ndios Selvagens da Nação 'Coroados' dos 
Matos da Província do Rio Grande do Sul - agora dados a lume 
graças à dedicação e competência de suas bisnetas Prof.ª May 
Mabilde Lague e Dra. Eivlys Mabilde Grant. O leitor aí encon
trará a história fascinante de um engenheiro culto, operoso, que 
emigrou da Europa para estas lonjuras e aqui muito penou para 
se firmar profissionalmente, numa quadra em que escasseava 
mercado de trabalho estável para pessoas de sua habilitação. 
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Note-se que os mesmos Apontamentos foram parcialmente di
vulgados por Graciano Alves de Azambuja no Anuário do Estado 
do Rio Grande do Sul (para os anos de 1897 e 1899), sem e 
ordenamento, por conseguinte, a que a matéria foi submetida na 
presente edição. Todavia, investigadores estrangeiros perceberam 
logo a validez científica dessa contribuição original. Dela se 
ocuparam, entre outros, em 1898, o professor Józef Siemiradzki, 
que a divulgou resumidamente em livro, editado em Viena; e neste 
século, na Argentina, o professor Antônio Serrano, da Universi
dade de Tucumán, aproveitou as observações de Mabilde numa 
conhecida monografia editada em 1939. 

Os Apontamentos, além disso, têm uma história curiosa, que 
importa lembrar, ainda que de passagem. Como sempre ocorre 
quando entra em cena um homem de ação, o Eng.º Alphonse Ma
bilde, apesar das limitações do meio provinciano em que viveu, 
não se deixou vencer; criou suas opções, "inventou" oportunida
des; fez o que pôde, como pôde, e até - ao contrário do antigo 
vezo burocrático - deu brilho aos cargos, em verdade muito 
abaixo de seus méritos, que ocupou em Rio Grande, Porto Alegre 
e na região colonial alemã, sobretudo em São Leopoldo. Acontece, 
ademais, que o destino cooperou à grande para enriquecer-lhe a 
biografia. 

Com efeito, achando-se na região de Santa Cruz, ocupado com 
os trabalhos de abertura de estradas, foi ele surpreendido por um 
grupo de selvagens, que o prenderam e levaram consigo para os 
matos. 

Durou mais de dois anos o seu cativeiro, tempo em que Mabilde 
não ficou, porém, inerte. Com astúcia e bondade, impôs-se logo a 
seus captores, ensinou-lhes muitas coisas úteis, e "aclimado" fez 
observações etnográficas e antropológicas da maior importância, 
as quais não foram logo comunicadas ao público. 

Seja como for, na terra gaúcha nenhuma obra foi escrita nas 
mesmas condições desta, no interesse exclusivo de retratar uma 
sociedade primitiva, desvinculada a mente do autor de quaisquer 
intuitos apostólicos. E mais: o observador, no caso, era um espí
rito aberto, de boa formação humanística, e não se enredou em 
fantasias. Vale a pena acompanhá-lo. Sua linguagem persegue a 
clareza, refletindo o espírito geométrico a que nos habituou, para 
exemplificar, um naturalista do porte de Saint-Hilaire. Com uma 
vantagem sobre este e outros que viram o índio sulino, contempla-

2 

ram-no como a um bicho, mas não conviveram com ele no dia-a
dia da floresta e dos toldos, participando da atividade cotidiana, 
quer da tribo, quer dos indivíduos isoladamente. Considero emo
cionantes, a despeito de seu tom científico, os capítulos nos quais 
o ex-prisioneiro registra coisas e fatos de diferente grandeza, mas, 
em conjunto, fundamentais para se conhecer o substrato indígena 
em questão, remanescente da época da conquista. De um povo que 
procede, com toda certeza, do antigo grupo Jê, que na costa espí
rito-santense e na Mata de Minas se chamou Botocudo, e aqui re
cebeu diversos nomes: Bugre, Coroado, Caingangue. 

Indicarei pontos essenciais, estudados pelo autor: as tribos exis
tentes e as rivalidades entre elas; a posição dos caciques, seus 

· privilégios, suas mulheres e seus filhos; obtenção ou troca de mu
lher, sem ato algum semelhante ao casamento; a menstruação das 
indígenas e a supressão voluntária do respectivo fluxo, sem danos 
para a paciente; relacionamento sexual; adultério e punição; o 
caráter do Coroado; o governo da tribo e as formas de investidura; 
cerimônias fúnebres e respeito pelos mortos; festas, cantos, danças 
e beberagens; dieta; plantas medicinais e arte de curar; crença 
religiosa; manufatura de armas; lutas entre as tribos; etc. etc. 

Num dos trechos mais interessantes, Mabilde refere lances par
ticulares da luta que naquele tempo dividiu dois poderosos caci
ques: Braga e Doble (este último tem seu nome perpetuado numa 
sede municipal gaúcha da região do Planalto Médio); e narra 
igualmente como o citado Cacique Doble foi compelido a al~ear 
sua gente, para preservá-la de constantes razias de grupos rivais e 
da arremetida colonizadora do branco. Pena é que não se tenha 
demorado na análise da ação repressora desenvolvida pelos "bu
greiros ", que no Segundo Reinado constituíram uma força para
militar organizada, para cuja manutenção o Orçamento provincial 
chegou a consignar verba própria. 

De interesse, por igual, é o que escreve o autor acerca dos efei
tos do aldeamento sobre os indígenas. Povo nômade, por necessi
dade de subsistência, o sedentarismo desgostava-o profundamente. 
Isso é bastante para explicar, por si só, o empecilho com que 
vimos lutando, ainda hoje, apesar dos progressos da ciência, para 
localizar regionalmente as diversas parcialidades em que se dividi
ram os aborígines, antes e depois de Cabral. 

Fecham este livro dois capítulos de reflexões: "Catequeses -
Matéria espinhosa e ingrata" e "Comparações entre Coroados e 
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Botocudos do Rio Grande do Sul". Adstrito àquela objetividade 
que mencionei antes, Mabilde exprime com absoluta franqueza 
sua opinião, sem omitir críticas, que me parecem justas, aos dois 
tipos de catequese - a religiosa e a leiga - adotados até então de 
modo muito imperfeito. Mas o seu objetivo, no caso, foi o mais 
generoso possível; procurava uma solução ideal, que ainda hoje 
não se encontrou. Apesar da obra gigantesca de Rondon, a verda
de é que, em matéria de domesticação do índio, os processos ado
tados continuam a resvalar, inoperantes, de tal modo é variada e 
compósita, ao contrário do que comumente se pensa, a estrutura 
social do homem selvagem. 

É claro: essa parte final, centrada na solução de um problema 
secular, se.nos apresenta sugestões práticas, de outro lado formula 
propostas discutíveis. Mas isso é o de menos. O que galvaniza 
estes Apontamentos, dando-lhes o vinco peculiar de um depoimen
to caloroso, rico de dados, vem da mesma circunstância que o 
gerou. Ou seja: nasceram eles de uma experiência direta, sofrida, 
podendo-se por isso dizer que representam a primeira "pesquisa 
de campo" realizada no Rio Grande do Sul, nos domínios da 
antropologia cultural, sobre o bem pouco estudado resíduo Cain
gangue. 

Um livro assim, ao mesmo tempo que atesta a viva inteligência 
do Eng.º Alphonse Mabilde, abre clareiras numa floresta de 
enganos. Pois a verdade é esta: ninguém, até agora, suplantou 
este autor oitocentista no mesmo campo de observação. Pois 
ninguém, melhor do que ele, tão copiosas. informações divulgou 
sobre aqueles indígenas que teimosamente subsistem, hostilizados 
pelos vizinhos brancos, num espaço cada dia menor. 

GULHERMINO CESAR 
Porto Alegre, março, 1982. 
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INTRODUÇÃO 

1 . O presente trabalho consta de um texto e 63 notas escritas 
pelo Ten.-Cel. Eng.º PIERRE FRANÇOIS ALPHONSE 
BOOTH 1V1ABILDE do ano de 1836 ao ano de 1866 - das 
quais é reproduzida integralmente a de n.0 34, tal como o 
autor a escreveu. , 

2. Note-se a maneira como o autor dispunha o texto, ocupando 
a metade esquerda da página, deixando o espaço à direita 
para posteriores retificações ou acréscimos. 

3 . A ordem de apresentação das "notas" não é a mesma dos 
originais. Supõe-se que o autor pretendia ordená-las, com fins 
de publicação, mas não chegou a fazer tal trabalho - que 
ora realizamos, mas sempre citando o "n.º da nota" repro
duzida. 

4. Quando não citamos o "n.º da nota" é porque o capítulo, 
total ou parcialmente, foi extraído do mencionado texto. 

5 . Respeitamos o trabalho do autor - tal como foi escrito -
apenas modernizando a ortografia, embora admitindo que 
certos conceitos, emitidos há mais de um século, já estejam 
superados nos dias de hoje. 

6. As eventuais contradições da obra foram respeitadas, consi
derando o que o autor diz numa ''Advertência" - cujo ori
ginal encontra-se reproduzido na presente publicação: 
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"Em algumas notas encontra-se apreciações que pare
cem contraditórias e em algumas, ponderações repetidas 
com mais ou menos modificação. Como são apontamentos 
que devam servir a qualquer que quiser ocupar-se em 
escrever a história daqueles indígenas selvagens, entendi 
não dever colecioná-las, e reproduzir minhas notas e pon
derações tal qual os fatos de mo~ento me sugeriram, nas 
circunstâncias várias em que ocorreram; e a impressão 
que me faziam." 

7 . Como consideramos ser este livro - antes de mais nada -
um valioso subsídio para os estudiosos de nossos índios, 
achamos até ser interessante a reprodução das "apreciações 
que parecem contraditórias" - no dizer do autor - as quais 
poderão vir a ser alvo de meticuloso e acurado estudo, para 
apuração da verdade. 

8. Os indígenas da Nação Coroados são, atualmente, chamados 
de "caigangues". Vivem na reserva de Nonoai e, em maio 
de 1978, expulsaram os posseiros de suas terras. 

01 - BUGRES COROADOS DO RIO GRANDE 
DO SUL EM 1836 

, 
01.01 - ORIGEM PROVAVEL DA PALAVRA "BUGRE" 

Os indígenas selvagens que habitam as matas da província 
do Rio Grande do Sul são conhecidos entre nós pelo nome 
de bugres. Este parece ser o nome guerreiro que se tem dado 
aos selvagens para diferençá-los dos indígenas guaranis que, na 
época das conquistas do território pelos europeus, não procura
vam a vida florestal como os que chamamos de bugres. 

Nada define a palavra "bugre" e nem pelo seu sentido escla
rece a que espécie ou raça de indígenas pertence o indivíduo 
selvagem assim chamado. Somos de opinião que as tribos seme
lhantes às desta província, encontradas em várias províncias do 
Império e denominadas "bugres", nada mais são do que tribos 
da Nação Coroados. Sem dúvida,· pelos seus usos e costumes 
se diferençaram dos desta província, assim como estes diferem 
dos das províncias de Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina. 

Uma tradição, bastante vulgarizada, a respeito da palavra 
"bugre" é a seguinte: logo que os primeiros homens brancos, 
portugueses, foram vistos por aqueles indígenas, o espanto, a 
admiração ou o sinal de alerta - por eles dado à tribo a que 
pertenciam - foi um grito agudo, no qual pareceu ouvir-se, 
pronunciada, a palavra "bugre". Esta, conservada na memória 
pelos exploradores das matas, naquele tempo, foi depois empre
gada para denominar os selvagens que a tinham proferido. 

J! provável ser certa esta origem pois, até hoje em dia, os 
selvagens de que tratamos usam, em certas circunstâncias, de 
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um grito agudo, pelo qual avisam seus companheiros da che
gada de alguma pessoa ou coisa estranha ao alojamento a que 
pertencem. Neste grito de alarme pronunciam, distintamente, a 
palavra pucri, cuja última s!lapa prolongam até lhes faltar a 
. respiração. Repetem o grito duas ou mais vezes_,· prolongando 
sempre a última sílaba, de maneira que se poderia escrever ·essâ 
palavra, em relação à maneira como a desenvolvem no grito, 
como se fosse "pu-cri-i-i-i-i". 

Sem significação direta traduzível, esta palavra só serve para 
aquelas ocasiões e tem para eles o mesmo valor que terá para 
nós a palavra ALERTA, substituída por um grito convencional 
qualquer. n pois fácil, da palavra "pucri"' articulada da maneira 
explicada, entender-se a palavra bugri ou mesmo bugre. 

01.02 - CONFRONTO ENTRE O GRITO DE ALARME DE 
COROADOSEDEBOTOCUDOS 

(Nota n.º 19) - Os botocudos, que vivem no sertão do nor
deste desta província e na fronteira com a província de Santa 
Catarina, assinalam, igualmente, com um grito agudo o apa
recimento incógnito de pessoa ou coisa que lhes causa receio. 
Entre estes indígenas é a palavra puxi, num grito agudo, que 
serve de sinal de alerta, articulando a última sílaba xi, tal qual 
os coroados articulam, no seu grito de alerta, a última sílaba -
cri - da palavra pucri. 

Entre os botocudos, porém, tem a palavra puxi uma signifi
cação. Na língua deles quer dizer coisa má, objeto mau, homem 
mau ou somente, conforme a tradução literal, "o objetivo mau." 

Talvez aqueles selvagens sirvam-se da palavra "puxi" (a par 
de sua significação), de preferência a outra qualquer palavra, 
por acabar a última sílaba em "i", única letra que se presta 
como final de um grito agudo, como eles usam, para assinalar, 
como os coroados, a necessidade de estarem alertas. 

Não é raro ouvir-se dizer dos moradores dos lugares em 
cujas imediações os indígenas botocudos habitam que, quando 
estes selvagens avistam gente civilizada, gritam, parecendo dizer 
a palavra "bugio" (nome de uma espécie de macaco). Trata-se 
da palavra puxi que, articulada pelos botocudos, no ato de gri
tar, de uma maneira especial, lhes afigura ouvir a palavra bugio, 
tal como os antigos sertanejos que, ouvindo dos indígenas coroa-
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dos o seu grito de alerta - pucri - dele _fizeram, pela mesma 
razão, a palavra bugri ou bugre. 

Esta singular coincidência da substituição das palavras pucri, 
para bugri ou bugre; e puxi, para bugio, torna muito provável 
ser cert'! a origem da palavra bugre, com a qual ·hoje se deno
mina, de um modo geral, todo o selvagem. 

No dialeto dos coroados a palavra "bugre" é desconhecida e 
ali nada significa. 

01.03 - NAÇÃO COROADOS 

Os selvagens que se encontram nas matas desta província 
pertencem à Nação Coroados, nome que se lhes dá devido ao 
modo de tonsurarem o cabelo. Por esse nome, "coroados", são 
conhecidos todos os indígenas que usam este distintivo do ca
belo, nas demais províncias do Império, onde igualmente se 
encontram, como sejam nas províncias do Paraná, São Paulo, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso etc. 

As diferenças sumamente notáveis, e mesmo contraditórias, 
que se encontram nos usos e costumes das várias tribos de 
coroados (cada uma com um cacique principal) que habitam os 
sertões do Brasil, parecem ser devidas a diversas causas. Os 
coroados, pelo seu distintivo (tonsura do cabelo), pertencem à 
mesma Nação Coroados e como tal se reconhecem entre si, fa
lando todos, mais ou menos, o mesmo dialeto, modificado so
mente na pronúncia. Achamos, entretanto, que aquelas diferen
ças de linguagem são devidas não somente às circunstâncias 
locais dos lugares em que habitam como, também, pelas maiores 
ou menores privações que passam; pela maior ou menor facili
dade em suprir aquelas privações; e, principalmente, pelo maior 
ou menor sossego de espírito com que vivem em lugares mais 
ou menos explorados, não somente por selvagens de outras 
nações, como também por_ indivíduos civilizados, que habitam 
nas imediações do sertão onde se alojam. 

A vida isolada das demais tribos da mesma nação pode 
muito bem provocar a degeneração do dialeto e até modificá-lo, 
t.anto que, no fim de algum tempo, apenas lhes fica uína lin
guagem derivada - e ainda alterada - do dialeto primitivo 
ou geral, dos demais coroados que habitam em outras provín
cias do Império. 
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Os coroados tinham terror dos botocudos e de uma outra 
nação selvagem quase idêntica à dos botocudos, distinguindo-se 
destes porque usavam orelhas furadas, ornadas com um pedaço 
de pau - em vez de furarem e ornarem deste modo os beiços, 
como os botocudos - única coisa que os diferenciava. Tinham 
menos receio dos brancos ou civilizados do que dos botocudos. 

Os coroados têm um ódio hereditário tão grande às duas refe
ridas nações de selvagens que as guerras de vingança, entre si, 
tornam-se intermináveis, de parte a parte. 

01.04 - LINGUAGEM 

A linguagem que os coroados falam é um dialeto que se 
deriva, em grande parte, da língua tupínica e do guarani. Porém, 
de tal maneira alterada e corrupta, por uma pronúncia um 
ta~to aspirada, que lhes modifica as palavras (ao articularem 
as palavras, com um impulso da boca e da garganta, produ
zem um som gutural e nasal, muito particular e difícil, impos
sível de descrever). Seria preciso um estudo muito especial para 
descobrir-se, naquele dialeto, alguma analogia com as duas lín
guas das quais se deriva. Além disso, o dialeto é muito pobre 
em palavras e muitos objetos diferentes têm o mesmo nome, 
com a única diferença de ser a mesma palavra (ou nome) falada 
ora aspirando, ora soprando, ora nasal, ora gutural, de modo 
que é mais a diversidade no som, ou no acento, do que a própria 
palavra, que indica o objeto que denomina. 

Um dicionário, contendo todas as palavras do dialeto dos 
coroados, de coisa alguma serviria a quem quisesse utilizar-se 
dele, porque as palavras pronunciadas, sem as modificações de 
som que lhes dão aqueles selvagens, não serão por eles com
preendidas, como já tenho experimentado entre eles. Seria pre
ciso que cada palavra, além de uma explicação sobre a maneira 
de pronunciar cada sílaba (aspirando, soprando, nasal ou gutural) 
viesse acompanhada - se isso fosse possível - do som que 
eles produzem, quando articulam a palavra. 

Minha limitada inteligência não me permitiu executar um 
trabalho dessa natureza. Creio que mais de um, ainda, encon
trará essa mesma barreira, quase insuperável, quando quiser 
dedicar-se a um tal trabalho. 

A riqueza do dialeto dos coroados limita-se a poderem iden
tificar os poucos objetos que, diariamente, vêem ao redor de si 
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e fazerem-se entender, entre eles, para as poucas precisões que . 
têm. 

Todas essas circunstâncias me fazem supor, às vezes, que os 
selvagens de que tratamos sejam diferentes, ainda que tenham 
o mesmo caráter físico ou aparência dos indígenas coroados das 
províncias de Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Paraná e, 
tanto uns como outros, o mesmo distintivo do cabelo tonsurado. 
Os coroados desta província diferem, tanto na linguagem, como 
nos usos e costumes, sendo ainda muito menos inteligen.tes e 
inferiores, em tudo, aos demais selvagens da mesma denomina-
ção que habitam as províncias acima mencionadas. . 

Assemelham-se, porém, todos os indígenas coroados, sem dis
tinção alguma, no caráter feroz e sanguinário. Quanto ao mais, 
em tudo diferem entre si e até se perseguem, mutuamente, fa
zendo guerra e se exterminando, quando acham ocasião. 

-01.05 - POPULAÇAO 

Tenho a firme convicção, pelo que pessoalmente tenho visto 
dos coroados, que nas matas desta província estão alojados e 
nunca excederam em população o número de 1900 a 2000 indi
víduos de ambos os sexos e idades diversas, dos quais, atualmente 
(ano de 1864), há perto da metade deste número, aldeados nos 
vários aldeamentos que o Governo Provincial tem mandado 
formar para esse fim. O resto, que ainda existe no sertão, tem-se, 
nestes últimos quinze anos, destruído de tal maneira, pelas 
guerras entre si, que julgo não me afastar muito da verdade, 
asseverando que o número ou população dos indígenas coroados, 
ainda existentes nas matas desta província, não excede de 450 
indivíduos de ambos os sexos. 

01.06- COMO OS PADRES DA COMPANHIA DE JESUS 
CHAMAVAM OS COROADOS 

(Nota n.º 23) No tempo da conquista e das missões dos pa
dres da Companhia de Jesus, na parte ocidental desta provín
cia do Rio Grande do Sul os indígenas guaranis conheciam os 
coroados pelo nome de caáubaba (da maneira que os guaranis 
ainda hoje - 1835 - pronunciam esta palavra, seria mais acer
tado escrever-se caá-uwawa, dando-se à letra w o mesmo valor 
e som que lhe dão os holandeses, alemães, belgas etc.) e de 
caáhan. 
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Os padres da Companhia ensinavam aos guaranis a chamarem 
os coroados de curupira (diabo do mato) e de tapya-caápora 
(homem bravio, mau, gentio), nomes que me parece terem 
aqueles padres emprestado à língua tupínica. 

Entre os velhos guaranis, que ainda encontrei no povo de 
São Luiz, em 1835, e aos quais devo o conhecimento dessa 
circunstância, era sabido aquilo por tradição daqueles primeiros 
tempos. Foi igualmente confirmado, no ano de 1836, pelo Mare
chal Francisco de Assis Chagas que, em 1811, quando esteve 
em serviço nas Nlissões do Uruguai, ali teve ocasião de ouvir 
referir aquele fato, já naquela época, por muitos velhos índios . 
guaran1s. 
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02 - COMO ERA O TIPO FiSICO 

, -
02.01 - ESTATURA, COR, FORMA DO ROSTO, PESE MAOS 

Os coroados, em geral, são de estatura mediana, encontrando
se, não obstante, alguns de estatura muito regular, mas raras 
vezes de uma estatura elevada. As mulheres, em geral, são mais 
baixas do que os homens. 

Têm a pele de uma cor amarelo-avermelhada que se assemelha 
à do mulato escuro, porém muito mais clara do que a do cabra. 
Essa cor é muito uniforme entre eles e não encontramos um só, 
nas matas, que tivesse uma cor mais escura ou mais clara do 
que o outro. 

Aquela cor, natural à raça desses indígenas - cuja uniformi
dade notável talvez possa ser atribuída à sombra dos bosques 
em que sempre vivem - não parece ser constante em outras 
circunstâncias, porque aquela grande uniformidade desaparece, 
sensivelmente, quando vivem no campo, depois de catequizados 
e, principalmente, quando se ocupam da lavoura. Nestas circuns
tâncias escurecem mais e, em alguns, a pele torna-se de uma 
cor de cobre amarelada mais definida, e os filhos que nascem 
de pais nestas circunstâncias são igualmente de uma cor mais 
reforçada ou escura do que os nascidos nas matas, de pais ainda 
no seu primitivo estado. 

Os coroados, em geral, são bem feitos de corpo, proporcio
nalmente à sua estatura; os músculos são muito aparentes mas, 
não obstante parecerem robustos, não possuem, entretanto, aquela 
força muscular que se dizia possuírem e que tanto apregoavam 
os primeiros povoadores do sertão. Estes, quando acometidos 
por aqueles selvagens, sentiam medo e lhes atribuíam ilusórias 
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forças extraordinárias. Tivemos ocas1ao de fazer experimentar, 
inúmeras vezes, a força dos coroados, tanto no seu estado de 
selvagem como depois de aldeados e catequizados, e podemos 
assegurar que não passa de uma força, em geral, medíocre; quan
do muito, regular. 

Os coroados - quer homens, quer mulheres - têm, geral
mente, os pés pequenos e não apresentam a largura de forma, 
na ponta, como os home~s da raça branca acostumados que 
sejam, como estes indígenas, a andarem descalços. Talvez pro
venha isso da pouca dureza e da flexibilidade dos terrenos nas 
matas virgens que não oferecem ao pé aquela resistência ou 
dureza que obriga o pé a tomar forma mais chata e larga, pelo 
contínuo pisar em tais terrenos, mesmo com o simples peso do 
corpo. Singularmente contrasta · à beleza - se assim podemos 
chamá-la - do pé pequeno o pouco desenvolvimento da barriga 
das pernas. Esta, em geral, é muito fina e de grossura quase 
parelha, desde pouco acima do tornozelo, até o joelho, tanto na 
mulher como no homem. 

As mãos, igualmente, são pequenas e bem proporcionadas, 
principalmente as das mulheres. 

O rosto é redondo, as maçãs do rosto um tanto salientes, o 
nariz, em geral, largo e um tanto deprimido, a boca grande e 
os lábios reforçados sem, contudo, serem muito grossos. As 
mulheres, geralmente, têm estas partes características do rosto 
muito menos desenvolvidas e, entre elas, encontram-se algumas 
cujas feiçõ~s são bastante regulares e mesmo parecidas com as 
da raça branca. 

02.02 - CAUSAS DO RESSECAMENTO DA PELE DAS PERNAS, 
SEGUNDO O AUTOR E O NATURALISTA BERTHIER 

(Nota n.º 20) O costume dos coroados passarem dias in
teiros, tanto no verão como no inverno, sentados de cócoras 
ao pé do fogo faz com que as canelas ou parte anterior de 
suas pernas tenham a pele tão ressequida que se racha, miuda
mente, ficando como coberta de pequenas escamas de pele seca 
que se largam, superficialmente, da pele. Estas escamas, pelo 
calor contínuo do fogo, tomam uma cor esbranquiçada, diferente 
da cor naturaf da pele. Quem ignorar esta circunstância pen
sará, à primeira vista, que os selvagens são portadores de mo-
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léstias herpéticas, afetando-lhes as pernas. Os velhos são mais 
sujeitos a essa espécie de descascamento, principalmente no 
inverno, quando a pele é, naturalmente, mais seca. Nessa época, 
as pernas parecem polvilhadas com uma substância branca, dando 
ainda mais a impressão de sofrerem de problemas herpéticos, 
cheios de impingens ou dartros de natureza furfurácea. 

As mulheres, que menos tempo disponível têm, visto serem 
elas que fazem todo o serviço, passam menos tempo junto ao 
fogo e apresentam aquele descascamento muito menor e menos 
visível do que os homens. Além disso, as mulheres, quase sem
pre, sentam-se com as pernas cruzadas diante de si, ficando me· 
nos expostas à ação direta do fogo. 

~ singular verificar que alguns homens, quer como amadores 
ou mesmo como naturalistas, queiram criar um nome à custa 
dos crédulos e, em suas viagens pelo interior do Brasil, exage
rem o que vêem, procurando dar um caráter extraordinário às 
coisas do país, para se distinguirem. Alguns casos, entretanto, 
só podem ser taxados como irrefletida extravagância, tanto maior 
quando citam opiniões próprias, sem fundamento racional. 

Assim o Sr. Carlos Berthier que, como naturalista, veio de 
Montevidéu, por terra, até o Rio Grande do Sul (agosto de 
1846), pediu-me algumas informações autênticas sobre nossas 
produções minerais e sobre os indígenas. Entre outras observa
ções que lhe dei a respeito destes, figurava uma observação sobre 
o assunto desta nota. 

Voltando à Europa, escreveu-me o Sr. Berthier uma carta de 
Paris, datada de 3 de fevereiro de 1848 na qual, entre outras 
coisas, diz, referindo-se aos indígenas, o seguinte: 

" ... et e o mm e je pretends, dans peu de temps, f aire une petite 
exposition qui sera, par un de mes amis d'ici, présentée a 
l'Académie des Sciences, au sujet de mon voyage dans la partie 
de l'Amérique du Sud que j'ai visité, j'aurais occasion de 
faire mention des précieuses informations que vous avez eu 
l'obligeance de me donner, alors de mon séjour à Porto Ale
gre en 1846. /e crois, pourtant, devoir vous prevenir que je 
f erai une petite observation au sujet des jambes des indiens 
coroados, ou vous trouvez être la peau dessêchée par le feu, 
la c~use de leur apparence dartreuse. /e crois, au contraire, 
que ces indiens sont naturellement af fectés par ces maladies 
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de la peau, et que, ce qui vous parait comme des dartres, en 
sont effectivement, et non de simples apparences comme vous 
le croyez. Cela est d'autant plus naturel, que leur nourriture 
exclusivement de pinhão, que vous me dites dans vos notes, 
être un fruit excessivement farineux, doit infailliblement avoir 
une grande influence pour le développement de cette maladie 
chez ces indiens sauvages; chez lesquels par cette mauvaise 
nourriture, cette maladie s'est constituée héréditaire. . ..... 

t 
,, . . . . . . . . . . . . e e. 

Não é somente inadmissível semelhante opinião pelo absurdo 
que contém, como torna-se excepcional pela completa falta de 
lógica, provando, até à evidência, que o Sr. Berthier nem leve 
conhecimento tem de uma moléstia que, nas suas fantasias de 
viajante, quer encontrar entre os indígenas, onde tal moléstia 
não existe e nem nunca existiu, gozando os selvagens de uma 
saúde exemplar. O pinhão, segundo o Sr. Berthier, é um ali
mento próprio para desenvolver a citada doença de pele. ~ ele, 
entretanto, um alimento que, sendo composto de substância ami
lácea, é muito saudável. Não há quem ignore que o regime ve
getal (que compreende as substâncias amiláceas) é sempre pres
crito nos casos de moléstias herpéticas como próprio para evitar 
o progresso do mal. 

Se as substâncias amiláceas (levando em conta o parecer do 
Sr. Berthier) desenvolvessem as moléstias da pele, os italianos 
e, principalmente, os napolitanos, apaixonados por comidas fa .. 
rináceas e que, quase exclusivamente, se nutrem dessas subs
tâncias (principalmente o povo pouco abastado), deveriam ser os 
homens que mais sofreriam de doenças da pele, aliás, mais raras 
na Itália do que em outros países da Europa. Vítimas da mesma 
doença seriam os povos cujo alimento quase exclusivo é a batata 
inglesa (Solanum tuberosum, Linneu) e não menos livre da mes
ma moléstia seria a maior parte da população brasileira, para a 
qual a farinha da raiz da mandioca (Manihot utilissima) é a 
comida diária. 

Em resumo, a população inteira, ou quase inteira, de nosso 
globo deveria sofrer de moléstia da pele, se a opinião do Sr. 
Berthier, relativa ao pinhão, como fruto farináceo, fosse admi
tida como extensiva a todas as demais comidas amiláceas. 
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02.03 - SA UDE E VIGOR DOS ADULTOS 

As crianças que escapam aos riscos da lavagem em água fria 
ao nascer, usada pelos coroados, e se criam, tornam-se indivíduos 
adultos de uma saúde e de um vigor notáveis, embora não pos
suam, ainda assim, a robustez que, em geral, têm os indivíduos 
da raça branca, o que devemos atribuir aos alimentos pouco 
nutritivos que usam. Apesar disso, sua aparência é a de pessoas 
bem dispostas e gordas. 

Sobre eles parece que não têm ação as intempéries do nosso 
clima, nem as mudanças atmosféricas, muitas vezes bruscas, 
passando de um extremo ao outro. Suportam, facilmente, o 
maior frio ou o maior calor. Dir-se-ia _que são dotados de uma 
espécie de insensibilidade, difícil de admitir, em relação ao frio, 
e rara de encontrar-se entre os povos civilizados acostumados 
a usarem roupas apropriadas às várias estações do ano. Assim 
temos encontrado, nos meses de junho e julho, no centro da serra 
e em meio de pinheirais, às 7 hotas da manhã, quando o termô
metro Réaumur indicava, apenas, um grau e meio acima de zero, 
os coroados completamente nus, como descreveremos, sem dei
xar perceber o menor sinal ou demonstração de sentir frio, ao 
passo que para nós, bem vestidos e agasalhados com roupas 
de lã, aquela temperatura baixa e a umidade das matas era 
quase insuportável. 

Os coroados, quando se aproximam do fogo, não dão sinal 
algum de satisfação e apresentam o mesmo indiferentismo com 
que enfrentam o frio. Passam dia e noite ao pé do fogo, mesmo 
nas estações do ano de maior calor' sendo o fogo para eles um 
grande atrativo, visto como até nos dias quentes do estio ficam 
junto do fogo. 
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03 - ASSIM ERAM OS CRÂNIOS, INTELIG~NCIA E 
ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

A 

03.01 - ESTUDO COMPARATIVO DO ANGULO FACIAL 

Entre os coroados, como entre os demais seres da espécie 
humana, é bastante diferente o ângulo facial ou frontal que, 
entre aqueles selvagens, varia entre 74 e 77 graus, como extremos. 

(Nota n.º 22) Apesar de ser opinião, geralmente admitida, de 
que os indígenas do Brasil pertencem à raça mongólica, cujo 
ângulo facial ou frontal é conhecido (75 graus), faço menção ao 
ângulo facial, porque , ele difere entre as nações ou tribos que 
habitam os nossos sertões. Os dois extremos de maior e menor 
abertura do ângulo facial (74 e 77 graus) é o resultado obtido, 
medindo onze crânios de indígenas coroados, das várias tribos 
qu~ habitam as matas do Rio Grande do Sul. 

Os onze crânios deram as seguintes medidas: 
7 crânios, ·um ângulo de 7 4 graus 

1 crânio, idem, 7 5 " 

2 crânios, idem, 76 " 

1 crânio, idem, 77 " 

Se multiplicarmos cada número de crânios pelo respectivo 
número de graus dos ângulos observados teremos, como produto 
daquelas quatro multiplicações, 822 graus que, divididos por 
11, número de crânios, nos dão um quociente de 74°43'38") 
que representa a abertura média daqueles ângulos faciais. Des
prezando os minutos e segundos desse ângulo, o que é bastante 
justo, pois a medida de nenhum dos 11 crânios pôde ser tomada 
com extrema minuciosidade, fica-nos, como abertura média do 
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ângulo facial dos coroados, 74 graus. Para uma simples com
paração nos será suficiente, pois que, para determinar dessa 
forma um ângulo médio, era preciso medir-se muito mais de 
11 crânios - o que não tive oportunidade de fazer - para 
poder ser mais preciso o termo médio dos ângulos. 

Na espécie humana o ângulo facial varia. Do europeu é de 
80 a 83 graus (encontram-se alguns com 80 graus, mas são 
poucos); do mongol é de 75 graus; dos etíopes ou negros afri
canos é de 70 a 72 graus; dos negros da Oceania é de 61 a 75 
graus. Entre estes últimos, como se vê, alguns têm o ângulo 
facial menor do que o do orangotango (Pithecus satyrus), que é 
de . 67 graus. 

A influência do tamanho do cérebro sobre a inteligência do 
homem não é fato ainda bastante verificado, para que se possa 
ter nele inteira confiança, para uma apreciação justa. Muitos 
entendem que pouca influência exerce, para o moral compara
tivo do indivíduo, o ângulo facial, sob o qual é medido o vo
lume de seu cérebro. 

Este, segundo o Dr. Gall, é o órgão das faculdades intelec
tuais, o verdadeiro sítio da inteligência do homem. Segundo a 
opinião de Camper, tanto maior será a inteligência do homem, 
quanto mais volumoso for o cérebro e, por· conseguinte, quanto 
maior for o ângulo facial. O negro africano, em relação ao 
ângulo facial, pouco mais inteligente seria que o orangotango 
e incomparavelmente inferior ao homem europeu. Entretanto, 
na própria África, encontram-se fatos para contestá-la e, aqui no 
Brasil, aqueles mesmos negros africanos - mesmo na _sua triste 
condição de escravos - nos apresentam fatos que provam o 
contrário. 

Se, com efeito, segundo a opinião do célebre médico e natu
ralista holandês, Pedro Camper, a abertura do ângulo facial pode 
determinar, até certo ponto, pela sua maior ou menor abertura, 
o maior ou menor grau de inteligência do homem e, se tomar
mos para os coroados a abertura média do ângulo facial que 
obtivemos pelo cálculo acima, isto é, o ângulo de 74 graus, 
temos que os coroados, em geral, têm mais inteligência que o 
negro africano, que tem o ângulo entre 70 e 72 graus, e são 
pouco menos inteligentes que o mongol, que tem o ângulo facial 
de 75 graus. 
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'Porém se, em lugar do termo médio daqueles ângulos (74º)~ 
tomarmos para comparação _os vários ângulos faciais que os 
11 diferentes crânios nos ofereceram, temos que os sete de 7 4º 
se acham colocados na escala da inteligência entre o negro afri
cano e o mongol; um de 75°, de inteligência igual ao mongol; 
dois de 76º têm mais inteligência que o mongol; um de 77º tem 
mais .inteligência que o mongol e, quase nas mesmas propor
ções, é pouco menos inteligente que o menos inteligente dos 
europeus, ·que têm o ângulo facial de 80º a 85º. 

Como a inteligência é sujeita a uma cultura e, por conse
guinte, a desenvolver-se cada vez mais, a comparação que aca
bamos de fazer não deve fazer desesperar das faculdades inte
lectuais dos nossos desgraçados indígenas que, em geral e de · 
fato, são mais inteligentes que os negros africanos. Só esperam, 
nos seus aldeamentos, que se lhes dêem educação e instrução 
mais adequada, para entrarem no grêmio social e para nos 
provarem que a doutrina do ângulo facial, que os condena, é 
sujeita à exceção que todas as regras têm. E que o tamanho 
de seu cérebro, medido por aquele ângulo facial, é volumoso 
bastante para que as faculdades intelectuais neles achem espaço 
suficienté para · desenvolver-se e achem um abrigo que a ciência 
de Camper lhes nega ali existir. 

As depressões e protuberâncias que ,observei sobre alguns 
crânios, dos quais medi os ângulos faciais, teriam dado, aos 
partidários da doutrina de Gall, matéria vasta para discussões 
frenológicas. Um, principalmente, daqueles onze crânios, tinha 
protuberâncias que, pelo seu tamanho e formas singulares, tor
navam-se notáveis, mesmo para aqueles que menos crânios 
humanos tinham visto. Muito senti a impossibilidade de poder 
levá-lo comigo, visto a grande distância que ainda tínhamos de 
percorrer para sair da mata e, ainda, por estarmos muito car
regados com os mantimentos que levávamos às costas. 

Em 1839 vi, na cidade do Desterro (Província de Santa 
Catarina), um crânio de botocudo que o Sr. Henrique Schutel 
tinha em seu poder e que não era menos notável pelas protu
berâncias que apresentava. 

03.02 - GRAU DE INTELIGÊNCIA 

(Nota n.º 8) Tive ocasião, mais de uma vez, de convencer-me 
. de que entre os coroados encontram-se alguns bastante inteligen-
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tes. O mesmo asseverou-me haver observado nos aldeamentos o 
Reverendo Padre Bernardo ....... . , superior dos padres da 
Companhia de Jesus, em Porto Alegre, em 1850. Prova isto o 
fato de que, não possuindo escrita alguma, têm uma memória 
excelente, de que se valem para passar, de pai pata filho, suas 
reminiscências, a tradição oral, o ódio e o sentimento de vin
gança que nutrem contra seus inimigos. A cada instante reno
vam aquela tradição oral, de modo que nunca os coroados se 
esquecem nem perdem aquele ódio, uma vez adquirido. 

Sou de opinião que, antes da conquista, aqueles selvagens, 
em geral, eram mais inteligentes e de caráter bem diferente 
daquele que (obrigados pelos fatos) hoje lhes reconhecemos. 
As perseguições e a vida errante que foram obrigados a ter -
em virtude das contínuas perseguições que lhes moviam os 
conquistadores e as bandeiras paulistanas que penetravam nas 
matas à caça deles para os escravizar, obrigando-os, durante 
séculos, a não· terem alojamento permanente, vivendo sempre 
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sobressaltados e alertas - devem ter contribuído muito para 
aquelas mud~nças. Esta falta de segurança deve ter influído 
para a degeneração do moral daquele povo e ter obstado o 
desenvolvimento e a conservação das faculdades intelectuais de 
que eram dotados seus antepassados. 

-.. 

Podemos apurar esse suposto fato pelo que nos foi dado 
observar quanto à inteligência dos selvagens que ainda hoje 
habitam ao ·norte do · Brasil, em lugares que só recentemente 
têm sido explorados por homens que, não obstante a cor e o 
sangue daqueles selvagens, souberam tratá-los como irmãos. 

Assim sempre tenhC? tratado os coroados dos nossos sertõe~, 
quando tenho a felicidade de aproximar-me deles, sem .ser 
agredido. Nesse caso era preciso ter a alma sumamen.te depra
vada para tratar de outra maneira - ou decretar, pela força 
brutal, a proscrição - . na sua própria terra, aqueles últimos 
descendentes de um povo vencido pelas circunstâncias da sua 

• triste posição. Nossa civilização nos impõe o dever sagrado de 
tratá-los com toda a benevolência, pelo único título que têm, 

· como qualquer outro homem, isto é, de serem nossos irmãos. 
No meio do imenso sertão, onde hoje ainda se acham embre
nhados, devem ser, mais do que nunca, respeitados e aquilatados 
por aqueles que p~netram até o centro de seus alojamentos . . 
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03.03 - EXTRAORDINÁRIA ACUIDADE DA VISTA, 
OUVIDOEO~O 

Os coroados têm os órgãos visuais de uma agudeza extra-
ordinária e os órgãos auditivos e o olfato os mais sensíveis. 

(Nota n.º 29) Como os demais selvagens do Brasil, os coroa
dos enxergam a uma distância extraordinária. Onde a vista do 
civilizado não atinge sem o auxílio de um bom óculo de alcance, 
eles reconhecem e diferenciam objetos, às vezes, bem pequenos. 
~ igualmente admirável como têm a vista exercitada. Uma vara 
de qualquer madeira, torta e de desigual grossura, eles a 
desempenam, descascando-a com um pedaço de grés. Este tra
balho é tão perfeito que seria impossível - ao melhor dos 
nossos marceneiros ou carpinteiros, com o auxílio dos instru
mentos próprios que possui para semelhante fim - já não 
digo fazer melhor, mas alcançar o grau de perfeição em de
sempenar e alisar um pedaço de madeira qualquer. São tão 
adestrados e acostumados a desempenar tudo com perfeição 
que já não podem, pelo costume, deixar de fazê-lo, ainda 
mesmo sem necessidade. 

Assim, uma árvore, um pinheiro, por exemplo, cortado e 
derrubado por um indígena coroado, com um machado de aço 
com bom corte, apresenta o topo do cepo, do tronco derrubado, 
tão liso como se fosse aplainado. Além de cortado com aquela 
regularidade, a pon~o de não se ver um risco do golpe do ma
chado, o topo do cepo é cortado tão horizontalmente, acer
tando tão bem ao encontrar-se os entalhos do lado esquerdo 
e do direito que, com o auxílio de um nível de carpinteiro, 
não se alcançaria maior desempenho horizontal em toda a 
superfície. 

Qualquer cheiro estranho que se encontra nas matas, os 
coroados percebem, imediatamente. Assim, passando na mata 
uma pessoa fumando um cigarro, o indígena, passando pelo 
mesmo lugar, mais de duas horas depois, ainda o percebe. Pelo 
cheiro do tabaco segue os passos, na direção da pessoa que 
fumava. Acostumados, igualmente, a queimarem uma só espécie 
de lenha, geralmente aroeira· - corneíba, em tupínico (Schinus 
molle)-, logo que gente estranha acende fogo n_o mato, ainda que 
a grande distância (mais de duas léguas), pelo cheiro reconhecem 
se o fogo é feito pelos coroados da sua tribo ou por gente 
estranha. Esta não tem o cuidado - aliás, por ignorar aquela 
circunstância - de queimar lenha de aroeira. 
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04 .. SERIAM OS COROADOS DESCENDENTES 
DOS MONGÓIS? 

04.01 - SEMELHANÇA~ 

Os olhos dos coroados são enviesados, isto é, em posição 
um tanto oblíqua, seµdo as extremidades angulosas externas, 
que terminam as capelas do olho, levantadas ou mais eleva
das do que a extremidade angulosa interior, ao lado do nariz. 
Esta obliqüidade do olho, posto que geral e característica, 
observa-se debaixo de válios ângulos, uns maiores, outros me
nores, mas é sempre visível demais para que escape à perspicá
cia do oôservador. 

As sobrancelhas, cujos cabelos são arrancados, vê-se que são 
pouco arqueadas e muito aparentes, ou seja, é um tanto saliente 
o lugar ocupado pelos cabelos. 

As orelhas são proporcionadas, encontrando-se, porém, algu
mas grandes e, em geral, afastando-se um tanto da cabeça. 

Tanto os lineamentos do rosto, como a estatura geral e as 
formas corporais dão aos coroados uma aparência mongólica, 
tão identificada que o indígena coroado e o mongol parecem 
pertencer a uma só e mesma raça. A identidade de feições é tão 
declarada que pode fazer supor que os coroados são descen
dentes da raça mongol. 

No próprio caráter dos indígenas observa-se, até certo ponto) 
aquela identidade da raça: índole má, muito desconfiados, as 
faculdades intelectuais circunscritas, preguiçosos e pouco dados 
ao trabalho, muito ambiciosos, astuciosos, simulados, traidores 
e, sobretudo, muito egoístas e orgulhosos. 

23 



04.02 - ESTUDO, COMPARA TJVO SOBRE COROADOS, 
MONGOIS E KALMUKS, PELO AUTOR E O 
NATURALISTA BERTHIER 

(Nota n.º 21) O mongol é de estatura mediana. Tem a pele 
amarelada, os olhos um tanto fundos nas órbitas, o olhar vivo. 
as sobrancelhas delgadas ou estreitas, pouco arqueadas e pretas~ 
O nariz é largo, pequeno e achatado, as maçãs do rosto salien
tes, a cabeça redonda e os lábios grossos. As orelhas são largas 
e um tanto afastadas da cabeça. Seu caráter moral, gênio e 
índole em tudo são idênticos ao dos coroados - ou destes ao 
do mongol. 

Os mongóis, como os coroados, fabricam àpenas os poucos 
objetos de que precisam. l! um povo nômade, isto é, errante e 
pastor; os coroados são selvagens, vivem nas matas, mas não 
são menos errantes que os mongóis. Numa carta, por mim 
recebida com data de 3 de fevereiro de 1848, o naturalista Sr. 
Carlos Luiz Berthier, que então se achava em Paris, entre outras 
coisas, diz-me o seguinte: 

"Un examen attentif de vos notes, et apres une comparaison 
faite avec le type d'autres peuples primitifs, me fait présumer 
que les indiens coroados sont plutot descendants de la race 
Kalmouk, que de celle des mongols, comme vous /e supposez; 
et quoique je ne soutiendrai pas cette opinion, que du reste 
je crois f ondée, je me pro pose pourtant de l' emettre dans la 
petite exposition que je ferai au sujet de ces indiens sauva-
ges . .. 

,, 

Tradução: "um exame atento de vossas notas e, após, uma 
comparação feita com o tipo de outros povos primitivos, me faz 
presumir que os indígenas "coroados" são antes descendentes 
d~ raça kalmuk, que da dos mongóis, como vós supondes; e, 
ainda que eu não sustente esta opinião que, no entanto, eu 
creio fundamentada, eu me proponho emiti-la na pequena expo
sição que farei sobre estes índios selvagens ... " 

Tendo o Sr. Berthier comparado o tipo fisionômico dos indíge
nas c~roados com o dos povos primitivos - como ele mesmo 
assevera-, parece incrível ter achado que o kalmuk, que é da 
família do primitivo povo mongol, pudesse apresentar identidade 
com os coroados. Apenas poderia haver, quando muito, alguma 
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pequena semelhança, mas não identidade característica. Nisso, 
creio que o Sr. Berthier é infeliz, porque o caráter físico e moral 
do kalmuk difere, essencialmente, do dos coroados e do mongol 
- que é o único que se identifica, em tudo, com o daqueles 
selvagens. 

Os kalmuks são de estatura mediana, magros, feios, têm a 
cabeça larga e chata, os olhos estreitos, os lábios grossos, o nariz 
chato, os cabelos pretos e a cor da pele morena. São de um cará
ter muito doce, afáveis e hospitaleiros, qualidades que, por certo, 
o Sr. Berthier não encontrou - pelas minhas notas - no caráter 
descrito dos coroados, nem tão pouco encontrou aquéles traços 
de fisionomia. Os kalmuks são muito preguiçosos e astuciosos, 
únicas qualidades que se encontram identificadas nos coroados 
que, entretanto, rião andam sujos como os kalmuks. Estes, ainda, 
como os mongóis, são nômades e os coroados selváticos, costu
mes que, aliás, não servem de comparação alguma para identificar 
raças. 

Ignoro, pois, em que o Sr. Berthier se baseia para achar -
depois de um exame atento e uma cqmparação de tipos fisionô
micos, como assevera - aquela identidade que o fizesse presu
mir serem os coroados descendentes da "raça dos kalmuks" que 
pertencem à família dos mongóis - e jamais servirão de tipo 
distintivo de uma "raça especial". 

Raça, sim, é a asiática que, considerada a segunda na grande 
divisão das raças humanas, se divide em três ramais que são: o 
chinês, o mongol e o hiper-boreano. 

Ora, pertencendo o kalmuk à família mongólica, segundo · 
ramal dessa raça, é claro que o kalmuk pertence à raça asiática 
e não f9rma "raça especial" que pudesse servir de tipo. Creio, 
conscienciosamente, que houve, da parte do Sr. Berthier, erro 
naquela apreciação que fez, tomando o kalmuk como de raça 
diferente da do mongol, do mesmo modo como muitas vezes se 
tem confundido, sem razão, o mongol com o tártaro. 

Tanto o caráter físico, que serve de base para identificação 
das raças, como o moral dos coroados é identificado demais com 
o mongol para, ainda, poder-se duvidar que não sejam da mesma 
raça. 

\ 
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05 - A MANEIRA DE TRATAR O CABELO DEU ORIGEM 
AO NOME DOS COROADOS 

05.01 - COMO ERA FEITA A TONSURA. APARGNCIA DE 
RODILHA DE CABELO ENFIADA EM CABEÇA CALVA 

Os coroados têm o cabelo muito preto, fino, liso, luzente e 
muito abundante; mas tonsuram-no de maneira a figurar como 
uma rodilha de cabelo enfiada numa cabeça calva, sendo o cabelo 
cortado como o de uma escova, horizontalmente, à altura de meia 
testa. Daí para cima deixam o cabelo com uma largura perpen
dicular de quatro polegadas, mais ou menos, segundo a dimensão 
de cabeça do indivíduo, o que finge aquela rodilha. Fica o centro, 
ou parte superior da cabeça, desnudo, formando uma coroa, 
numa extensão circular de mais de quatro polegadas de diâmetro 
- o que deu origem ao nome que esta · nação tem conservado 
na história dos povos selvagens do Brasil. 

Cortam os cabelos com talas de taquara bem maduras que, ao 
serem rachadas, apresentam uma quina viva, muito cortante~ 
devido à casca externa, vidrada e dura, que serve de instrumento 
cortante. 

Depois que se povoou as imediações da fralda da serra e parte 
do sertão, os coroados, nas súas excursões e invasões, roubaram 
dos moradores dessas paragens ferramentas, facas e tesouras, com 
as quais alguns fazem, hoje, a tonsura. 

O alto ou centro da cabeça, que fica desnudado, passa por 
uma outra operação, menos trabalhosa para eles, a qual consiste 
em arrancar à mão os cabelos da região que deve formar a parte 
despida da coroa. Da mesma forma arrancam os cabelos das 
sobrancelhas, das pestanas, da barba, do púbis e, finalmente, de 
todas as partes do corpo onde aparecem, ordinariamente, cabelos. 
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As mulheres imitam os homens e arrancam o cabelo de todas 
as partes do corpo. Difere, entretanto, na mulher, a maneira de 
cortar o cabelo, pois deixam ficar, na parte posterior da cabeça, 
no meio da rodilha, uma porção de cabelo comprido, com o 
qual fazem uma trança de três pernas que raras vezes excede a 
grossura de um dedo, com dois palmos de comprimento, quando 
muito. Esta originalidade de adorno na cabeça - e a falta total 
de cabelo no rosto - dá ao indígena um ar estúpido e desvai
rado. O civilizado, entretanto, acostumando-se a vê-los, diaria
mente, durante algum tempo, acaba achando-os com a fisionomia 
triste, principalmente a das mulheres. 

05.02 - ORIGEM DA TONSURA 

(Nota n.º 28) Em: circunstância alguma foi-nos possível saber, 
dos indígenas, a origem ou o motivo de tonsurarem a cabeça da 
maneira que descrevemos. A todas as perguntas feitas, a esse 
respeito, respondem negativamente e apenas sabem que todos os 
indivíduos que trazem a cabeça tonsurada e o cabelo como eles 
pertencem a uma mesma família, por nós denominada Nação 
Coroados. 

Entre a maior parte dos povos antigos, a cabeça raspada era 
um sinal demonstrativo de escravidão. 

Os maometanos e os árabes raspam toda a cabeça. 
Os chineses raspam, igualmente, a cabeça, reservando, porém, 

na parte anterior, ou no alto da cabeça, uma mecha de cabelo 
que, às vezes, deixam muito comprida. 

Na Igreja Católica todos os eclesiásticos seculares e regulares 
devem trazer a tonsura ou coroinha. À proporção que o eclesiás
tico se adianta nas ordens - segundo o ritual romano - o diâ
metro de sua tonsura aumenta. A tonsura do Papa, Chefe da 
Igreja Católica Apostólica Romana, ocupa quase toda a parte 
anterior de sua cabeça. 

A tonsura dos indígenas coroados assemelha-se, pelo tamanho, 
à tonsura do Papa. · 

Nos tempos antigos, como dissemos, a tonsura era um sinal de 
humilhação e a cabeça raspada, além de humilhação, às vezes 
era sinal de infâmia. 

Várias ordens monásticas, ainda hoje, trazem a cabeça raspada, 
como símbolo de humildade. 
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Não há, talvez, selvagens, entre os que habitam os sertões db 
Brasil, que mais respeitem e obedeçam ao seu chefe, o cacique 
principal, do que os coroados. São humildes até o excesso e 
cumprem as ordens do seu cacique com uma cegueira tal que, 
mesmo a convicção da morte certa não é capaz de desviá-los do 
seu dever, deixando de cumprir uma ordem dada pelo cacique 
principal. Há, no entanto, casos, ainda que raros, de coroados 
que desobedeceram ao cacique. 

A tonsura, da maneira usada pelos coroados, parece ser um 
costume tradicional, perpetuado entre aqueles selvagens ou, então, 
um costume filho do acaso e para singularizá-los. Entretanto, é 
bem possível que a tonsura simbolize, também, a humildade. Eis 
aí o que não nos foi possível, até hoje, averiguar, não obstante 
todos os meios empregados. As indagações que fizemos para des
cobrir o verdadeiro motivo de usarem a tonsura, foram, total
mente, infrutíferas. Achamos, entretanto, que os indígenas adqui
riram este costume por tradição, pois não pode ser moderno ou 
de nossos dias, visto que, nos primeiros tempos da conquista, 
estes selvagens foram descritos com a cabeça tonsurada e, devido 
ao modo como usavam o cabelo, foram denominados de "coroa
dos". Por este nome, ainda hoje, são geralmente conhecidos, mais 
do que pelos nomes de CAAUBABAS e de CAAHANS que con
servam na província de Minas Gerais, por tradição, dos antigos 
guaranis que assim os denominavam. 

05.03 - QOAL O MOTIVO DE ARRANCAREM O ÇABELO? 

Interrogados sobre o motivo de arrancarem os cabelos de todas 
as partes do corpo, responderam-nos que arrancavam das pesta
nas para poder ver melhor e diferenciar os objetos de longe. Das 
demais partes do corpo arrancavam para que os brancos que 
queriam atacar pensassem que eles eram moços, ainda sem força. 
Assim enganados deixariam que eles chegassem perto - sem 
lhes causar danos - podendo eles, então, melhor assaltá-los e 
matá-los. 

Acreditavam, também, que o cabelo, arrancado de todas as 
partes do corpo, os tornava mais corajosos, dando-lhes, igual
mente, mais energia. 

(Nota n.º 38) Parece-nos, entretanto, que todos estes motivos 
que eles dão de arrancarem o cabelo são motivos fantásticos que 
eles mesmo inventaram recentemente, pois já era costume entre 
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eles, antes mesmo de conhecerem homens da raça branca. Como 
não têm mais, por tradição exata, uma icféia da verdadeira causa 
do costume primitivo que, ainda hoje, usam, inventam-na. Este 
costume é transmitido desde os tempos remotos até os nossos dias. 
Sem saberem por que, praticam, ainda, na atualidade, esta ope
ração que não é imitada (pelo menos não nos consta) por outra 
qualquer tribo ou nação de selvagens que habitam as matas do 
Brasil. 

A privação do cabelo, tanto da cabeça como das demais partes 
do corpo, feita da maneira que os coroados ainda hoje praticam, . 
isto é, por meio da epilação ou arrancamento - pois não têm 
idéia dos meios depilatórios ou preparações cáusticas que fazem 
cair o cabelo e o pêlo do corpo - remonta à mais remota 
antiguidade. 

Entre vários povos da raça asiática, aos quais os coroados 
parecem pertencer (família mongólica ou segundo ramal da raça 
asiática), a epilação era um uso, como ainda o é, hoje em dia, 
pelos chineses que, só nas classes mais abastadas, usam de depi
latórios para o mesmo fim. · 

A epilação - e mais tarde a depilação - era usada entre os 
antigos egípcios, persas, gregos e romanos. Hoje é usada ainda 
pelos chinneses, árabes, turcos e, na Europa, entre algumas comu
nidades religiosas. 
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06 - POR QUE NÃO COBRIAM O CORPO? 

06.01 - O CLIMA DO RIO GRANDE DO SUL 
E A NUDEZ DOS COROADOS 

(Nota n.º 2) Não nos causaria impressão alguma ver os coroa
dos andarem como andam, num estado de absoluta nudez, se o 
território desta província do Rio Grande do Sul estivesse situado 
debaixo de um céu benigno, em todas as estações do ano. Nas 
províncias do norte do Brasil, pelo clima cálido, nenhuma neces
sidade obriga os selvagens a protegerem o corpo contra as injú
rias do tempo. Mas, no Rio Grande do Sul, a inconstância das 
temperaturas é das maiores, em todos os meses do ano. 

Os invernos não deixam de ser rigorosos, em relação à tempe..: 
ratura elevada que se observa nos meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro, nos quais não é raro o termômetro de Réaumur subir 
a 25 e 26 graus acima de zero e, no mesmo dia, algumas horas 
depois, descer até 18 ou 15 graus para, no outro dia, apresentar 
a mesma temperatura elevada. No inverno a temperatura desce 
a zero, no mesmo termôinetro, sendo que, da meia-noite até mais 
ou menos às seis horas da manhã, chega, às vezes, á medir dois 
graus abaixo de zero. Depois, durante o dia, a temperatura sobe, 
gradualmente, até cinco graus acima de zero, conservando-se nes
tas temperaturas médias, durante a maior parte dos meses de 
inverno. Raras vezes sobe a mais de oito graus, sobre a elevação 
da serra e posição geográfica do terreno em que habitam · os 
coroados (2480 pés ingleses ou 3720 palmos acima do nível do 
mar, entre os 27º30' e 28º40' de latitude sul e 8° e 9º de longitude 
oeste do Rio de Janeiro). 

Este clima, parece-nos, deveria obrigar aqueles selvagens a 
protegerem o corpo contra o frio, principalmente tendo os meios, 
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por não lhes faltar, nas matas que habitam; as plantas fibrosas 
ou filamentosas donde poderiam, como os indígenas das provín
cias do norte do Brasil, extrair a matéria-prima necessária para 
fabricarem tecidos para cobrirem t~do ou parte do corpo. Essa 
pequena e tão primitiva indústria é c9nhecida por algumas tribos 
de coroados da província do Mato Qrosso, sem que dela, igual
mente, façam maior uso, porque são pouco dados. ao trabalho. 

Ao menos para os desta província, é uma prova identificada 
da sua natural antipatia ao trabalho ·e de sua indolência. Preferem 
suportar toda espécie de privações e a inclemência do clima, do 
que passarem o tempo num trabalho que, para quaisquer outros 
selvagens, em idênticas circunstâncias, seria naturalmente reali
zado, por uma extrema necessidade, por um natural intuito e ' 
como indispensável para melhor conservação da própria vida e 
dos filhos. Os coroados, entretanto, no seu estado selvagem, são 
·verdadeiros pais do indiferentismo e do descanso, modelos do 
quietismo que, antes de tudo, querem passar o dia inteiro ao redor 
do fogo, sem fazer coisa alguma. Passam o dia inteiro naquele 
estado de indolência, do qual só despertam quando projetam 
fazer alguma correria. Depois de concluída, só não _voltam ao 
seu primitivo estado de descanso se necessitarem fabricar algu
mas flechas para sua defesa. 

06.02 - CORPO SEM ADORNOS 

Não usam, igualmente, objeto decorativo de espécie alguma, 
os quais tornam tão admiráveis ·várias outras nações selvagens 
deste império. 

06.03 - COMO OS HOMENS FAZIAM UMA ESPÉCIE DE 
CINTA DE FIBRAS 

Os coroados andam nus da cabeça aos pés, tanto os homens 
como as mulheres, mas os homens, às vezes, trazem junto ao 
baixo ventre e em roda dos quadris uma espécie de tanga, formada 
de cordões (da grossura de um barbante comum) feitos com as 
fibras do tucum (Astrocaryum tucuma) ou da urtiga brava (Urera 
baccifera). Fazem com aqueles cordões uma espécie de cinta 
fechada, da largura de cinco ou seis polegadas. Procedem da 
seguinte maneira: 

Fincam no chão dois paus a uma distância tal, que o contorno, 
ou a volta do cordão sobre eles, forme uma roda do tamanho da 
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grossura da parte do corpo a que se destina. Enrolam o cordão, 
como se arrumam os fios numa bobina, até alcançar a altura da 
tanga. Prendem, então, as pontas, para que o cordão não se desen
role e passam a fazer, em três lugares de sua circunferência, uma 
trama do mesmo cordão e, algumas vezes, com finas tiras de 
imbé. A trama tem, cada uma, a largura de três quartos a meia 
polegada e obriga a cinta a conservar a sua altura, impedindo que 
as voltas dadas se confundam entre si, se enredem ou se afastem. 
!! um arranjo análogo ao que se faz com as meadas de lã ou linha, 
para não se embaraçarem. Depois dessa trama feita é que tiram 
a cinta das estacas que serviram de fôrma. 

Esta cinta, assim .preparada, com bastante arte, aliás, relativa
mente à trama que fazem de diversas maneiras, usam somente 
os homens, para ocultar as partes sexuais. Para cingi-la, enfiam
na pelos pés e fazem subir pelos joelhos acima, até o baixo ventre, 
suspendem o pênis, encostando-o contra o ventre e assentam 
sobre ele a cinta, de modo que só aparece à vista a bolsa dos 
testículos. 

06.04 - SENTIMENTO DE PUDOR DAS MULHERES, SEGUNDO 
OBSERVAÇÕES DO AUTOR EM DUAS ÉPOCAS 
DIFERENTES 

Não obstante o costume de andarem nuas, as mulheres, con
tudo, à vista de gente que não é de sua raça, dão a perceber um 
certo sentimento de pudor, mais visível nas donzelas. Isto nos 
faz supor que as mulheres não trazem tanga ou coisa equivalente 
- como as mulheres de várias outras nações indígenas - por 
não saberem prepará-las ou fabricá-las com ás matérias filamen
tosas e têxteis que as matas desta província produzem com tanta 
abundância. 

O seguinte fato que, em resumo, passamos a expor, talvez sirva 
para provar o que acabamos de dizer: 

Em uma excursão realizada de janeiro a fim de julho de 
1850, pelas matas desta província, depois de reconhecer o lugar 
de um alojamento dos coroados, determinei adiantar-me só e 
dirigi-me ao lugar por eles ocupado. Com dificuldade pude fazer
me compreender e isso, somente, recorrendo à linguagem ges
ticulada. Creio que a minha çhegada só, no seu alojamento, os fez 
desconfiar de que estavam - como de fato - cercados por 
grande n~mero de homens brancos e, por isso, temendo talvez o 
resultado de uma luta, não tentaram fazer-me mal. 
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Tinha, nessa ocasião, no meu acampamento mais próximo, 
situado a uma légua de distância, só vinte e sete homens e, des
tes, só dez estavam armados. Isto, entretanto, os indígenas igno
ravam. Eles receberam-me bem e o cacique do alojamento, por 
sua vez, lançando mão de gestos, procurou comigo se entender. 
Fiz compreender ao cacique que nada de mal lhe aconteceria 
nem à sua gente com a minha presença. 

Assim consegui que no dia seguinte viessem os coroados da
quela tribo visitar o nosso acampamento, situado entre o rio 
Turvo e o rio da Prata, tributários do rio das Antas que, mais para 
o sul, toma o nome de rio Taquari, desaguando no rio Jacuí, no 
lugar onde está situada a vila de Triunfo, na latitude sul de 
29º56'55" e longitude de 51°41' oeste de Greenwich. 

Vieram 87 selvagens, entre homens, mulheres e crianças, todos 
desarmados. Nesta ocasião eram as mulheres e, principalmente, 
as moças que mais se empenhavam em obter de nós as enxergas 
de lã e as mantas de nossos arreios. Chama-se "arreio" ou "lom
bilho completo", na província do Rio Grande do Sul, um assento 
de forma especial que substitui a sela, sobre o qual o cavaleiro · 
monta a cavalo ou outra besta. As várias peças, de que os arreios 
se compõem, servem ao ri0:-grandense, quando em viagem, para 
formar uma espécie de cama que estendem no chão. 

Assim que lhes dávamos as enxergas e as mantas, apressavam
se em colocá-las ao redor da cintura para experimentar o seu 
tamanho e, como eram demasiado grandes e compridas, faziam-nos 
entender, por sinais, que as cortássemos ao meio, para assim 
poderem servir a duas delas. Com efeito, depois de cortadas 
aquelas enxergas e mantas, todas as que podíamos dispensar, 
eram tomadas pelas mulheres - e mais ainda pelas moças - e 
colocadas na cintura, ao redor do corpo, para cobrir a nudez da 
parte inferior do corpo até meia perna, amarrando-as com o 
primeiro cipó que encontravam à mão e que, no dia seguinte, era 
substituído por tiras de imbé (Philodendron imbé) que lhes ser
viam, então, de cinta. 

As mulheres e moças, assim cingidas com tanga, achavam-se 
muito menos vexadas e menos embaraçadas em nossa presença, 
do que aquelas que não a tinham, pois estas, quando tinham de 
aparecer diante de nós, procuravam sempre colocar-se atrás das 
outras, cuja nudez não era total. 
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Esse sep.timento de pudor tive, por várias vezes, ocasião de 
ver confirmado, mesmo com mulheres de outras tribos da Nação 
Coroados. Convenci-me desta realidade, principalmente depois 
que pude ter comigo um indígena coroado, já aldeado durante 
quatro anos, qµe falava sofrivelmente a língua portuguesa e que 
me servia de intérprete. Pude, então, questioná-los sobre muitos 
pontos e coisas de seus costumes, durante os meses de janeiro a 
julho de 1850, quando estive entre eles . (Nesta época não estava 
prisioneiro.) 

(Nota n.0 39) O sentimento de pudor entre as indígenas coroa
das já havia observado quatorze anos antes, no interior da mata, 
pela primeira vez, mas o tinha atribuído a uma circt1nstância 
excepcional em que se achavam em presença, talvez, pela primei
ra vez, de gente estranha e que não era de sua raça. Mais tarde, 
porém, como disse, pude convencer-me do contrário, isto é, que 
entre aquelas selvagens o pudor é natural, sem que aquilo me 
pareça ser fundado numa concepção racional. 

Creio que é mais fácil acreditarmos isso, do que supormos que 
aquelas indígenas tenham uma idéia tradicional de um princípio, 
de antiga civilização, em que seja base~do aquele sentimento de 
pudor que poderia lhes ter sido legado pelos povos bárbaros, dos 
quais julgo serem eles descendentes. 
~ possível que seu estado selvagem, no extremo de ferocidade, 

seja o efeito de uma degeneração ocidental que ____,, como todos os 
demais selvagens do Brasil,' em menor ou maior grau - teriam 
sofrido pelas tribulações a que foram expostos; desde tempos 
remotos. 

06.05 - USO DE ROUPAS E ALTERAÇÕES NA ROBUSTA , , . 

SAUDE, APOS O ALDEAMENTO 

(Nota n.º 60) A condição higiênica, daqueles infelizes indíge
nas coroados, muda singularmente depois que ficam aldeados, 
logo ao primeiro passo que dão nessa escabrosa vereda da civi
lização. São obrigados a costumar~se, pelas conveniências sociais 
e pela moralidade pública, a enroupar-se. 

Consideramos esse fato como um grande melhoramento de con
dição, para aqueles selvagens, acostumados a viverem no estado 
da mais completa nudez, sem que isso nos pareça um sacrifício 
mortal que fazem e de que eles mesmos ignoram os efeitos. Qual· 
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quer pessoa que tenha acompanhado de perto e observado aque
les indígenas na sua vida selvática e, depois, nos aldeamentos, 
não deixa de reconhecer, logo, que aquela primeira mudança de 
circunstâncias e de condição, na qual o seu corpo é constrangido 
a submeter-se a outro regime higiénico - cuja influência o pobre 
selvagem ainda não conhece - é um primeiro e enganoso passo 
dado. Direi mais: é um golpe mortal que dão na sua robusta 
saúde que, daquele momento em diante, degenera, predispondo 
o seu corpo, insensivelmente e, às vezes, bruscamente, a acumular 
aqueles muitos achaques, frutos da civilização. Aqueles indíge
nas se submetem a circunstâncias alheias à sua vontade e à 
natureza do seu caráter sem que, por isso, seja por nós toma
do aquilo em consideração e sem que prescin.damos de certa 
susceptibilidade mal cabida. Entendemos, como de fato, ser um 
favor que lhes fizemos, enroupando-os. Mas, infelizmente, sem 
instruí-los sobre funestas conseqüências possíveis se _não houver, 
por parte daqueles indígenas, o devido cuidado e resguardo que 
um corpo humano daquela natureza, em circunstâncias tão 
excepcionais, exige. 

Os efeitos dessa mudança de sistema, de completa nudez para 
·o enroupado, talvez _seja menos sensível, nos primeiros tempos, 
·para. as crianças de menos idade, cujos órgãos ainda não estão 
desenvolvidos completamente, debaixo de um sistema de criação, 
pelo qual os adultos já passaram. 

Nascidos na mata virgem, geralmente fria de temperatura e de 
ares úmidos, com seus primeiros passos . guiados naquela vida 
selvática, as crianças se criam no .estado de completa nudez. 
Menos sensíveis são, para aquelas criaturas, as mudanças climá
ticas, como tivemos ocasião de observar. Ressentem-se, contudo, 
dos primeiros efeitos que o uso da roupa, a que não estão acostu
madas, sobre elas produz. Um pequeno descuido em descobri-Ias, 
em certas circunstâncias que as próprias mães também ignoram, 
traz-lhes conseqüências ruins. 

Na melindrosa questão de civilização daqueles coroados, entre 
outras várias, é o enroupamento um caso exceptivo. Seu corpo 
não se pode comparar melhor do que com um vaso de vidro, 
frio, no qual se despeja um líquido fervendo; ou a um vaso de 
vidro, bem aqueci.Jo, que se mergulha em água fria. Em ambos 
os casos a destruição do vaso de vidro é quase infalível, pela mu
dança brusca de temperatura; e é justamente o que acontece ao, 
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corpo do indígena coroado. Depois de acostumado a resistir a 
todas as intempéries de nosso clima, no estado de nudez em que 
foi criado, acostuma o seu corpo a não poder mais resistir àquelas 
mudanças de temperatura, sem vivamente senti-las, por causa da 
roupa com que se cobre, acostumando e mantendo, por esse meio, 
o seu corpo a uma temperatura mais elevada, que antes nunca 
suportou. Depois, o menor descuido em apanhar frio, estando o 
corpo (por causa da roupa) suado, produz-lhe um choque ou uma 
reação violenta, antes nunca sentida. O efeito pernicioso é muito 
maior sobre aqueles indígenas, do que, em casos idênticos, sobre 
os indivíduos da nossa raça, acostumados, desde a infância, a 
andarem enroupados. Adquirem aqueles infelizes indígenas, por 
esse motivo, moléstias que antes nunca conheceram: as deflu
xões, as constipações e dores reumáticas. São os primeiros incô
modos de saúde que sofrem. Seguem-s~ as febres e, muitas vezes, 
o desenvolvimento das bexigas, com todas as suas espécies, de 
que nunca, no seu estado selvagem, ouviram falar. 

Geralmente assim acaba, para eles, aquela invejável saúde 
robusta de que gozavam. A civilização, com seus efeitos, faz o 
resto, isto é, aumenta mais os seus sofrimentos físicos e morais. 
Em geral, não é nos aldeamentos, no meio daqueles simulacros 
de civilização que a morte vem surpreender aque1es infelizes 
indígenas. Vendo-se definhar, por uma ilusória esperança - que 
eles mesmos não sabem explicar - ou por um natural instinto, 
entranham-se nas matas. Não encontrando mais recursos, do que 
no seu próprio aldeamento, isolados de todos os recursos médi
cos, ali, exaustos de forças, ficam prostrados e ali mesmo, nas 
matas, morrem entre alguns antigos companheiros que ainda 
vivem naquele seu primitivo estado selvático; ou ·morrem sós e 
isolados, dentro de algum rancho velho do seu antigo alojamento. 
Os coroados doentes no seu aldeamento que não seguem essa 
mesma marcha, é porque, quando se lembram de retirar-se para 
as matas, já as forças lhes faltam e o estado adiantado de sua 
moléstia já não o permite. Estes morrem no aldeamento, e somente 
da morte destes é que se tem conhecimento. 

Aqueles infelizes indígenas que assim vão procurar sua primi
tiva morada para ali morrer são considerados, nos aldeamentos, 
como tendo fugido para o mato, ou como tendo ido à caça e não 
regressado ou, ainda, como tendo se mudado de alojamento! ... 
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07 - REINO DE SILÊNCIO DOS ALOJAMENTOS 

07.01 - ARAPUCA PARA VIGIAR ALOJAMENTOS E 
PARA CAÇAR PAPAGAIOS 

Os coroados procuram, nas matas da província do Rio Grande 
do Sul, os lugares mais altos dos.morros, para ali fazerem os seus 
alojamentos. Estes são sempre no meio dos pinheirais e não pro
curam, como outras nações indígenas, a margem de algum rio ou 
arroio para estabelecer-se. Sacrificam a comodidade da água perto 
de seus ranchos, para semp~e se colocarem sobre um cerro ou 
monte elevado do qual, subindo ao alto de uma árvore, possam 
descobrir tudo e dominar com a vista a vizinhança. 

(Nota n.º 13) Em todos os seus alojamentos, procuram e esco
lhem um pinheiro mais alto, cuja cabeça sobrepassa as demais 
árvores. Esse pinheiro lhes serve de ponto de vigia, para do alto 
observar, por cima das demais árvores, o lugar onde aparece 
alguma fumaça levantada de fogos, em lugares do sertão não 
ocupados por eles. · Assim reconhecem a presença, na mata, de 
gente estranha, para poderem acautelar-se contra um ataque de 
surpresa. 

Para poderem subir e descer do pinheiro sem embaraço, fa
zem, desde o solo até em cima, e na distância de dois a dois · 
palmos e meio, um do outro, em altura, entalhes na casca do 
pinheiro, à esquerda um e à direita outro. Estes entalhos servem 
para eles porem os pés e subirem em forma de escada. 

Sobre os galhos superiores do pinheiro levantam, com taqua
ras que atam com cipós aos galhos, um pequeno rancho de formas 
diversas, às vezes arredondados, outras vezes quase quadrados, 
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segundo os lugares mais ou menos regularizados pelas distâncias _ 
dos galhos, uns dos outros, em que podem atar as taquaras que 
devem ficar em posição vertical. Juntam ao centro, depois de 
todas seguras, as pontas das taquaras e atam com cipó. Cobrem, 
por cima e pelos lados, com palmas ou folhas do gerivaseiro. 
Fica uma espécie de arapuca ou aripuca em que os coroados se 
ocultam, quando estão vigiando. 

Serve-lhes, também, para ali se esconderem para apanhar pa
pagaios. Para esse fim, escolhem uma taquara de grossura regu
lar, cortam a parte mais delgada, deixando um comprimento que 
lhes permita, de dentro da arapuca, alcançar com a vara a ponta 
dos galhos do pinheiro. Em outra taquara - um pouco mais fina, 
rachada ao meio, um pouco mais comprida do que a outra e 
tendo na extremidade uma espécie de armadilha ou laço - atam 
alguns pinhões descascados; neste estado, são de cor branca e 
contrastam com a cor da casca do pinheiro, chamando a atenção 
. dos papagaios. 

Depois de tudo preparado, o indígena que se acha escondido 
na arapuca, estende a sua armadilha de taquara ao correr do 
galho do pinheiro. Os outros selvagens que se encontram embaixo 
do pinheiro, atiram pedradas sobre os pinheiros onde se encon
tram ·papagaios empoleirados. Obrigam as aves a voar, acom
panhando-as com pedradas, até que vão se empoleirar no pinheiro 
do vigia, onde, encontrando as iscas de pinhão, para elas se 
dirigem com a finalidade de comer. Nessa ocasião, colocam-se 
sobre a taquara em que está presa a armadilha. O coroado puxa 
para si ti taquara rachada, ficando o papagaio preso pelos pés. 
Recolhe a armadilha, para dentro da arapuca, com tanta destreza 
e ~utileza que não afugenta os papagaios que se acham empolei
rados no mesmo galho do pinheiro. Repete a operação até apa
nhar todos os papagaios. À proporção que os vai apanhando, 
torce-lhes os pescoços e deixa-os cair ao chão, onde os demais 
coroados os vão juntando. 

Quando, por acaso, uma anta (Tapirus americanus) acostuma
se a passar, regularmente, por um mesmo lugar para ir à procura 
d'água, os coroados aproveitam aquela ocasião para, neste lugar, 
isto é, na trilha que o animal segue, construírem uma arapuca, 
de preferência numa curva da trilha, sobre o chão e pouco af as
tada da trilha. De dentro da arapuca esperam a anta, dando-lhe 
uma flechada pela frente, de modo que a flecha penetre no peito. 
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1! esta a única maneira que eles usam para caçar antas, porcos 
do mato ou outros quadrúpedes que o acaso faz passar pelo seu 
alojamento ou imediações. Os coroados não são caçadores de 
percorrerem a mata atrás de caça. Têm amor demais às suas 
flechas e. a sua natural preguiça faz que fabriquem somente as 
flechas qué necessitam para a sua defesa e para uma caçada 
eventual. 

07.02 - ESCOLH~ DE LOCAL PAR~ ALOJAMENTOS. FORMA, 
DIMENSOES E CONSTRUÇAO DOS RANCHOS 

Na escolha do local para seus alojamentos evitam a vizinhança 
dos banhados, por causa dos mosquitos que se geram naquelas 
;águas estagnadas. Os coroados dão aos mosquitos, sem distinção 
de espécie ou variedade, o nome de "uitem". Suponho ser cor
rupção da palavra "yetim" que, na língua tupínica, quer dizer 
mosquito . 

Os seus alojamentos são formados de ranchos com vários ta
manhos e configurações. Todos são cobertos com as folhas do 
gerivaseiro (Arecastrum (cocos) Romanzoffianum) ou com fetos 
arborescentes (Alsophyla arborescens). Fazem ranchos de forma 
prismática a que, entre nós, chamamos de "ranchos de beira do 
chão". Estes, em geral, são os ranchos dos caciques e dos selvan
gens que têm mulher em sua companhia. Os ranchos de beira do 
chão, cuja construção é conhecida, são de tamanhos diversos e 
proporcionados ao número de indivíduos que deve conter. Em 
geral, têm mais ou menos de 15 a 25 palmos de comprimento, 
10 palmos, mais ou menos, de altura, e de 10 a 12 palmos de 
largura, na base. 

Os coroados, que ainda não têm mulher, habitam - cada um 
só - em rancho formado com um toldo que tem a forma de um 
quarto de esfera, aproximadamente. Para construí-lo fincam no 
chão, perpendicularmente, três varas compridas, no mesmo ali
nhamento e na distância de cinco palmos, uma das outras. Contra 
estas três varas, assim fincadas, e pelo lado que, depois de pronta 
a obra, deve servir de coberta, atam com cipó. Horizontalmente, 
de dois em dois palmos de distância, pela altura das varas acima, 
colocam umas varas mais finas ou taquaras, sobre as quais esten
dem e atam, com as pontas para baixo, as folhas ou palmas do 
gerivaseiro, para servir de coberta ao toldo. 
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Concluída esta primeira parte do rancho, em distância de sete 
palmos, na frente das primeiras varas fincadas, fincam outras 
três varas e, às vezes, duas somente, sendo então uma em cada 
extremidade, igualmente em posição perpendicular, e paralelas 
às primeiras. Depois de bem seguras no chão, umas e outras, 
recurvam aquele toldo feito sobre as três primeiras varas, até 
que a parte superior do mesmo (até então em posição vertical) 
venha alcançar as varas fincadas na frente, nas quais é atada com 
cipó, de modo a formar um toldo de quase um quarto de esfera, 
aproximadamente. 

Assim têm estes ranchos 10 palmos de comprimento, 7 palmos 
de largura na base e de 7 a 9 palmos de altura, isto é, do chão 
até alcançar o ponto em que se acha atada a parte superior que 
forma o toldo. 

07.03 - MANEIRA DE CONSTRUIR RANCHOS USADOS 
" QUANDO EM MARCHA 

Uma outra espécie de rancho fazem os coroados. Estes têm a 
forma de um rancho de beira do chão e são cobertos com folhas 
de samambaia ou com as folhas do feto (Alsophyla arborescens) 
e mui raramente com folhas do gerivaseiro. São cobertos por um 
dos lados, somente, de maneira que não passam de uma modifi
cação da forma do_ rancho que acabamos de descrever, pois varia 
somente o toldo que, em vez de ser curvo, é plano e inclinado, 
formando a coberta, com o chão, um ângulo mais ou menos 
aberto. Estes ranchos os selvagens fazem somente quando estão 
em marcha, de um lugar para outro, e uma circunstância qual
quer os obriga a fazer uma parada, durante a viagem. 

Não são, em geral, mal construídas essas várias espécies de 
ranchos. Não se encontra, contudo, na combinação das diversas 
partes da obra, prova alguma de maior engenho e adiantamento, 
como geralmente se encontra nas construções desta natureza, 
feitas por outros povos selvagens deste império, principalmente 
os do Pará e Mato Grosso. Comparando os · ranchos feitos por 
selvagens de outras tribos e, mesmo, pelos coroados do Mato 
Grosso, chega-se à conclusão de que os selvagens desta província, 
ou são muito relaxados ou, então, de acanhado desenvolvimento 
intelectual. 
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07.04 - PROCEDIMENTO DENTRO DOS ALOJAMENTOS 

(Nota n.º 30) Os coroados, nos seus alojamentos, usam de uma 
reserva extraordinária ao falar. Ali não se ouve o menor ruído, 
pois falam tão baixo que, numa distância de dez passos, dificil
mente se escuta o que dizem. Pode-se dizer, sem exagerar, que os 
alojamentos dos coroados são o verdadeiro reino de silêncio. 
Estando um coroado sentado e, numa distância de cinco passos, 
outro pretenda falar-lhe ou fazer-lhe uma pergunta que seja, 
nunca o chama e, sim, levanta-se, chega perto do outro e diz-lhe 
o que deseja. Nunca chamam-se, entre si, em voz alta e estão 
tão acostumados a isso que nunca procedem de maneira diversa. 

Certa ocasião, estando em um de seus alojamentos e desejando 
falar com um selvagem que, na véspera, estivera em nosso aloja
mento e que se encontrava distante de mim uns vinte passos, 
pedi - já dé caso pensado - a um outro indígena, que se achava 
a meu lado, que chamasse aquele seu companheiro. Como espe
rava, em vez de chamá-lo, correu até onde o outro estava e 
disse-lhe que viesse falar comigo. Fiz esta experiência muitas 
vezes e em vários lugares e sempre vi praticarem da maneira que 
descrevemos. 

Pode uma pessoa estar, como me tem acontecido, a vinte e 
cinco passos de distância de um alojamento, nas matas, de mais 
de duzentos selvagens, sem ouvir durante o dia inteiro a voz de 
um deles, pois falam tão baixo que, se não se visse aqueles indí
genas se moverem, jamais se pensaria que, naquele lugar, hou
vesse pessoa viva. Apenas ouve-se - e isso mesmo raras vezes 
- a voz de alguma criança que chora. Nestas ocasiões as mulhe
res procuram, por todos os meios, abafar-lhe a voz, encostando
lhe a boca contra o peito ou contra o corpo. 
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08 - TRIBOS DA NAÇÃO COROADOS 

, -
08.01 - CRITERIO USADO NA DIVISAO DAS TRIBOS 

Os coroados dividem-se em pequenas tribos, constituídas por 
famílias entrelaçadas e parentes chegados. Cada uma dessas tri
bos tem o seu cacique ou chefe e estão sujeitas a uma autoridade 
superior, de quem dependem - o cacique principal ou chefe de 
todas elas - e a quem prestam uma obediência cega. Nada fazem 
os chefes das tribos subordinadas sem consultar o cacique prin
cipal e, o ~ue este resolve e ordena, é executado com todo o 
risco e pontualidade. Qualquer falta de obediência ou dissidên
cia traz para o chefe dissidente e sua tribo um~ guerra de morte 
e, quando tal acontece, raramente tornam a se reconciliar. A 
tribo dissidente, em geral, acaba sendo exterminada se não fugir, 
em tempo, para bem longe do alojamento geral. 

Assim encontrei, em 1850, em uma das minhas excursões pelas 
matas, vinte e três tribos de coroados, em número de trezentas e 
quatro pessoas de ambos os sexos, subordinadas a um cacique 
principal de nome Braga e que faziam uma guerra de extermínio 
contra uma tribo dissidente, igualmente coroada, que não con
tava mais do que vinte e três indivíduos, dos quais eram vinte e 
um homens e duas mulheres. Estes não ·tinham mais alojamento 
permanente e, por causa da perseguição que sofriam, andavam 
vagando pelo sertão, sempre a grande distância dos demais coroa
dos que, seguidamente, saíam em perseguição deles. 

A tribo dissidente tinha por cacique um coroado de nome 
N icuó e era capitaneada por um negro foragido que se tinha en
tranhado nas matas. Esse negro, escravo, nascido e criado nas 
matas de Vacaria, conhecedor das localidades e habitações, servia 
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de guia à tril ·ü que capitaneava, quando estes quer~am assaltar 
qualquer mor,) ·ior na vizinhança do sertão. Nestas circunstâncias 
de apuros e pt rseguições, os coroados perseguidos, sem dificulda
de, admitem, éntre si, negros, mulatos e cabras (nunca, porém, 
gente branca) para aumentarem sua força o que, em circunstân
cias normais, jamais fazem, matando, desapiedadamente, os 
homens que podem agarrar. 

08.02 - ADMISSÃO DE PESSOAS ESTRANHAS NA TRIBO 

(Nota n.º 32) O fa.to dos coroados só admitirem, entre si, 
homens estranhos à tribo quando. estão numa situação de apuros 
e perseguições é uma verdadeira felicidade porque, vingativos e 
ferozes como são, acolhendo em suas tribos, no seu estado nor
mal de organização, homens estranhos - como fazem os char
ruas, na República Argentina - muitos criminosos foragidos e 
malvados haviam de alojar-se entre eles, industriando-os. Isto os 
tornaria inimigos mais temíveis, cujas correrias se multiplica-. 
riam, tornando-os mais afoitos, aumentando, consideravelmente, 
os ataques às fazendas que se encontram próximas do sertão. 
Tornar-se-iam, como acontece com os charruas, instrumento de 
vingança para seus hóspedes que, principalmente, nas ocasiões 
de agitações políticas, se tornariam mais perigosos, visto poderem 
cometer os crimes que planejassem e ficar impunes, no inte-
rior do sertão. . 

Eis aí o que poderá. acontecer se o governo não lançar suas 
vistas para os aldeamentos dos coroados que estão sujeitos, cad~ 
vez mais, a adquirirem os vícios da civilização, sem que se pense 
em tratar de educá-los e melhorar sua sorte. 

De um dia para outro podem, para melhor satisfazer seus 
instintos ferozes, unir-se com alguns malvados e criminosos que, 
introduzidos nas matas, formariam ver9adeiros bandos de saltea
dores, para o que não lhes falta natural propensão. A eles podem 
reunir-se os escravos foragidos que - diante do ódio que nutrem 
a seus senhores - levariam os coroados a vingar-se dos brancos, 
aos quais os indígenas, por sua vez, nutrem um ódio mortal. 

, 
08.03 - RELACIONAMENTO ENTRE INDIGENAS DA TRIBO DO 

CACIQUE PRINCIPAL E DAS TRIBOS DOS CACIQUES 
SUBORDINADOS 

(Nota n.º 54) Logo que os coroados estabelecem seu alojamen
to permanente, o cacique principal, ou chefe supremo das tribos 
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subordinadas, indica os lugares que a cada tribo compete ocupar, 
nas matas de pinheiros. Logo que se estabeleceram em seus 
alojamentos, as tribos subordinadas -mandam, diariamente, uns 
três ou quatro indivíduos visitar os componentes da tribo do 
cacique principal. Estes, por . sua vez, vão de quando em quando 
visitar as tribos subordinadas, como prova de harmonia que entre 
eles reina. 

Creio que a amizade entra muito pouco nestas visitas. Quando 
qualquer tribo subordinada tem o seu alojamento distante, o que 
muitas vezes acontece, e numa distância que não se pode percor
rer no mesmo dia, de ida e de volta, _manda, então, o cacique 
principal, uns cinco ou seis selvagens visitarem aquela tribo, 
ficando os visitantes uns oito ou dez dias de visita. 

Quando regressam, o cacique subordinado da tribo que foi 
visitada manda, da mesma maneira, uns coroados que, acompa
nhando os visitantes, vão, por sua vez, fazer uma visita aos 
companheiros da tribo do cacique principal. Assim continuam 
desta forma a visitar-se, mutuamente, sem interrupção. 

Quando, porém, há motivo de alguma desconfiança ou de 
insubordinação, o cacique principal proíbe à sua gente a conti
nuação das visitas. Essa interrupção de visitas regulares equivale 
a uma denúncia de um estado de guerra, para a qual, sem demora, 
as demais tribos se preparam, por ordem do cacique principal. 

Os coroados, perspicazes e desconfiados como são, logo reco
nhecem se a interrupção das visitas é ou não justificada. Não 
sendo de motivo fundamentado, o cacique da tribo subordinada-, 
que deixou de ser visitado, se põe em caminho com alguns dos 
coroados mais velhos da tribo. Vão dar as competentes explica
ções· ao cacique principal e saber o motivo da interrupção das 
visitas regulares. Geralmente são aceitas, pelo cacique principal, 
as explicações dadas pelo cacique subordinado e sua comitiva, 
mas sempre fica, mais ou menos, um pequeno ressentimento, 
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ainda que infundado. Qualquer pequeno motivo que surja faz 
degenerar numa guerra de extermínio e, uma vez declarada, nao 
há mais paz possível. 

Se a tribo subordinada reconhece que a interrupção das visitas 
é fundamentada num motivo sério, trata logo de mandar espiar 
as tribos do cacique principal, para saber das suas intenções sobre 
o ataque que deve esperar de sua gente. Por sua vez, o cacique 
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principal manda espiar a tribo que ele pretende mandar atacar, 
o que geralmente faz, poucos dias após a interrupção das visitas. 

Os fatos aqui apresentados levam-nos à conclusão de que os 
visitadores das tribos fazem o papel de nossos embaixadores ou 
de nossos ministros plenipotenciários, cuja retirada do país, junto · 
ao qual foram credenciados, geralmente equivale a uma denúncia 
de guerra. Nenhuma outra manifestação, além da interrupção das 
visitas, precede, entre os coroados, uma declaração de guerra 
entre si. Nem, tão pouco, para com as demais nações selvagens, 
porque com estas vivem eles, naturalmente, em guerra contínua. 
O simples fato de não pertencer à Nação Coroados é bastante 
para serem por eles considerados como inimigos inconciliáveis. 

Em 1850, conversando com o cacique Braga, perguntei-lhe o 
que faria se reconhecesse que os indivíduos - por ele mandados 
a visitar os companheiros das outras tribos subordinadas - ao 
regressarem ao seu alojamento lhe contaram fatos inexatos ou 
provocaram intrigas que pudesse~ fazê-lo, injustamente, declarar 
a guerra a uma das suas tribos. Respondeu-me aquele cacique: 

"Ainda não me aconteceu isso, mas se um indivíduo da minha 
tribo me enganasse de tal maneira, imediatamente que o desco
brisse o mandaria matar. Eles todos bem sabem disso e, por esse 
motivo, _nunca· me enganam, quando regressam daquelas visitas 
a seus companheiros." 

Aqueles visitadores que, entre nós, seriam chamados de encar
regados de negócios, entre os indígenas não passam de verdadei
ros espias, cuja boa fé, ou melhor, o receio do castigo de morte, 
faz com que não iludam ao seu chefe superior ou cacique 
principal. 

08.04 - RIVALIDADE ENTRE AS TRIBOS 

(Nota n.º 31) Ainda que todos os coroados tragam o mesmo 
distintivo da cabeça tonsurada e o cabelo cortado da mesma 
maneira, pertencendo, assim, à mesma nação, muitos não são 
amigos e pode-se dizer, sem correr risco de errar ou exagerar, 
que entre as tribos, na sua grande m·aioria, existem sempre riva
lidades, mais· ou menos fundamentadas. São inimigos irreconci
liáveis que fazem, mutuamente, uma guerra de extermínio -
aliás, o único sistema de guerra que conhecem - ignorando, 
completamente, o que seja conciliação. Reconciliar-se e fazer as 
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pazes é impossível, embora muitas daquelas tribos nem saibam 
mais os motivos que as induzem a se odiarem uns aos outros e a se 
exterminarem, como fazem, servindo estas rixas para satisfazer 
sua natural ferocidade. 

Se houvesse possibilidade de determinar, entre os coroados, 
épocas históricas, além das que nos são conhecidas, chegaríamos 
ao conheci~ento - como até certo ponto me foi possível averi
guar - que entre algumas tribos o ódio que nutrem entre si e a 
guerra que perpetuam são devidos a fatos ocorridos com os seus 
antepassados. Quase sempre foram motivados pelo fato de um 
indivíduo de uma tribo ter seduzido a mulher de um da outra 
tribo - isto no tempo de seus antepassados, há quase vinte 
gerações - ou, ainda, porque os índios de uma tribo foram ao 
pinhal dos outros colher algum pinhão sem a respectiva licença 
do cacique daquela época! 

Isto foi o que conseguimos apurar, quanto ao ódio antigo que 
algumas tribos coroadas perpetuam entre si. Uma paz duradoura 
entre as várias tribos dessa mesma nação é impossível, dado o 
caráter inconstante e feroz dos indígenas. A essa circunstância 
de se perseguirem e de se exterminarem, mutuamente, devemos 
o fato de alguns caciques, com sua tribo, saírem do mato e pro
curarem aldear-se. Isto só fazem quando já . estão fracos, com 
poucos homens para lutar, e com o número maior de membros 
da tribo representado por mulheres e criançás. 

Se, entre estes indígenas, surgisse um "Rômulo coroado" que, 
à imitação do romano, se lembrasse de erigir um templo a J ano, 
teria ao menos o excepcional privilégio de não precisar de portas 
para fechá-lo! 

Embora os coroados tenham, às vezes, motivos mais ou menos 
valiosos para se guerrearem, depois da vitória - que acontece 
após o extermínio de uma tribo ou a sua retirada das matas -
os vencedores ficam, aparentemente, em harmonia que não dura 
muito, aliás, pois acabam se desentendendo e dão início a outra 
guerra, dando assim pasto à sua má índole. Parece incrível esta 
circunstância, mas temos provas evidentes para assim afirmar. 
Dessa maneira vivem os coroados perseguindo-se e em guerra de 
extermínio. Podemos afirmar que, se não fosse esta circunstância, 
até hoje nem um só coroado se teria apresentado para aldear-se. 

Nem o aldeamento e o novo sistema de vida (verdade seja, 
sem educação conveniente) apaga naqueles indígenas o seu ódio 
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natural ou modifica o seu caráter. Ao contrário, os índios de 
várias tribos unem-se, nos aldeamentos e, a título de irem caçar 
nas matas, vão traiçoeiramente assaltar os seus próprios e anti
gos companheiros que ainda vivem em seu primitivo estado 
selvagem. 

Quando regressam ao aldeamerito, depois de semelhantes cor
rerias feitas a título de caçadas - os homens do seu alojamento 
mortos - dizem naquela ocasião que se retiraram do aldeamento, 
voltando para o mato. Iludem, dessa maneira, o diretor do aldea
mento que ignora aquela circunstância e tem a melhor boa fé 
nos indígenas, principalmente porque os ca.ciques aldeados -
principais instigadores daqueles atos - confirmam o que os com
panheiros dizem, para melhor ocultarem o seu caráter simulado 
com o qual, até hoje, conseguem iludir todas as pessoas que se 
acham em contato com eles. 

Aproveitam, também, essas simuladas caçadas para fazerem 
correrias e agredirem pacíficos moradores que, muitas vezes, 
habitam em lugares distantes, de mais de vinte léguas dos seus 
alojamentos - fazendo assim supor que os atacantes são indí
genas coroados ainda selvagens, que praticam semelhantes atos 
de barbaridade. 

1! incrível que os diretores dos aldeamentos acreditem em tais 
caças, quando é, positivamente, sabido e reconhecido que os 
coroados, no· seu estado selvagem, não são caçadores nem pro
curam a caça no mato, caçando só por acaso, quando a caça 
passa perto de seus alojamentos. Estes fatos provam que não é 
suficiente os selvagens acharem-se em aldeamentos armados, nos 
quais coisa alguma se lhes ensina de adequado, onde sua educa
ção não se forma nem sua condição melhora. Ao contrário, se 
lhes fornece meios para melhor executarem seus planos de eterna 
vingança e perpetuarem, debaixo de uma catequese mal entendi
da, os seus ódios tradicionais. 
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09 - CACIQUES E SUAS MULHERES 

09.01 - MULHERES - CAUSA DE DISCÓRDIA ENTRE AS TRIBOS 

A maior parte das dúvidas que surgem entre as tribos do mes
mo cacique são, geralmente, por causa das mulheres que, além 
de serem em número muito inferior ao dos homens, não são 
livres ou senhoras de sua vontade - o que as converte em quase 
escravas dos homens. 

09.02 - DIREITOS DO CACIQUE PRINCIPAL SOBRE 
AS MULHERES 

Só o cacique principal tem o direito de possuir muitas mulhe
res. O cacique principal das vinte e três tribos de que já falamos 
possuía dezenove mulheres, que viviam no mesmo rancho do 
cacique e ~om as quais, na maior parte delas, tinha filhos. Reina 
a maior harmonia entre essas mulheres. As mais velhas, que já 
não procriam, são encarregadas de cuidar dos filhos das outras, 
quando estas se ausentam do rancho em procura de frutas, água 
e lenha, serviços estes que são feitos, exclusivamente, pelas 
mulheres. . 

O cacique principal dispõe das mulheres como se fosse uma 
mercadoria ou escravas. 

Logo que um coroado é escolhido pelo cacique principal para 
ser chefe subordinado de uma de suas tribos, recebe do mesmo 
uma de suas mulheres. Quando o chefe escolhido é pessoa que 
lhe merece consideração, quer por sua coragem, quer por sua 
destreza nas armas ou quer por sua obediência, o cacique princi
pal, geralmente, lhe dá para escolher, para mulher, uma das 
moças das tribos subordinadas e daquelas que não deseja para si. 
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Quando o cacique principal chega a uma idade que, pelo peso 
dos anos, lhe falta a energia procriadora, a concessão de moças 
aos chefes das tribos subordinadas se faz sem dificuldade, ainda 
mesmo que não ocorram as circunstâncias acima referidas e que, 
em regra, são exigidas para que os ditos chefes mereçam tal 
honra. Desta condição em que se encontra o cacique principal, 
aproveitam-se os demais indivíduos das várias tribos subordina
das para obterem mulheres à sua escolha, pedindo-as ao cacique 
principal que lhas concede, porém condicionalmente, isto é, de 
serem elas trocadas ou cedidas por outras, quando ele assim o . . 
ex1g1r. 

09.03 - OBTENÇÃO OU TROCA DE MULHER SEM 
ATO ALGUM SEMELHANTE A CASAMENTO 

Os chefes das tribos subordinadas, assim como os indivíduos 
que a elas pertencem e que são possuidores de mulheres (outro 
nome não se lhes pode dar, visto que cerimônia alguma, que 
possa dar idéia de casamento, antecede o ato de obtenção e 
posse de uma mulher) podem, entre si, trocá-las ou cedê-las a um 
outro que não tenha mulher - mas sempre com o prévio con
sentimento do cacique principal. Este raras vezes deixa de con
sentir na troca de uma mulher por outra, ou na mudança da 
mesma, principalmente quando esta é feita mediante o pagamento 
de algum objeto de que o cedente necessite para a guerra e, por 
acaso, para a caça. 

Cedem a mulher por pedaços de ferro, para fabricarem pontas 
de flechas, para sua defesa. Tais objetos, como pontas de ferro., 
machados de ferro ou outra qualquer ferramenta são as que, 
ordinariamente, roubam quando assaltam as moradias nas proxi
midades do sertão. Apoderam-se delas com preferência sobre 
outro qualquer artigo, por serem tais ferramentas os únicos obje
tos, mediante os quais conseguem fazer a troca de mulheres, 
entre eles. Isto acontece porque o ferro - depois que conhece
ram tal metal - é o melhor material para fazerem as pontas 
das flechas, sua principal arma de defesa e ataque. 

Na troca das mulheres, quando as fazem, os filhos sempre 
ficam em companhia dos pais. Assim procede, também, o cacique 
principal. Quando dá uma de suas mulheres a um dos indivíduos 
da tribo, guarda para si os filhos que com ela teve. 
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09.04 - TRATAMENTO DADO AOS FILHOS DO CACIQUE 
PRINCIPAL E AOS OUTROS 

(Nota n.0 35) Os filhos dos coroados, tanto do cacique princi
pal, como dos demais indivíduos da tribo, vivem e habitam nos 
ranchos dos pais até uma idade, a julgar-se pela aparência, que 
não passa de 11 a 12 anos. Chegado a essa idade, sendo filho do 
cacique principal, este manda um indígena da tribo ajudar seu 
filho a fazer um rancho que sempre é de forma semi-circular, 
como em outro lugar: já descrevemos. Os filhos dos demais coroa
dos são ajudados pelos próprios pais para fazerem seus ranchos. 
Estes têm, todos indistintamente, a mesma forma. Os ranchos 
são colocados, sempre que possível, nas imediações do rancho 
dos pais. Daquela idade em diante, os filhos habitam sós, como 
os demais indivíduos da tribo que não possuam mulheres. Tenho 
observado que os pais - principalmente o cacique principal, 
que muitas vezes tem mais de um filho da mesma idade - nunca 
consentem que dois filhos, nem mesmo dois filhoS" de pais dife
rentes, habitem juntos no mesmo rancho. Somente quando aque..: 
les moços chegam a uma idade de mais ou menos 20 e 24 anos 
é que os pais consentem, enquanto não tenham mulher, de vive
rem juntos num mesmo rancho que, neste caso, fazem maior e 
de forma prismática (chamados ranchos de beira do chão). 

· As filhas, até a idade de 14 ou 15 anos, vivem e habitam com 
os pais. Chegadas a essa idade, o cacique principal dispõe delas 
como em outro lugar já dissemos. 

09.05 - GRAVIDEZ E PARTO DE MULHER 
DO CACIQUE PRINCIPAL 

As mulheres coroadas, quando se reconhece que estão grávi
.das, são tratadas com mais rigor do que as outras mulheres. São 
encarregadas de procurar as frutas necessárias para o sustento da 
tribo a que pertencem, serviço que lhes é imposto, exclusiva
mente. Se entre elas alguma está grávida, essa é obrigada a 
carregar pesos maiores do que as outras, e o mesmo acontece 
quando carregam lenha para os ranchos de todos os homens da 
tribo. Os homens apenas trepam nas árvores, para derrubar os 
frutos, quando estes por si mesmos não caem ao chão. A eles 
cabe, também, cortar os paus para lenha. 

Quando são constatados os indícios de um parto· breve, a par-
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turiente, sendo mulher do cacique principal, é obrigada a isolar
se das outras mulheres e a retirar-se para um rancho isolado, 
apenas em companhia de uma das mulheres velhas da tribo que 
deve assisti-la no parto. Esta lhe traz, durante o tempo necessá
rio, comida, água e lenha. Acendem fogo nesse rancho e o 
conservam sempre aceso. Logo que a criança nasce, a mulher 
velha, que serve de parteira - com uma tala de taquara, igual 
a que usam para cortar o cabelo - corta, depois de atado com 
um pedaço de embira (Daphnopsis racemosa) ou com um cordel
zinho de tucum (Astrocaryum tucuma), o umbigo do recém-nas
cido. Imediatamente depois, a criança é levada ao arroio ou 
água mais próxima e ali é lavada em água fria; em seguida, é 
trazida para o rancho, onde é colocada 'junto ao fogo para secar 
o corpo. A parturiente, depois de delivrar-se, faz o mesmo, lava
se em água fria e volta para o rancho para enxugar e aquecer o 
corpo junto ao fogo. 

Devo anotar aqui que tanto a cama da parturiente, como a 
da criança recém-nascida, é o chão coberto com folhas secas 
trazidas para ali com antecedência. Fora deste caso, a cama dos 
coroados é o chão sem cobertura alguma. Assim dormem todos 
os coroados. 

Ao fim de certo tempo, depois de desaparecer a evacuação dos 
lóquios, que a lavagem do corpo em água fria não suprimiu (caso 
bem singular), a mulher com o seu filho e a velha parteira re
gressam para o seu primitivo rancho, onde são recebidas pelas 
outras mulheres com o maior indiferentismo. Ali no rancho, as 
outras mulheres velhas ou as mais velhas tomam conta da 
criança que, desde então, fica a seu cargo, voltando para o colo 
da mãe para ser amamentada ou, quando esta não tem o que 
fazer, para ser acariciada. 

Em geral, tanto o pai como a mãe têm muito amor a seus 
filhos e aquele amor é partilhado pelas mulheres velhas, encarre
gadas de sua criação. 

09.06 - GRAVIDEZ E PARTO DE MULHERES DOS CACIQUES 
SUBORDINADOS E DE OUTROS 

(Nota n.º 33) As mulheres dos caciques subordinados, assim 
como as dos demais indivíduos da tribo, não gozam do privilégio 
de serem assistidas por outra mulher, na ocasião do parto. 
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Com antecedência, o cacique subordinado manda fazer por 
um coroado um pequeno rancho para sua mulher, numa das 
extremidades do alojamento, e assim fazem, cada um por si, 
todos os indivíduos que têm mulher, nas ocasiões de estarem 
para ter filho. 

Aproximando-se a época do parto, as mulheres retiram-se para 
seus respectivos ranchos isolados. Sendo mulher que nunca teve 
filho e que está para ganh~r o primeiro, uma mulher velha do 
cacique principal vai ao rancho da parturiente e explica-lhe o 
que deve fazer durante o parto e· logo que o filho nascer, reti
rando-se em seguida. As outras mulheres dos indivíduos da mes
ma tribo vão, de quando em quando, ver se falta alguma coisa 
à parturiente. Levam-lhe o mantimento, água para beber e : a 
lenha que precisa, mas nunca se demoram no rancho da partu
riente - que fica sem assistência de pessoa alguma. 

Depois que nasceu o filho e que a mãe atou e cortou o umbigo, 
espera até que uma das mulheres da tribo venha, para levar o 
recém-nascido ao arroio mais próximo e lavá-lo. Depois esta 
devolve o filho à mãe que, por sua vez, se lavou, exatamente 
como fazem as mulheres do cacique principal. A única diferença 
que existe é que estas mulheres não ficam no seu rancho isolado 
até desaparecer a evacuação dos lóquios, como fazem as mulhe
res do cacique principal. Logo no dia seguinte ao parto, a mulher 
parida regressa ao rancho do homem a quem ela pertence, e ali 
as demais mulheres continuam a lhe levar o necessário, até o seu · 
completo restabelecimento. 

Se, durante o tempo da mulher amamentar o filho, ou depois 
disso, aparecer-lhe a menstrução, ela mesma vai prevenir uma 
das mulheres velhas que, como diremos mais adiante, trata logo 
de suprimir-lhe, artificialmente, aquele fluxo . . 

A muita gente parecerá estranho este costume das mulheres 
dos coroados parirem sem a assistência de uma parteira ou de 
outra mulher que seja. Entretanto, nos tempos antigos era isso, 
geralmente, um uso entre todos os povos conhecidos. 

Os israelitas foram os primeiros que reconheceram a necessi
dade de reduzir a um método a prática dos partos e essa prática, 
pouco a pouco, passou a ser, entre eles, uma profissão que, na
quele tempo, só era exercida pelas mulheres velhas. 

Os egípcios e os gregos seguiram aquele mesmo exemplo. 

52. 

Todos os indígenas selvagens, de que temos conhecimento, 
seguem o mesmo costume de suas mulheres parirem sem assis
tência, e não deixa de ser curioso ver-se que só as mulheres dos 
caciques principais dos indígenas coroados gozam, entre as 
demais, do privilégio de ter uma· mulher velha que lhes assista 
ao parto. 

-
' 
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10 - O ESTRANHO CASO DA MENSTRUAÇÃO 
DAS COROADAS 

- , . 
10.01 - SUPRESSAO VOLUNTARIA - E SEM DANOS - DA 

MENSTRUAÇÃO . . 

Se, du.rante o tempo de amamentar o filho, como muitas vezes 
acontece às mulheres selvagens, aparecer a menstruação, uma das 
mulheres velhas corre, sem perder tempo, a buscar umas folhas de 
um pequeno cipó que são machucadas na mão, com um pouco 
de água · fria, dando de beber o sumo à menstruada. Continua ·a 
operação da extração daquele sumo, fazendo a paciente beber 
cada vez, até que a água, em que se machuca a folha, saia clara e 
sem gosto. Duas ou três horas após a aplicação deste remédio 
desaparece a menstruação e não reaparece mais, até novo parto. 

J! sumamente singular essa supressão das regras, sem influir 
de modo algum na saúde das mulheres selvagens e, ainda assim, 
sem influir numa futura concepção, visto que este fato se mani
festa, mais tarde, como se a supressão não tivesse tido lugar. 

As moças, ao chegarem à idade da puberdade e quando lhes 
aparece a manifestação de tal e.stado, são imediatamente tratadas 
da mesma maneira. Dão-lhes a beber igual porção do sumo 
daquele cipó e a menstruação desaparece como por encanto, 
cessando de aparecer até que se efetue o primeiro parto. 

Este fato - pouco conhecido ainda hoje - tem levado alguns 
escritores que se dedicaram a descrever a vida, usos e costumes 
de certas tribos de selvagens do Brasil, a dizer e asseverar que 
as mulheres selvagens não são menstruadas e que não conhecem 
aquele incômodo. Não posso lembrar-me, de momento, em que 
autor li esta afirmação de que as indígenas não conhecem o fluxo 
e de que não são menstruadas. 
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Foi esta asserção que mais excitou a minha curiosidade, pro
vocada a tal ponto que as mais assíduas indagações e observações 
sobre aquele fato singular somente ao fim de três meses - dos 
muitos em que estive entre aqueles indígenas, no meio do sertão 
- é que me deram por resultado o conhecimento positivo do 
fato que acabo de expor, acerca da suspensão da menstruação 
por um meio tão simples como singular. 

Seria mais fácil e possível supor que as indígenas não eram 
menstruadas, se o observador não tivesse passado, -como eu, me
ses entre eles e não tivesse ocasião de ver o método que empregam 
para obter tal fim - o que posso testemunhar, pois fui teste
munha ocular, por várias vezes, nas circunstâncias que acabo 
de narrar. 

10.02 - INFORMAÇÕES SOBRE A PLANTA CAUSADORA DO -DESAPARECIMENTO DA MENSTRUAÇAO - ASPECTO, 
DIMENSÕES E ONDE SE ENCONTRAVA 

(Nota n.º 57) O remédio mais importante que os coroados 
conheciam - e isso mesmo só as mulheres velhas - é aquele 
com cujo sumo suprimiam a menstruação. Esta erva merecia ser 
conhecida e estudada, porque pode ser que, aplicada em dose 
conveniente, seja um excelente remédio para atalhar as hemor
ragias ·uterinas. 

Com os maiores empenhos e à troca de uma faca, consegui 
obter de uma indígena velha chamada "Canguá" - na ocasião 
de fazer a aplicação do sumo daquela erva numa mulher da 
tr.ibo, que vinha de ser menstruada, meses depois de um parto -

·um pequeno raminho com umas folhas daquela erva. 

Reconhece-se ser uma planta trepadeira, .de pequena dimensão, 
mas não me foi nunca possível descobri-la nos matos, mesmo nos 
lugares em que habitam aqueles coroados. Tenho certeza de que 
a planta nasce espontaneamente nos pinheirais, porque o pouco 
tempo que a velha Canguá levou em ir buscar aquela erva, na 
ocasião em que fez a aplicação, não me pareceu ir longe, .mas 
crescerá em lugares especiais que não me f Ói possível descobrir. 
Ainda possuo, em meu poder, um pedaço do mesmo raminho 
daquela erva, desde aquele tempo (1850). 
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10.03 .; CONSULTA DO AUTOR AO MÉDICO MARESKA, NA 
BÉLGICA, E AO NATURALISTA SAINT-HILAIRE, 
NA FRANÇA, SOBRE A PLANTA 

(Nota n.º 3) Em 22 de outubro de 1850, escrevi a meu 
amigo Dr. Mareska, em Gand, uma carta na qual lhe relatava 
o resultado de minhas observações, relativamente à suspensão da 
menstruação, por meio do sumo das folhas daquela planta e da 
maneira que havia presenciado, entre os coroados, no meio do 
sertão. Remeti-lhe algumas folhas para ver se, no herbário da 
Universidade de Gand, encontrava planta semelhante, do Brasil, 
para me informar o nome pelo qual era conhecida e classificada. 

O 'Dr. Daniel José Benedicto Mareska é professor da Univer- · 
sidade de Gand (Bélgica), médico da "Casa Central de Detenção": 
membro da "Academia Real de Medicina", correspondente da 
"Academia Real das Ciências, das Letras e das Belas Artes" ; 
da Bélgica, membro da "Comissão Médica da Flandres Oriental" 
e cavalheiro da "Ordem de Leopoldo", da Bélgica. 

Em 7 de fevereiro de 1851 ele respondeu-me que naquele 
herbário nada tinha encontrado de planta semelhante, na apàrên
cia, além de que era aquele herbário muito pobre em plantas do 
Brasil. Em vista disso, tinha se dirigido ao Sr. Augusto de 
Saint-Hilaire, em Boulogne-sur-Seine, perto de Paris, e a este 
sábio botânico remeteu as mesmas folhas que lhe mandara. A 
resposta dada ao Dr. Mareska c.oisa alguma adiantou sobre tão 
interessante questão. 

10.04 - OBSERVAÇÕES DOS NATURALISTAS BONPLAND, NO 
PARAGUAI, E VON HELMREICH, NO MATO GROSSO, ... ... 
SOBRE SUSPENSAO ARTIFICIAL DA MENSTRUAÇAO 

Já, antes desta consulta, tinha comunicado ao sábio natura
lista Sr. Amado Bonpland o resultado daquelas observações e 
este me comunicou que, durante o tempo em que esteve detido 
no Paraguai, o ditador Dr. José Gaspar Rodrigues de Francia 
lhe tinha comunicado o mesmo fato dos indígenas selvagens, de 
certas tribos, empregarem uma erva com cujo sumo obstavam a 
continuação da menstruação. Disse-me que não lhe tinha sido 
possível dar crédito a isso porque (segundo o Sr. Bonpland) de 
uma suspensão da menstruação deveriam resultar moléstias graves 
que fariam, infalivelmente, sucumbir a mulher. 
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Esta opinião, certamente, eu partilharia com o sábio natura
lista, se não tivesse sido testemunha ocular do fato e do resul
tado, nada maligno ou nocivo, que se seguia àquela suspensão, 
artificialmente provocada, entre as mulheres dos coroados. 

(Nota n.º 25) O sábio viajante e naturalista Sr. Virgílio von 
Helmreich, ao regressar da sua excursão no interior da província 
do Mato Grosso, asseverou-me que, antes de vir ao Brasil, tinha 
lido em Viena, na Áustria, umas descrições feitas pelos primei
ros exploradores do Brasil, em uma das quais encontrou, igual
mente, esta singular observação,. isto é, que as indígenas selva
gens nunca eram menstruadas. No Mato Grosso chegou a saber 
que, não somente era falsa aquela opinião, como que, entre cer
tas tribos selvagens, nessa mesma . província, era costume as 
mulheres tomarem, naquelas ocasiões, o sumo de uma planta -
que ele não pôde chegar a ver - com o qual suspendiam aquele 
fluxo mensal, sem que qualquer efeito nocivo se pro~uzisse sobre 
aquelas mulheres. 

O Sr. Virgílio von Helmreich. como o Sr. Bonpland, estra
nhava o fato de não produzir, sobre aquelas selvagens, efeito 
molestoso algum a suspensão forçada da menstruação, por meio 
daquela aplicação do sumo de uma planta. Era sua opinião que, 
só no sistema orgânico excepcional daquelas indígenas selvagens, 
se devia encontrar o motivo da nenhuma influência perniciosa 
que aquela ' aplicação deveria deixar após si. 

Temos, entretanto, exemplos suficientes para convencer-nos 
que a suspensão da menstruação, provocada por aquela mesma 
planta e por esse mesmo meio artificial, em mulheres brancas, 
européias, foi igualmente sem resultado maléfico. Logo, não 
podemos supor que aquele resultado seja devido a um sistema 
orgânico excepcional das mulheres indígenas, mas, sim, devemos 
procurar aquele raro efeito na singular virtude medicinal daquela 
planta - que nos é ainda cientificamente desconhecida. 

10.05 - POR QUE AS COROADAS ABANDONAVAM ESSE USO, 
QUANDO ALDEADAS? 

(Nota n.º 26) O costume de suprimir a menstruação, usado 
pelas selvagens, é por elas abandonado, quando são aldeadas e 
passam a usar vestuário. Uma vez aldeadas, quando menstrua
das, após circunstâncias que provocam o fluxo mensal, elas não 
tratam mais, comq no seu estado selvático, de suprimir aquele 

57 
\ 



fluxo, logo que lhes aparece - cujo incômodo continuam depois 
a sofrer, regularmente, como outras quaisquer mulheres - e 
como se toda a vida tivessem sido a isso acostumadas. 

- Qual será, pois, o motivo dessa tão repentina mudança e 
abandono de um uso ou costume tão inveterado? 

O mais notável nesta circunstância é que, estando os aldea
mentos localizados no mesmo sertão, onde nasce e vegeta a 
planta que usavam, uma vez aldeadas não se lembram mais ou, 
então, entendem ser desnecessário continuar com aquela aplica
ção para o fim que, primitivamente, usavam. 

10.06 - ONZE QUESTÕES DO AUTOR, DESTINADAS AOS 
CIENTISTAS, SOBRE O TEMA 

(Nota n.º 26) Esse fato, que excitou nossa atenção, tem nos 
sugerido algumas questões que não podemos deixar de consig
nar, porque, ao contrário, seria tratar com imperdoável indife
rentismo outros fatos originados do primeiro, os quais, entrando 
no domínio da filosofia, merecem que, sobre eles, se chame a 
atenção dos cientistas, a saber: 

1.°. - Diante das provas incontestáveis que temos de que 
a supressão da menstruação, artificialmente provocada pelas 
índias coroadas (como também nas mulheres brancas que foram 
feitas prisioneiras dos coroados, como adiante teremos ocasião de 
verificar), nenhum efeito pernicioso lhes produz, perguntamos: 

- Será - ou não será - a menstruação um acidente, incô
modo ou doença mensal necessária e indispensável para manter 
o equilíbrio ou regularizar o exercício das funções vitais relativas? 

2.º - A suspensão, como a praticam as indígenas no seu 
estado selvagem (sem observarmos alteração alguma em sua 
saúde), terá alguma influência sobre a vitalidade ou duração 
da vida das mesmas, não obstante as provas que temos de que, 
no estado selvagem, chegam a uma idade avançada? 

3.º - As indígenas que, no seu estado selvagem, viviam de
baixo desse sistema e chegavam a uma idade muito avançada -
como os fatos o provam - deviam sua longevidade ao acaso? 
Ou devemos considerar esses fatos de longevidade como excep
cionais? Ou, então, devemos julgar que a menstruação é um 
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acidente ou doença mensal desnecessária e dispensável às mu
lheres? 

4.º - A suspensão usada pelas selvagens será - ou não 
será - um costume tradicional entre elas que a usam sem1 

entretanto, poderem dar uma razão racional ou provarem a ne
cessidade que motiva semelhante costume? 

5.º - Será a suspensão um ato praticad.o pelas indígenas: 
a) Por causa de alguma apreensão? 
b) Por causa de um preceito de higiene? 
c) Por causa de algum preceito ligado a seu estado social? 
d) Por causa de um sentimento de pudor? 
e) Para não comparecerem diante dos homens da tribo na 

situação desagradável em que se achariam, visto não usa
rem coisa alguma para cobrir o corpo ou a parte relativa 
ao caso? 

6.º - Será pelo fato de estarem vestidas, após o aldeamento 
- podendo assim encobrirem o estado desagradável em que 
se acham, naquelas ocasiões, e não lhes incomodando mais a 
idéia de se apresentarem aos homens naquele estado - a causa 
de não mais suspenderem, artificialmente, a menstruação? 

7 .º - Acostumadas como estavam a suspender o fluxo men
sal, o abandono deste sistema será que não vai produzir algum 
descontrole nas funções vitais daquelas mulheres, depois que 
deixam à natureza suas livres funções, ou melhor, seu livre curso? 

8.º - Os indígenas coroados, possuindo os três tipos de den
tes (incisivos, caninos e molares) que lhes permitem serem 
onívoros, como todos os demais indivíduos do gênero humano, 
nutrem-se, entretanto, de preferência de frutas, sendo portanto 
frugívoros, ainda que não debaixo do ponto de vista, propria
mente, anatômico. 

Esta circunstância de estarem acostumados a se nutrirem só 
com frutas poderá ter alguma influência sobre o sistema orgâ
nico daquelas selvagens, a tal poqto que os órgãos comumente 
afetados - nas mulheres, em geral, por-: uma suspensão forçada 
- nas selvagens se tornariam insensíveis aos efeitos que as 
outras mulheres experimentam, em tais casos? 
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9.0 
- Neste caso, como se explicariam os efeitos idênticos 

produzidos sobre mulheres brancas, européias, que foram ver
dadeiras onívoras até a hora em que foram raptadas pelos co
roados e que só depois, durante poucos dias, se nutriram igual 
e especialmente de frutas? 

10.º - Poder-se-ia, racionalmente, admitir que o sumo da 
planta (infelizmente desconhecida por nós) de que as indígenas 
se servem possui a virtude de efetuar aquela suspensão, sem 
que sobrevenh?m acidentes, como os que se observam nas mu
lheres em que a suspensão é provocada por uma circunstância 
qualquer, que não seja natural? 

11.º - Finalmente, seria admissível supor-se ou explicar-se 
- no estado atual dos conhecimentos fisiológicos e anatômicos 
do corpo humano - a probabilidade de um agente terapêutico 
(como o sumo da planta em questão) exercer, ao mesmo tempo, 
uma tal influência sobre o sistema orgânico das mulheres, mo
dificando ou mudando, radicalmente, as funções de órgãos es
peciais, tornando a menstruação desnecessária e as funções de 
certos órgãos ficando reduzidas e mantidas em estado de inércia, 
sem trazer distúrbios ao organismo tal modificação? 

Ainda que mal coordenadas estas onze questões, os fisiólogos, 
etnógrafos - e mesmo os homens pensadores e desprezadores 
de certas opiniões sistemáticas dominantes - encontrarão maté
ria vasta para dissertação e discussões científicas, nessas ques
tões que minha limitadíssima inteligência não ousa tratar de 
abordar. Essas questões envolvem outras muitas questões rela
tivas. Uma discussão sobre qualquer delas fará aparecer outras 
tantas, inevitáveis, pois o assunto é por demais interessante e 
nos empolga muitíssimo. 

-10.07 - RELATO SOBRE SUPRESSAO ARTIFICIAL DO FLUXO 
MENSTRUAL EM DUAS PRISIONEIRAS BRANCAS 

(Nota n.º 18) Quando, em 1850, consegui que o cacique Braga, 
com suas tribos de 304 pessoas, saísse das matas e se aldeasse 
no Campo do Meio, ficou ainda na mata uma pequena tribo 
dissidente, composta de 23 indivíduos, sendo duas mulheres e 
vinte e um homens, entre os quais um negro fugitivo, escravo 
de João Mariano Pimentel, morador nos fundos dos Campos 
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da Vacaria. Esse crioulo, nas correrias que faziam aqueles indí
genas nos campos de Vacaria e nos de Cima da Serra, servia 
de guia e capitaneava aquela pequena força, que se tornou 
notável e terrível pela sua crueldade. 

O chefe dessa pequena tribo, o cacique Nicuó (já fiz menção 
do mesmo em outra parte), uma vez aldeados os coroados das 
tribos do cacique Braga, ficou senhor das matas, desde o Mato 
Castelhano até a Serra da Beira Mar, na qual só viviam os 
botocudos, pela parte nordeste. Era de tão más entranhas o 
cacique Nicuó que, perseguido como sempre vivia pelos outros 
coroados das tribos do chefe Braga, nunca quis sair do mato e 
aldear-se, preferindo andar errante com sua pouca gente, sem 
destino certo, fazendo correrias, somente para ter ocasião de 
matar e assassinar os moradores da vizinhança do sertão -
como asseverou-me o cacique Yotoahê (Doble), único coroado 
que tinha relações com o cacique Nicuó. Este, quando cometia 
seus horrorosos crimes, era aconselhado pelo crioulo que admi
tira em sua tribo. Logo que Nicuó se viu livre do perigo das 
perseguições que lhe fazia o cacique Braga - que se aldeara 
com sua gente - fazia as suas correrias com mais freqüência. 
Ficou conhecido nos campos de Vacaria e de Cima da Serra 
pelo nome de João Grande (ave de pernas compridas), pela 
altura do corpo, muito maior que os demais coroados de sua 
tribo. 

No dia 8 de janeiro de 1852, Nicuó apareceu com sua gente 
na parte sententrional da colônia do Mundo Novo e ali assaltou 
a casa do colono alemão Pedro Watterpuhl, matando-o a facadas 
e a golpes de varapau. Roubaram a casa e destruíram tudo que 
não podiam carregar e levaram prisioneiras a mulher do colono, 
dois filhos de 7 e 9 anos de idade e a filha casada (mulher do 
colono Hoffmeister que se achava ausente), com uma criança 
de 3 meses de idade. Entraram com os prisioneiros no mato e, 
mais ou menos a duzentas braças da mata a dentro, como a 
criancinha de 3 meses chorava, foi arrancada dos braços da mãe, 
por um dos coroados que, agarrando-a por uma perna, arremes
sou-a, com toda a força, três ou quatro vezes, com a cabeça 
contra o tronco de uma árvore, espedaçando-lhe o crânio e 
deixando a cabeça quase separada do corpo. Depois, no meio 
das risadas dos demais coroados, atirou o corpo para um lado, 
no chão, e continuaram sua marcha. 
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As duas mulheres coroadas obrigavam as prisioneiras a acom
panhá-las a poder de pancadas, logo que não podiam caminhar 
com a prontidão que desejavam. Ao anoitecer, no lugar onde 
pousaram, os coroados despiram, imediatamente, as prisioneiras, 
rasgando suas roupas em pedaços que distribuíram para as duas 
mulheres coroadas que os acompanhavam e a quem entregaram 
as prisioneiras para que as vigiassem, ficando os dois rapazinhos 
(7 e 9 anos), a quem igualmente despiram, entregues a um 
coroado mais velho. No quinto dia de marcha, pouco antes de 
entrar o sol, chegaram ao lugar de seu alojamento habitual. No 
dia seguinte todos os prisioneiros (as duas mulheres e os dois 
rapazes) tiveram o cabelo cortado à moda dos coroados e os 
pêlos das partes do corpo arrancados e atirados no fogo, para 
queimá-los e desaparecerem. 

Depois de estar na mata uns doze dias, a viúva de Watterpuhl 
ficou menstruada e, logo que· uma das coroadas o percebeu, foi 
logo procurar umas folhas de uma planta que machucou com 
um pouco d'água, na mão. Espremendo com os dedos a massa 
obtida, deu o sumo para beber à mulher menstruada. Continuou 
espremendo e trocando a água até que aquele sumo, que cada 
vez fazia a menstruada beber, ficasse bem claro. A prisioneira 
- obrigada a beber, pela coroada, aquele sumo das folhas -
ignorava o motivo e o efeito que devia lhe produzir. No fim de 
duas horas, mais ou menos, desapareceu-lhe a menstruação. Uns 
vinte dias mais tarde, ficou também menstruada a sua filha 
(esposa de Hoffmeister) e, logo que as coroadas o perceberam, 
deram-lhe, igualmente, a beber o sumo daquela mesma planta 
e o resultado foi, no fim de duas ou três horas, cessar-lhe a 
menstruação. 

Em março de 1853 as prisioneiras e filhos foram resgatados 
- mortos· todos os coroados, o negro que os comandava e mais 
uma das mulheres da tribo de Nicuó. A indígena que ficou viva 
foi feita prisioneira por um coroado que acompanhava a expe
dição. Era uma mulher de uns 24 anos de idade, a julgar pela 

" . aparenc1a. 

Durante os 14 meses que estiveram prisioneiras, as duas mu
lheres não mais foram menstruadas e gozaram sempre de boa 
saúde. 

Tendo sido testemunha ocular de que as indígenas coroadas, 
em seu estado selvagem, usavam aquele sumo para suspender 
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a menstruação, já havia comunicado aquele fato ao Dr. em 
Medicina, Coronel João Daniel Hillebrand, em 1848. Quando 
as prisioneiras dos coroados voltaram, chegando em São Leo
poldo em março de 1853, empenhei-me para que elas me rela
tassem tudo quanto lhes tinha acontecido, durante o tempo em 
que estiveram cativas. Sem o menor escrúpulo, relataram-me a 
aplicação que as coroadas lhes fizeram da dita erva e o efeito 
que lhes causara, narrando-me minuciosamente as circunstân
cias - tal qual acabo de transcrever - e que combinam, exa
tamente, com o que pessoalmente tive, várias vezes, ocasião de 
verificar: 

.. 

-

.. 
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11 - RELACIONAMENTO SEXUAL 

11.01 - EMPRÉSTIMO DA MULHER EM TROCA DE FACA -
ATO MUITO NATURAL 

Os coroados que têm mulher são geralmente muito sóbrios 
no que se refere a prazeres sexuais. Não são, em geral, ciumen
tos, o que se pode atribuir ao amor nulo ou quase nulo que têm 
às suas mulheres e à condição servil em que as têm, consideran
do-as antes escravas, do que esposas ou companheiras, e pare
cendo precisar delas, somente, para propagação de sua raça. 

O homem civilizado que se introduz no seu alojamento, 
quando não o matam, tratam bem. A esse estrangeiro cedem 
com facilidade a sua mulher para que fique em sua companhia 
por algumas horas - sem reserva alguma do uso que o estran
geiro dela fizer. Fazem isto sem dificuldade e repugnância, a 
troco de qualquer objeto que lhes é oferecido ou que por eles é 
cobiçado. Nestes casos as mulheres prestam-se com a maior 
indiferença aos atos que delas são exigidos, como que em sinal 
de obediência ao homem a quem pertencem e que as manda 
servir a estranhos. No entanto, se de tais uniões resulta um filho, 
a criança, ao nascer, é imediatametne morta. 

(Nota n.º 1) Em maio de 1850, estando entre os coroados, no 
seu alojamento no meio do sertão, dei a um deles, um moço de 
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mais ou menos 20 anos, uma faca de ponta com bainha de couro. 
Durante os primeiros três ou quatro dias, o coroado trazia con
sigo, e para onde ia, a faca. Uns dias depois vi outro coroado, 
muito mais velho, trazendo a mesma faca. Perguntei, por meio 
de meu intérprete, ao rapaz a quem tinha dado a faca, o que 
tinha feito com; ela, visto não a ter mais consigo. Mostrou-me 
atrás e perto dele uma coroada, a julgar pela sua aparência, de 
35 a 40 anos, dizendo que tinha dado aquela faca em troca 
da mulher. 

Aproveitou a ocasião para pedir-me que lhe desse outra faca, 
pedido que não pude satisfazer porque, de fato, não possuía 
outra faca de que pudesse dispor. O coroado tomou a minha 
recusa por razão evasiva e, voltando-se para a mulher que 
estava atrás dele, puxou-a· pelo braço, fazendo que ficasse a 
seu lado e mandou ao intérprete que me dissesse que, se eu 
lhe desse outra faca boa, me emprestaria sua mulher até ·o dia 

• I seguinte .. .. 
Aquela mulher ouviu fazer-me aquele oferecimento com uma 

impassibilidade que, entre nós, seria considerada e julgada como 
efeito de depravação. Mas aqui, aquele indiferentismo é filho 
dos costumes daqueles selvagens e prova a impossibilidade de 
existir amor na união de indivíduos de ambos os sexos. 

11.02 - TOMADA DE MULHER SEM CONSENTIMENTO DO 
DONO - CAUSA DE LUTAS 

Acontecendo que algum chefe das tribos subordinadas tenha 
uma mulher, e esta seja desejada e cobiçada por outro indivíduo, 

\ 

e seu dono não a queria ceder, o sedutor, sendo correspondido 
em seus sentimentos pela mulher do outro, convence-a que fuja 
para a tribo a que ele pertence. Logo que ali chega a · fugitiva, o 
sedutor toma conta dela e abandona a mulher que possuía, não 
se prevalecendo da circunstância para conservar as duas mu
lheres. Este direito é só reconhecido ao cacique principal. 

A primeira mulher · fica assim abandonada. Então, ou é 
entregue a um outro indivíduo da tribo que não tenha mulher, 
ou é mandada para a outra tribo, a entregar-se ao indígena a 
quem pertencia a mulher seduzida. Isto se a tribo, a que per
tence o sedutor, tolerar tal ultraje feito à outra tribo, consen
tindo na presença da mulher alheia entre si, sem o consenti
mento do cacique principal. Este nunca aprova, nem consente 
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atos desta natureza, quando a vontade de trocarem as mulheres 
não parte de ambos os possuidores. O cacique principal ordena, 
então, ao sedutor que restitua a mulher. Este, sabendo que, se 
a entregar, ela será morta - assim como ele, também - nunca 
faz esta entrega, confiado nas forças de sua tribo. 

Neste caso, guerra de extermínio é declarada entre a tribo 
desobediente e as outras tribos do cacique principal. Foi um 
caso destes, de sedução de uma mulher, que provocou a luta 
entre o cacique principal Braga e a tribo dissidente, do cacique 
subordinado Nicu6. 

Geralmente estas lutas são provocadas por causa das mulhe
res tomadas de seu dono, sem o consentimento deste e do cacique 
principal, e, raras vezes, são motivadas pela invasão de uma 
tribo no território da outra. 

, -11.03 - ADUL TERIO E PUNIÇAO 

O aqultério, entre os coroados, é punido com a pena de 
morte e isto, singularmente, contrasta com a facilidade com que 

_ emprestam, aos estranhos, a mulher que possuem. Pela infor
mação que recebemos de um cacique principal, o adultério é 
raro entre eles, talvez devido ao temor da morte. 

Os adúlteros, mulher e homem, são atados a um árvore, ao 
lado um do outro, e mortos a flechadas. Reúnem-se todas as 
tribos para presenciarem a execução e ali, na presença de todos, 
lançam no rosto dos condenados o crime que cometeram, sendo 
exortados a reconhecerem como justo o castigo que vão rece
ber. Segue-se, então, a punição, sendo as flechadas atiradas pelos 
homens mais moços da tribo a que ambos pertencem. São mor
tos com as flechas do condenado. 

Depois de mortos ficam atados à árvore e ali expostos até 
o dia seguinte. Na manhã do outro dia, bem cedo, e na presença 
de todas as tribos, o ofendido pelo adultério é encarregado de 
tirar as flechas que se acham cravadas nos corpos dos executa
dos. Em seguida, estas flechas são queimadas em frente dos 
corpos. 

A seguir, os corpos são desligados da árvore e arrastados 
para o lugar em que devem ser enterrados. Durante o trajeto, 
ainda lançam em rosto dos mortos a infâmia do crime que co
meteram. Chegados ao lugar onde devem ser sepultados, o chefe 
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da tribo a que pertenciam os criminosos manda abrir uma cova, 
onde são atirados, sem mais cerimônia alguma, os dois corpos, 
sendo imediatamente cobertos com uma delgada camada de terra, 
suficiente apenas para cobri-los. 

Logo após, retiram-se todos os indivíduos que assistiram ao 
ato, para seus respectivos ranchos, onde se conservam sem sair 
pelo resto daquele dia, com exceção das mulheres, que saem 
em procura de frutas e de lenha. 

De igual modo são enterrados os desobedientes que morrem 
ou são mortos em conseqüência das altercações e lutas que 
descrevemos. 

11.04 - ESTUDO COMPARATIVO DO CRIME DE ADULTÉRIO 

(Nota n.º 40) E, singular a semelhança que, em certos casos 
de criminalidade, se encontra nas penas aplicadas pelos coroa· 
dos com as que alguns povos antigos aplicavam nas niesmas 
circunstâncias. Se lançarmos um rápido golpe de vista sobre a 
História dos povos antigos, encontraremos o adultério conside
rado como um crime abominável, por oca~ionar a desordem nas 
famílias, crime que os coroados encaram da mesma maneira, 
ainda que debaixo de outra forma. O crime do adultério, em 
todos os tempos, tem sido considerado como um atentado à 
moral - mesmo nos povos menos moralizados - aliás como 
acontece entre os coroados, cuja moralidade é para nós proble
mática. Esse crime é condenado pelas diversas religiões e punido 
com mais ou menos severidade, pelas diversas legislações anti
gas. Entre os judeus, macedônios e germanos, as mulheres culpa
das deste crime eram mortas com pedradas. Ainda hoje acontece 
as~im, .entre os muçulmanos e entre a maior parte dos povos 
onenta1s. 

Em Atenas, a mulher adúltera era abandonada e lhe era 
proibida a entrada nos templos. Em Roma, era ela entregue ao 
marido que, segundo as leis, podia, conforme desejasse, repudiá-
la ou mesmo matá-la. 

A lei Júlia, dada por Augusto a seu povo, determinava, se-
gundo a gravidade dos casos de adultério, a pena de morte ou 
o desterro. 

Os indígenas coroados não têm termo médio para a punição 
deste crime, pois para eles só existe a pena de morte e sempre 
aplicada da maneira por nós narrada, porque acham ser a ma-
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neira mais cruel e a única em relação com aquele crime. Obri
gam, ainda, os condenados a confessarem o seu crime e a 
reconhecerem, como justo e merecido, o castigo que vão receber. 

A diferença mais notável que encontramos na punição do 
crime é serem os homens punidos da mesma maneira que as 
mulheres, punição que, entre os povos antigos, só recaía, com 
todo o seu rigor, sobre as mulheres, consideradas as únicas 
culpadas. Talvez os coroados não deixem de ter muita razão em 
castigar com a mesma pena, tanto o homem como a mulher, 
mas não queremos, com isto, dizer que aprovamos o sistema 
de pena imposta, pois isso seria retroceder ao antigo barbaris
mo. Apenas é no sentido moral que achamos a pena justa, pois é 
imposta tanto a um como ao outro e, se concedermos às mulhe
res indígenas a mesma fraqueza de espírito que se concede às 
mulheres civilizadas, torna-se tanto mais justo que o sedutor 
seja punido da mesma forma que a pobre mulher que nem sem
pre é a mais culpável. 

Talvez que, neste caso, os indígenas coroados nos dêem, sem 
sabê-lo, uma lição de moral e de direito. 

11.05 - RELAÇÕES SEXUAIS COM PRISIONEIRAS 

(Nota n .º 11) As notícias sobre a maneira de tratar os pri
sioneiros foram-me dadas por dois caciques e vários coroados 
velhos, interrogados em circunstâncias e lugares diferentes, no 
sertão. Foram confirmadas por uma mulher branca e três mu
latas que, em localidades e épocas diferentes, foram aprisio
nadas pelos selvagens entre os quais permaneceram prisioneiras. 
A branca esteve presa durante nove meses, duas mulatas um 
ano e meio e a terceira mulata, seis meses. O tratamento de 
todas elas foi como já descrevemos, e as crianças, filhos de 
uma ·delas, foram mortas da forma que narramos, em outro 
local. 

As quatro mulheres garantiram-me que, durante o tempo em 
que estiveram entre os selvagens, nenhum deles, jamais, tentou 
ter relações sexuais com elas. Poderia supor que aquelas mu
lheres me garantissem isso por vexame ou vergonha, porém um 
cacique e vários coroados me garantiram a mesma coisa, isto é, 
que os selvagens jamais têm relações com mulheres prisioneiras 
- privilégio que só têm as mulheres de sua própria raça, únicas 
que têm esse direito. 
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12 - PROCEDIMENTO COM AS CRIANÇAS 

- - , 12.01 - AMAMENT AÇAO. DEFORMAÇAO EXTRAORDINARIA 
DOS SEIOS · 

Durante o tempo de amamentação das crianças a di~tensão 
dos seios das mulheres coroadas dá-se de um modo extraordi
nário, chegando, às vezes, ao comprimento de dez polegadas. A 
parte superior dos seios, ou a parte chegada ao corpo, representa 
um invólucro vazio, somente composto de pele dilatada para 
baixo, tomando a forma de um saco, cuja extremidade inferior, 
próxima ao bico do peito, tem uma pequena intumescência. 

Depois de passado o tempo da amamentação os peitos não se 
contraem mais e conservam a grande distensão ou comprimento 
que adquiriram, não tendo, porém, mais, a pequena intumescên
cia inferior. Apresentam, simplesmente, a aparência de um saco 

t completamente vazio, com o bico na extremidade. 
Quando moças e até a época em que começam a ter filhos, 

as coroadas têm os seios bem formados e proporcionados. Esta 
formosura, entretanto, é de pouca duração e desaparece logo 
que começam a amamentar os filhçs. As mulheres que amamen
tam parecem ter menos escrúpulo eín aparecer e mostrar-se com 
os seios à vista; porém, as moças, sempre que se apresentam 
ou aparecem a estranhos, é com os seios cobertos com as mãos. 
Colocam a mão direita sobre o seio esquerdo e a esquerda sobre 
o direito, de modo a terem os braços cruzados sobre o peito. 
Reconhece-se que é com algum embaraço ou acanhamento que 
retiram as mãos dos seios, quando é preciso agarrar algum 
objeto que lhes é oferecido. Entre si mesmo, isto é, mesmo em 
meio de coroados somente, vimos algumas vezes as moças apa
recerem com os seios cobertos aos homens da sua tribo. 
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~ opinião geralmente admitida por muitos escritores que fa
laram nos selvagens do Brasil que a fecundidade das mulheres 
é diminuta. A esta circunstância atribuem o aumento, por assim 
dizer, nulo da população selvagem, acrescentando que, se a 
fecundidade de tais mulheres fosse igual à das mulheres civili
zadas, os sertões do Brasil estariam povoados de uma maneira 
extraordinária. Posso asseverar, porém, que essa opinião é com
pletamente errônea. As indígenas possuem as mesmas facul
dades procriadoras, talvez até em grau superior ao das mulheres 
de qualquer nação civilizada. Outras são as causas da pouca 
propagação da raça e do pouco aumento das populações indí
genas, no estado selvagem. 

, 
12.02 - BANHO DOS RECEM-NASCIDOS 

O sistema em uso entre eles - talvez filho da falta de 
recursos ou da necessidade - é de lavar as crianças recém
nascidas em água fria, muitas vezes em águas correntosas de 
um arroio coberto de mata, onde não penetram os raios do sol. 
Esta operação é feita em qualquer época do ano, indistintamente, 
e traz como resultado uma mortalidade de mais de 50% das 
crianças do sexo masculino e de 70% das do sexo feminino. A 
mortalidade das crianças do sexo feminino é incontestável, e 
pessoalmente fizemos muitas indagações para acabar nos con
vencendo da realidade. 

Achamos que esse primeiro banho, feito nas condições des
critas, é, sem dúvida nenhuma, a causa principal do pouco 
aumento da população . selvagem, em geral. Digo em geral, por
que me consta que o sistema em uso na Nação Coroados .de 
lavar as crianças recém-náscidas em água fria é mais ou menos 
generalizado entre quase todas as nações indígenas selvagens do 
Brasil, motivado, sem dúvida, pela falta de recursos ou por 
necessidade. 

O que me convence que tal uso é filho da necessidade é que, 
logo que as mulheres indígenas são catequizadas, não lhes fal
tando mais os recursos para aquecerem a água com facilidade, 
sempre lavam as crianças recém-nascidas em água quente ....:.... e 
isso sem que alguém lhes ensine esse preceito higiênico. 

Deste fato tivemos o testemunho ocular em 1850. Nesse ano; 
conseguimos fazer sair das matas e se aldearem, provisoriamente, 
trezentos e quatro (304) selvagens, num aldeamento nos cam-
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pos da Vacaria, sobre a margem esquerda do rio Turvo, na 
estância do Sr. Fialho. No dia seguinte ao da chegada no 
aldeamento, uma das mulheres daqueles selvagens, mulher ·do 
cacique principal, teve uma criança e a coroada velha que lhe 
serviu de parteira, após atar e cortar o cordão umbilical, lavou-a . 
em água quente, não obstante estar o rio perto, numa distância 
de menos de cinco br~ças. 

-12.03 - OBSERVAÇOES DO AUTOR E DOS NATURALISTAS 
VON HELMREICH, NO MATO GROSSO, E BONPLAND, 
NA ARGENTINA, SOBRE INFLU@t!CIA DO BANHO 
FRIO NA MORTALIDADE DE RECEM-NASCIDOS 

Não me foi possível obter informação alguma, relativa ao 
número de crianças que, por causa daquelas lavagens em água 
fria, . morrem entre as tribos de outros selvagens ou de outras 
nações que habitam os sertões do Brasil. Apenas soube pelo 
sábio viajante e naturalista Virgílio von Helmreich que, na 
província de Mato Grosso onde, entre as tribos de selvagens, é 
igualmente usado lavar as crianças recém-nascidas em água fria, 
a mortalidade é, comparativamente, grande. 

. 
Contudo, somos de opinião que, quanto mais para o norte do 

Brasil aqueles indígenas habitarem, desde o trópico de Capricór
nio até o Equador, aquela mortalidade deve ir, gradativamente, 
diminuindo. As águas têm, naquelas latitudes e nas mesmas 
relações atmosféricas, em todas as estações do ano, um grau 
de calor muito mais regular e muito superior à temperatura das 
águas no clima desta província do Rio Grande do Sul onde, no 
inverno, as águas alcançam a temperatura de zero (escala Réau
mur). Na nossa opinião, quanto mais para o norte, menos mor
tíferas para os recém-nascidos devem ser aquelas lavagens, pelo 
clima ameno. Essa influência benéfica deve se sentir tanto mais, 
quanto mais perto do Equador, onde estamos crentes que, se os 
selvagens daquela região tiverem o mesmo costume, a mortali
dade entre eles deve ser diminuta ou quase nula. 

Observaremos aqui que os indígenas charruas que, na Repú
blica Argentina, vivem ainda no estado selvagem . e debaixo de 
um clima, no inverno, muito mais áspero do que o desta pro
víncia, aumentam em população, não obstante sua vida errante e 
~elvagem e nas proporções quase regulares com a do povo 
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daquela república. Mas as crianças recém-nascidas, entre aqueles 
selvagens, são lavadas em água quente e nunca em água fria o 
que, infalivelmente, deve influir para o reconhecido aumento 
da sua população. 

A mortalidade entre as crianças de ambos os sexos - que 
não se pode comparar com a observada entre os coroados -
~inda é devida, também, à falta de melhor trato nas estações 
invernosas, em que o frio intenso não deixa de produzir seus 
.maus efeitos sobre aquelas tenras criaturas. Devemos estas ob
servações ao sábio naturalista Sr. Amado ~onplant, motivo pelo 
qual as consignamos nesta nota. 

12.04 - NOME E BATISMO DOS FILHOS DO CACIQUE 
PRINCIPAL -

O modo dos coroados darem nome aos filhos é muito simples 
e consentâneo com os seus outros costumes. 

Logo que a mulher regressa ao rancho com o seu filho que, 
pela primeira vez, está em presença do pai (quando este for o 
cacique principal) e das demais mulheres, dá de mamar ao 
filho. Apenas este acabe de mamar, a mais velha das mulheres 
do cacique toma a criança dos braços da mãe e mostra-a ao 
pai que, até este momento, não olhou ainda para o filho. O 
cacique toma a criança nos braços e a mulher velha o exorta 
para que lhe dê um nome. O cacique, então, olhando em silêncio 
para o seu filho, pensa durante um ou dois minutos, como se 
buscasse mentalmente um nome, e logo após pronuncia, sem 
qualquer preâmbulo ou observação, o nome que escolheu para 
o seu filho. No mesmo instante o devolve à mãe que, olhando 
do .mesmo modo para o filho, repete o nome pronunciado pelo 
pai. Passa depois a criança, de mão em mão, a todas as mulheres 
presentes, até chegar às mãos da mais velha que é a encarregada 
da sua criação. Todas, ao pegarem a criança e ao passá-la para 
a outra, repetem o nome escolhido pelo pai. A última delas, 
neste caso a mulher velha que vai criar a criança, repete o nome 
uma e muitas vezes, com voz acentuada e clara, como quem 
quer reter esse nome na memória e, em seguida, o deita em 
seus braços para acalentá-lo e adormecê-lo. Fica assim a criança 
batizada. O maior indiferentismo se segue após esta cerimônia. 
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12.05 ~ NOME E BATISMO DE FILHOS DOS CACIQUES 
SUBORDINADOS E DE OUTROS . 

(Nota n.º 34) Entre os caciques subordinados e os demais 
indivíduos da tribo, esta cerimônia é ainda mais simples. 

Quando a mulher, no dia seguinte ao seu parto, regressa com 
o filho ao rancho do homem a que pertence, este não olha para 
seu filho senão quando a mulher, depois de lhe ter dado de 
mamar, o apresenta ao pai para que este lhe dê um nome. Nesta 
ocasião, o pai toma a criança nos braços e articula o nome de 
seu filho, ao mesmo tempo em que o devolve à mãe e, todo 
satisfeito, participa a seus camaradas o nome que acaba de 
dar a seu filho, e esses o propagam entre os demais indivíduos 
da tribo. · 

1! por intermédio dos caciques subordinados que o cacique 
principal propaga, igualmente, o nome que deu a seu filho. 

, 
12.06 - ALGUNS NOMES PROPRIOS 

Os nomes geralmente dados pelos coroados a seus filhos não 
passam de uma palavra, muitas vezes composta, que impressiona 
seus ouvidos pelo som que produz mas que, raramente, tem 
uma significação capaz de ser traduzida para a nossa língua de 
um modo satisfatório ou que exprimem uma combinação, de 
acordo com o bom senso. Muitos desses nomes nada significam, 
não sendo mais do que um som ou voz imitativa. 

(Nota n.º 24) Para exemplo citaremos alguns nomes com que 
são designados os indivíduos, tanto de um sexo como do outro 
indistintamente: ' 

Coenhên Nifué 
Ta-nhuân Undá-ên 
M'-uatêm Cofin 
Conehó Tuandêm 
Cuanaté Cuambê 
Nhutuperê · Cuynhá 
Tun-nhuy M'nhangá 
Cabucuên Nhonó 
Guênde Unguatê 
Uynhúngué Hánhan 
Nham Apapuâ 
Ucuíty Tu anda 
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Nhá-hán 
Yutêké 
Mengué 
Pypuên 
Nhapâpuá 
Canguá 

Cundá 
Nemboê 
Tuyacuá 
Têngo 
Uâguá 
Cachangoêl 

Entre os coroados todos os nomes são pessoais e encontram-se 
alguns, ainda que muito poucos, que são significativos. A maior 
parte, porém, não o são. Nenhum dos nomes é hereditário, por 
este motivo são pessoais e, com a morte do indivíduo, desa
parece o nome. 

Não faz nove séculos, ainda, que em toda a Europa era se
guido esse sistema de nomes pessoais. Foi somente no século X 
que principiou a introduzir-se nos países europeus, principal
mente na França, os nomes de família ou nomes hereditários. 
Ainda na atualidade, estes são desconhecidos entre os muçul
manos, os quais ainda escolhem nomes para seus filhos entre 
os dos heróis do islamismo, nomes que, como entre os nossos 
indígenas, desaparecem com a pessoa. 

Já que vários indígenas coroados, que se acham aldeados, 
foram batizados católicos, achamos que se deveriam conservar 
os nomes pessoais com que eram conhecidos entre eles - como · 
nomes de família. Assim, o indígena Nhemboê, que foi batizado 
de Pedro, deveríamos fazê-lo compreender que se chama Pedro 
Nhemboê. Tengô, que foi batizado de Francisco Pedro, que se 
chama Francisco Pedro Tengô. Uâgua deveria passar a ser José 
Antônio Uâgua; e Tuyacuá para Manoel José Tuyacuá, assim 
como o cacique Cundá que hoje já é conhecido, entre nós, pelo 
nome de Vitorino Cundá. 

São nomes que no futuro servirão de lembrança histórica, 
porque serão (permitam-me a comparação) os únicos monumen
tos que nos ficarão de um povo ou nação que, pela civilização, 
acabará por apagar-se. 

Ouvimos chamar a uma mulher coroada de Cachangoêl, sendo 
toda a palavra pronunciada de um modo aspirado. Para isto 
era preciso uma contração especial de certos órgãos da respi
ração o que é, para nós, de uma dificuldade insuperável, assim 
como é impossível reproduzi-la fielmente, por meio da escrita. 
Ao cabo de muitas indagações fastidiosas - por causa da cor-
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rupção na pronúncia dos coroados - pude conseguir saber que 
esse nome era composto de duas palavras e de uma voz imita
tiva: Caá, da língua tupínica, que significa "erva, folha, mato, 
bosque" e que os coroados pronunciam, por corrupção, ca-ê, 
aspirando o "ê". Ham, som imitativo que eles pronunciam com
pletamente aspirado e que imita o som que emitem os porcos 
do mato, quando caminhando: ham, ham, ham etc. E da pala
vra goêne, igualmente da língua tupínica e que significa "cami
nho, beira do caminho, trilho no mato" e que, também por 
corrupção, pronunciam ghóell. De sorte que o único significado 
que podemos dar à palavra Cachangoêl deve ser: voz de porco. 
caminhando no mato ... 

Na realidade, este sentido translato era sua verdadeira signi
ficação, segundo me afirmou um cacique. 

Encontram-se, não obstante, entre os nomes dos coroados, 
alguns que seriam bem difíceis de se imaginar como é que os 
conheceram - a não ,ser por tradição - e que talvez remon
tem aos primeiros tempos dos missionários jesuítas. Assim, um 
dos caciques que encontramos nos sertões desta província e 
que, pela sua aparência, era um homem de cinqüenta anos, cha
mava-se Braga. Garantiu-me ele que não sabia o que significava 
o seu nome, nem donde lhe viera, mas que o trazia desde sua 
infância e que nunca teve outro nome. Não deixa de ser notável 
encontrar-se, entre esses selvagens, um nome deste que não pode 
deixar dúvidas sobre sua origem portuguesa. l! um fato raro, 
ainda mais visto que quase todos eles se apelidam por nomes 
bárbaros, como aqueles que citamos anteriormente. O mais sin
gular, ainda, é que os coroados pronunciavam a palavra Braga 
com toda a clareza e precisão, sem a menor corrupção nos sons 
que a compõem. 

12.07 - MANEIRA DE CONTAR A IDADE 

(Nota n.º 4) Servindo-nos da palavra "idade" não devemos 
compreender nesta denominação o número de anos decorridos 
desde o nascimento do indivíduo. Por mais que nos esforçásse
mos, não conseguimos nada saber quanto à maneira de contarem 
e regularem a idade ou o tempo decorrido. Reconhecemos, no 
fim de muitas indagações, que os coroados nenhuma idéia têm 
em relação ao tempo que têm vivido. 
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A idade própria para um filho ser aclamado cacique - depois 
da morte do cacique principal - é regulada pelos chefes das 
tribos subordinadas que julgam o indivíduo pela aparência, 
tamanho do corpo e sua força. Consideram o indivíduo em rela
ção às funções discerníveis dos órgãos, no caso de que não 
haja antecedentes que lhe dêem o direito de ser considerado 
maior ou como tendo idade suficiente para ser elevado ao caci
cato. Isto pode ser determinado, também, por já haver combatido 
um inimigo e haver mostrado, naquela ocasião, ter coragem ou 
valor - virtudes estas que o pai sempre recomenda a seu filho 
para que dê provas . - quando, com os demais membros da 
tribo; vai combater ou fazer alguma correria. 

Os tempos futuros ou o tempo a deixar decorrer entre um 
ato e outro - sendo de pequena distância - é contado pelo 
amanhec~r de cada dia ou nascimento do sol, o que regula com 
um de nossos dias, contados vulgarmente. Só que os coroados 
coi:itam por noites. Nunca, porém, contam as noites em número 
maior do que os dedos que têm nas mãos e nos pés. Esta conta 
vai até o número vinte. 

Quando o tempo a decorrer passa disso, contam o número 
de vezes que a lua aparece fina (expressão dos coroados) a 
primeira vez, depois de aquele astro ter desaparecido (época 
da lua nova). Mas, os tempos assim regulados não passam de 
cinco ou seis lunações, fazendo eles, para não os esquecer, um 
nó nalguma tira fina de imbé (Philodendron imbé) ou de embira 
(Daphnopsis racemosa). Este último sistema de contar o tempo 
é somente usado para medir o tempo decorrido entre uma cor
reria, ou um combate, em que foram felizes e vitoriosos. 

Mas nunca se lembram · de medir, desta maneira, o tempo 
que decorre desde o nascimento de um indivíduo, para dali 
apurarem uma idade. Haveria muitos nós para fazer e muito 
que cuidar naquele singular registro, além do que, acostumados 
a julgarem pela aparência, nenhum interesse parecem ligar ao 
conhecimento exato da idade. 

12.08 - DESIGUALDADE NUMÉRICA ENTRE HOMENS 
E MULHERES 

Se examinarmos o estado proporcional da população dos 
coroados em relação aos sexos, veremos que, no estado selvagem, 
muito raramente se encontram naquelas tribos cem (100) indiví-
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duos do sexo masculino para trinta (30) do sexo feminino. 
Em geral - e como termo médio - a proporção de mulheres 
é menor, não passando de 27 % . Isto é o que pessoalmente veri
ficamos nas muitas tribos que nos foi dado observar, em seu 
estado selvagem, isto é, para 100 indivíduos do sexo masculino 
a proporção média de indivíduos do sexo feminino não passava 
de 27. 

(Nota n.º 27) Na enumeração dos indígenas coroados da 
tribo do cacique Nhancuiá, que tem seu alojamento nas imedia
ções dos faxinais e campos de Cavará-cuiá encontramos, ainda 
por informações fidedignas que, posteriormente, nos foram en
caminhadas, as mesmas proporções, relativamente aos sexos. 
Aquela tribo é composta de 937 indígenas de ambos os sexos, 
sendo 733 do sexo masculino e 204 do sexo feminino. Por esses 
dados verificamos, ainda, a proporção de 100 homens . para 
27 ,8 mulheres, ou seja, oito décimos por cento a mais · do que 
a proporção que, como termo médio, indicamos e que pessoal
mente coligimos nas várias tribos que tivemos oportunidade 
de visitar - ainda en1 seu estado selvagem. 

Os indígenas da tribo do cacique Nhancuiá, achando-se ainda, 
em 1856, no seu.estado selvagem e não tendo sido por nós visi
tada essa tribo, cumpre-nos relatar aqui como foi obtida aquela 
informação, relativa à sua população. 

O primêiro sargento da Guarda Nacional, Antônio José Men
des Tavares, morador na vizinhança do aldeamento de Nonoai, 
teve notícia, por um seu conhecido paulista, de que existia 
muito ouro nas cabeceiras de um arroio tributário do rio Pepe
rimirim. Esse arroio tinha sua origem num faxinai (este faxinai 
e campo é o denominado Cavará-cuiá, na província do Paraná), 
situado entre aquele rio e o rio Peperiguassu, onde se achavam 
aldeados muitos indígenas selvagens da nação coroados. 

Em 17 de março de 1856, saiu do lugar atualmente chamado 
Passo de Nonoai, no rio Uruguai, em duas canoas, com as 
quais desceu o mesmo rio, levando em sua companhia quatro 
homens brancos, José Carlos de Lemos, Luiz Antônio de Lemos, 
Joaquim Belmiro dos Santos, José Custódio da Silva e mais 
quatro indígenas coroados, dos aldeados em Nonoai e da tribo 
do cacique Cundá. Aqueles quatro coroados chamavam-se Nhem
boê (batizado com ·o nome de Pedro), Tuycuê (batizado Manoel 
José), Tengô (batizado Francisco Pedro) e Nhuâgoê (batiza~o 
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José Antônio). Eram muito amigos dos coroados selvagens da 
tribo do cacique Nhancuiá, que dominavam aquele sertão, entre 
o Peperimirim e o Peperiguassu. 

Não tendo o Tavares, na sua excursão, achado ouro no lugar 
onde lhe diziam existir muito, quis regressar para Nonoai. Os 
quatro coroados que o acompanhavam, desejosos de visitar seus 
antigos amigos, convidaram-no e mais os quatro homens bran
cos, para irem ver aqueles selvagens, no alojamento do cacique 
N hancuiá, distante do lugar onde se achavam seis dias de 
marca. Foram, pois, todos, para o alojamento daquele cacique 
que recebeu o Tavares e seus quatro companheiros brancos 
como muita frialdade, tendo o Tavares claramente observado, 
na fisionomia do cacique e de seus companheiros de tribo, que 
não eram hóspedes bem-vindos e que suas vidas corriam perigo. 

Foi pre~iso que os quatro coroados que o Tavares levara 
consigo asseverassem, por indicação do próprio Tavares, que 
ele e seus quatro companheiros eram muito amigos e prote
tores dos coroados - e inimigos dos botocudos - para ver se 
assim granjeavam alguma confiança daquele cacique que, a 
princípio, estava disposto a mandar matar o Tavares e seus 
quatro companheiros brancos, conforme afirmaram os quatro 
coroados que com eles foram. 

Por causa da chuva, ali ficaram três dias, retidos naquele 
alojamento. Durante este tempo o cacique Nhancuiá parecia ter
se familiarizado um pouco com seus hóspedes brancos. 

Tavares procurou por todos os meios conseguir que o cacique 
e sua gente se aldeassem, mas todos os seus empenhos e suas 
promessas foram baldados. A coisa alguma quis anuir o cacique, 
que não dissimulava o ódio que tinha dos brancos, gabando-se 
de haver morto já muitos deles. 

O sargento Tavares - homem de muita coragem e sangue 
frio e que já tinha feito várias excursões conosco pelas matas 
e estado nas mesmas circunstâncias entre várias outras tribos 
de indígenas da mesma Nação Coroados - não estranhou o 
procedimento daqueles selvagens, assim como lembrou-se de 
quanto eu me empenhava em obter sempre informações exatas 
sobre aqueles selvagens. Aproveitou os três dias que ali esteve 
para tomar vários apontamentos que me transmitiu, em carta 
que me remeteu de Nonoai, datada de 22 de junho de 1856. 
Infelizmente, as informações nada adiantavam, além do que 
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antes - e pessoalmente - tinha recolhido sobre os indígenas 
coroados. 

O cacique Nhancuiá muito desejava possuir um poncho de 
pano que Tavares levava e, por intermédio dos intérpretes, 
pediu-lhe que o desse. Tavares prontamente lhe deu, mostrando 
o cacique sua satisfação por aquela franqueza, circunstância 
de que, astuciosamente, se aproveitou para chegar ao conheci
mento da força de gente de que dispunha o cacique. 

Tavares prometeu-lhe enviar ponchos e baetas para toda sua 
gente, mas disse ao cacique ser necessário que ele reunisse 
toda sua gente - homens, mulheres e crianças - para poder 
contá-los, a fim de que não viesse, depois, a faltar ponchos 
para alguns, como poderia acontecer, caso os mandasse sem 
saber o número de sua gente. No mesmo dia, aproveitando 
uma hora em que a chuva parou um pouco, o cacique mandou 
reunir toda sua gente, pedindo o Tavares que se colocassem de 
maneira que ele pudesse contar, isto é, os homens para um 
lado e as mulheres para outro .. Sem demora tratou de contá-los, 
dando-lhe por resultado 937 indivíduos, dos quais 733 do sexo 
masculino e 204 do sexo feminino; regulando em 500 ou 550 o 
número de homens em idade de combater. 

Esta a única informação que, para mim, tinha um interesse 
real, porque me dava, além das muitas informações pessoal
mente coligidas, mais uma ocasião de verificar e comparar a 
~roporção em que se achavam os sexos respectivos entre a 
população de uma tribo de coroados, ainda igualmente em seu 
estado selvagem. 

Apenas o Tavares tinha concluído a contagem e anotava o 
número obtido, o cacique Nhancuiá chegou-se ao pé dele e 
mandou, por um dos quatro coroados que acompanhavam o 
Tavares, dizer-lhe que lá (mostrando com o dedo para o lado 
norte do lugar onde se achavam) havia ainda mais gente, cujo 
número igualava ao que acabara de contar. 

O Tavares empenhou-se . muito para ir até aquele alojamento 
com o interesse de saber, talvez, notícias da existência do ouro, 
em cuja procura andava. Aquele alojamento, no dizer dos seus 
quatro intérpretes, devia achar-se a uma légua, mais ou menos, 
de distância do alojamento em que se achavam, mas o cacique 
Nhancuiá não somente dissuadiu-os de lá irem como não con
sentiu, assegurando que, se eles lá fossem, não haveria empe-
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. nhos que os pudessem livrar de serem mortos pelos coroadÇ>s 
daquela tribo que era subordinada a ele. Entretanto, garantiu 
que seu cacique subordinado Nonêcofé era muito mau e muito 
1nais inimigo dos brancos do que ele, Nhancuiá. 

Tavares, quando seu viu fora de perigo e livre daqueles 
selvagens, não se lembrou mais da promessa que tinha feito 
de enviar-lhes baetas e ponchos de pano. Fez mal, devia ter 
comunicado ao governo provincial do Paraná o que havia ocor
rido com aqueles indígenas coroados, porque é provável que 
o governo fizesse algum sacrifício para lhes mandar, ao menos, 
alguma baeta ordinária e de pouco custo - o que teria sido, 
provavelmente, o primeiro passo dado como meio de chamá-los, 
pouco a pouco, a um aldeamento. 

, 
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13 - ALGUNS ASPECTOS DO CARÁTER 

A 

13.01 - DESOBEDIENCIA E CASTIGO 

Os coroados respeitam muito os seus caciques e o indivíduo 
que desobedece ao chefe supremo da tribo é tratado com o 
maior desprezo e rigor pelos outros membros de todas as tri
bos. Não é mais admitido na companhia de nenhum e é obri
gado, por ordem do cacique principal, a viver isolado, num 
rancho fora do alojamento geral, sempre colocado em uma das 
suas extremidades. É forçado a procurar, pessoalmente, as frutas 
e água necessárias para o seu sustento e a recolher a lenha 
para fazer fogo. Este serviço, assim imposto, obrigatoriamente, 
é para os coroados a condição mais humilhante a que podem 
ser reduzidos. Só como punição a ela se submetem, porque tal 
serviço consideram próprio para a~ mulheres - indigno e 
degradante para os homens. Este castigo torna-se ainda mais 
humilhante porque, cada vez que o castigado o executa e passa 
na presença dos outros, carregado de frutas ou lenha, é objeto 
de escárnio e de mofa, dificílimo de resistir, dado o caráter 
orgulhoso desses selvagens. Daí se originam altercações e lutas 
em que sempre sucumbe o desobediente, que tem contra si 
todos os indivíduos das tribos. Se o desobediente possui mulher, 
é ela dada, pelo cacique principal, a outro homem da tribo, 
assim que se verificou a desobediência e antes do culpado 

' retirar-se para viver isolado. 
Pelo que apuramos, parece que este serviço - quando é 

obrigatório e imposto como castigo - é que consideram avil
tante e a maior punição entre eles, de modo que preferem quase 
sempre a morte à sua submissão. 
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Fora deste caso não é raro ver-se um coroado apanhar frutas 
e, mesmo, trazer lenha para o rancho do cacique principal, sem 
que a isso seja forçado. Procedem desse modo, quase sempre, 
para se tornarem agradáveis ao cacique e assim poderem, com 
facilidade, obter dele uma mulher, se a desejam possuir. 

Também o fazem quando, possuindo mulher, esta se acha 
amamentando o filho e lhe pede o favor de ir procurar esses 
objetos. Os mais velhos, entretanto, nunca se sujeitam a tão 
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grande sacrifício nos seus brios, e preferem ordenar à mulher 
que abandone o filho no chão, tirando-lhe o peito, sem se 
importarem com o choro da criança. Enquanto ela vai buscar 
o que é necessário para o rancho, o pai, para abafar o choro 
da criança, tapa-lhe, de vez em quando, a boca com a mão. 

(Nota .n.º 37) Quando os coroados zombam do companheiro 
que, por desobediência, é obrigado a carregar frutas, água e 
lenha para seu rancho, são as mulheres as piores, as que mais 
se alegram com o fato e insistem com os homens para que 
maltratem o companheiro e o castiguem com pauladas quando, 
não suportando mais, responde aos insultos que os antigos 
companheiros lhe lançam em rosto. Isto nos foi afirmado pelo 
coroado de nome Ghênguy, filho e cacique subordinado do 
cacique Braga, em 1850. 

Dessas altercações resultam sempre brigas e são, ainda, as 
mulheres que mais aconselham e pedem aos homens que matem 
o desobediente para o que estão sempre dispostos. O cacique 
principal nesta circunstância nunca desaprova o fato. 

O cacique Braga disse-nos que os casos de desobediência são 
raros e, desde o tempo em que ele é cacique, só teve quatro ou 
cinco casos de um coroado faltar-lhe com o respeito e desobe
decer-lhe. Dentre estes casos, um tratava-se de um velho que, 
sendo-lhe imposto, por desobediência, a pena de retirar-se do 
alojamento e suprir as suas necessidades, se negou a isso e 
insistiu em não cumprir a ordem do cacique. Por esse duplo 
motivo, disse-nos o cacique Braga que ordenara que o matassem 
com o varapau. O coroado deixou-se matar, sem se defender, 
preferindo a morte a ter que cumprir a pena que lhe fora 
imposta. 

Citou-nos este fato para provar que, entre eles, era a maior 
humilhação fazer serviços que só são próprios das mulheres, 
preferindo morrer a ter de executá-los. 
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Os outros desobedientes, disse-nos o cacique Braga, foram 
todos mortos no fim de três ou quatro dias, em brigas que 
resultaram, sempre, das zombarias feitas pelos outros coroados. 

Perguntamos ao mesmo cacique o que fazia, quando as mulhe
res desobedeciam à sua ordem. Começou por dar uma risada e 
disse-nos que, quando não obedeciam, as outras mulheres da
vam-lhe muita pancada e que isso era o suficiente para que 
logo cumprissem a ordem recebida. Assegurou-nos que, entre 
as mulheres, era este caso raríssimo, de desobedecerem ao ho
mem, porque as mulheres têm muito medo de pancadas! ... 

Estudando um pouco o caráter dos coroados reconhece-se, 
pelo pouco que dissemos sobre essas e outras penas inflingidas, 
que não é a expiação do crime ou delito o alvo de suas punições, 
mas sim a vingança brutal que, pelo seu caráter sanguinário, 
sempre exercem com particular satisfação. 

, 
13.02 - HOMICIDIO 

O homicídio é desconhecido entre os coroados, segundo nos 
garantiu um cacique que, ao ser interrogado sobre o assunto 
e inquirido sobre o que fariam no caso de um coroado tirar a 
vida de outro seu companheiro, respondeu-nos que o faria 
matar da mesma forma que ele tivesse morto o outro. 

(Nota n.º 41) Sendo o homicídio desconhecido entre estes 
indígenas, admitem, como se vê, ser um crime que merece 
severo castigo. 

O cacique Braga garantiu-nos, prontamente, que com a pena 
de morte castigaria aquele que cometesse semelhante crime, 
fazendo morrer o culpado da mesma maneira que ele tivesse 
morto o seu companheiro. Parece-nos que a pena de Talião é 
muito natural para os indígenas, assim como sempre o foi para 
a maior parte dos povos da antigüidade. Na lei de Moisés é ela 
claramente exprimida por estas poucas palavras: "Olho por 
olho, dente por dente" C~xodo, capítulo XXI, v/22-25). 

A legislação grega e romana autorizava, igualmente, a pena · 
de Talião (Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto -
Lei das Doze Tábuas - Ao menos 450 anos A.C.). 

Maomé introduziu a pena de Talião no Koran e, desde aquele 
tempo até hoje, ainda, está essa pena em uso entre os muçul
manos. 
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A pena de Talião é, com efeito, a que mais naturalmente se 
apresenta à imaginação de homens como os coroados ou outros 
selvagens que, vivendo sem ter a menor idéia de deveres huma
nitários - e sem conhecer alguma regra a seguir para fazer 
o bem e para evitar o mal - naturalmente só se lembram de 
vingar-se daqueles que praticaram o mal. 

Os indígenas coroados admitem só um caso de homicídio: 
aquele praticado com premeditação e que, aliás, dizem ser 
desconhecido entre eles. Todos os outros casos de homicídio 
são considerados por eles como casos fortuitos e nos quais 
entendem não haver criminalidade. Até o homicídio, cometido , 
nas ocasiões em que brigam entre si, por qualquer frivolidade 
(o que acontece freqüentemente entre eles), é considerado um 
ato muito louvável, porque entendem que, com isso, provam 
ter coragem e não temer a morte. Sempre acontece, por causa 
desta. apreciação, que, quando dois companheiros brigam, em 
vez dos outros separá-los, insinuam, ao contrário, para se ma
tarem. Enquanto os dois brigam, até um matar o outro com o 
vatapau, os que assistem a briga riem e se regozijam com a 
briga. 

Fomos testemunha destas cenas e, quando apelávamos para 
que os companheiros separassem os dois pelejadores, faziam
nos compreender que isso não se fazia porque um dos dois 
devia morrer, como de fato aconteceu. Quando um deles caiu, 
com o cranio ferido, o outro terminou de matá-lo, malhando-lhe 
a cabeça com golpes de varapau, até os pedaços do crânio 
voarem para todos os laçlos. 

O coroado Ghênguy, cacique subordinado da tribo do cacique 
principal Braga, estava presente a essa cena horrorosa e ria-se 
de prazer, do mesmo modo que os seus companheiros, louvando 
depois aquele que acabava de matar o seu companheiro. Na 
fisionomia do vencedor via-se, .como num espelho, a ferocidade 
do indivíduo que, ufano pela morte que acabava de cometer, 
não descansava, contando aos companheiros que tinham pre
senciado a luta os esforços que fizera para -sair vitorioso da 
peleja. Na fisionomia do cacique e dos seus companheiros via-se 
estampado o prazer que sentiam de haverem presenciado a 
maneira de luta e de matar, barbaramente, um companheiro. 
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1 3.03 - SUICIDIO 

Foi depois de termos presenciado esta cena, em j de junho 
de 1850, no meio do sertão, no alojamento daqueles selvagens, 
três ou quatro dias após que fizemos ao cacique principal Braga 
as perguntas relativas ao homicídio, cujas respostas e conside
rações anteriormente transcrevemos. Naquela ocasião questio
namos aquele mesmo cacique - um dos mais inteligentes que 
temos encontrado nos sertões - sobre o suicídio entre a gente 
de sua tribo. Sua resposta foi uma grande gargalhada e, enca
rando-nos com ar de admiração, acabou por perguntar-nos qual 
o motivo que poderia ter um homem de sua tribo para matar-se 
a si mesmo. Fizemos-lhe entender, através do intérprete, os 
vários motivos que poderiam levar um homem a se desgostar 
da vida e a matar-se; mas a tudo o cacique dava risadas, dizendo 
que eles gostavam muito ·mais de viver do que se matar a si 
mesmos. Dizia não poder compreender que houvesse homens 
que se matassem a si mesmos e que não acreditava que existisse 
desses homens! . . . 

Estas respostas, filhas da maior ingenuidade, mostra-nos que 
entre eles são desconhecidos certos sentimentos e causas -
tão f reqüentes entre os povos civilizados - · que tornam o 
homem suscetível de suicidar-se, não obstante os moralistas con
cordarem, de" um modo geral, ser o suicídio um ato devido a 
uma imaginação desregrada ou a um ato de loucura. Estes fatos 
são frutos da civilização, nos quais os indígenas, sem maior 
preocupação, não pensam. 

Na realidade, se seriamente refletirmos sobre o estado do 
homem civilizado e o do homem selvagem; se compararmos as 
necessidades de um e de Óutro; as perturbações de espírito que 
em relação ao ·modo de vida de um e de outro podem sobrevir; 
os sentimentos de honra de um, completamente desconhecidos 
no outro; a sensibilidade e susceptibilidade de um e o indife
rentismo e ferocidade do outro - é fácil compreendermos que 
o suicídio, infelizmente tão freqüente entre os povos civiliza
dos, deve realmente ser desconhecido, como nos garantiu aquele 
cacique, entre os indígenas coroados e certamente, também, 
entre os demais povos selvagens, quando no seu primitivo estado. 

Insistimos com aquele ·cacique para que nos dissesse como 
encararia um homem da sua tribo que se suicidasse e o que faria 
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com o seu cadáver, neste caso. Vimos que a resposta se tornava 
embaraçosa, porque hesitou um momento para emitir a sua opi
nião num caso, para ele, tão estranho e desconhecido, e para o 
qual não achava pronta solução. 

Ficamos, porém, admirados com a resposta que, no fim de 
dois ou três minutos de reflexão, nos deu. Por isso transcrevemo
la aqui, integralmente, como o intérprete nos traduziu. Disse ele: 

"Se um hon1em da sua gente se matasse a si mesmo, ele 
(cacique) ·mandaria arrastar o corpo no meio das árvores (pelo 
meio do mato), bem longe dos seus ranchos e o deixaria ficar 
lá, para os bichos comê-lo, porque somente gente que não tem 
coragem de viver é que pode 1natar-se a si mesmo, e não pode 
ser deitado morto (enterrado) no lugar onde se deita outra gente 
morta com coragem. Somente gente má pode matar-se a si 
mesma, e gente assim má devem os bichos comer, lá entre as 
"' 1 " arvores .. .. 

Se considerarmos na maneira como os moralistas, em geral, 
apreciam o suicídio, não podemos negar que a resposta dada pelo 
cacique Braga é uma resposta que só se pode esperar de um 
homem inteligente e pensador. 

O célebre filósofo grego Sócrates pensava da mesma maneira, 
segundo os escritos de Platão. Dizia ele: 

"O homem que se suicida é um covarde que desertou do 
seu posto". 

Outros moralistas encaram o suicídio sob diversos pontos de 
vista: uns o exaltam, como um ato de heroísmo. Outros, como 
Jean Jacques Rousseau, em duas de suas "Cartas de Heloísa" 
(1759), sustentava sobre o mesmo assunto o pró e o contra. A 
religião, porém, tem decidida esta questão, condenando o suicídio 
como um ato de revolta contra a vontade divina, negando o 
enterramento do cadáver de um suicida em terreno sagrado. 

É bem singular encontrar-se num indígena selvagem, como 
o cacique Braga, um pensamento tão filosófico. Ainda que o 
coroado não tenha idéia alguma de religião, não podendo, por 
conseguinte, considerar o seu cemitério como um lugar sagrado, 
contudo entendeu que o suicida era indigno de ser sepultado 
entre os demais companheiros da tribo que terminaram a exis
tência por morte natural ou morreram em combate. Não há quem 
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ignore que, em épocas remotas, negar-se a sepultura a um cadá
ver era uma prova do maior desprezo e considerado este ato 
como o maior castigo. Entre os romanos, era considerada a 
negação da sepultura a um cadáver como a prova da maior 
infâmia. 

Percebia-se, claramente, durante a conversação que tivemos 
com o cacique Braga, relativamente ao suicídio, que era um ato 
que muita, o repugnava e a sua resposta, a esse respeito, ainda 
mais o prova. Sobre o mesmo assunto perguntamos a vários caci
ques coroados a sua opinião. Todos, sem exceção, responderam 
não poderem acreditar que houvesse homens que se matassem a 
si mesmos. Nenhum sabia o que fazer, em caso de suicídio, com 
o cadáver do suicida, pois ficaram tão embaraçados com a per
gunta que acabaram por dizer que ignoravam o que fariam em 
tal caso e não houve jeito de se obter deles outra resposta. Ver
dade seja dita é que nos foi necessário muito insistir com o 
cacique Braga para que nos desse aquela resposta, mas afinal 
respondeu - e com um critério difícil, parece-nos, de se encon
trar entre aqueles selvagens. 

Muito sentimos a morte do cacique Braga, porque era um dos 
selvagens mais inteligentes que encontramos no sertão. 

13.04 - ÍNDOLE. TRATAMENTO DADO AOS PRISIONEIROS 

A índole feroz dos coroados faz com que, nos combates entre 
si ou com outra nação selvagem, se comportem com uma cruel
dade sem limites, sendo naquelas ocasiões dominados por uma 
paixão tão sanguinária que, esquecendo os motivos que os indu
zem a brigar - e os que os deveriam dissuadir, entre a vingança 
e a razão - não lhes ocorre senão a idéia de extermínio, sem 
piedade alguma das vítimas que caírem em seu poder. 

Não dão nunca quartel a prisioneiros ou inimigos vencidos 
que sempre são mortos com golpes de varapau, concedendo a 
vida às mulheres e às crianças que, pela sua idade, estejam em 
condições de acompanhá-los na sua marcha. Desde que essas 
crianças, sendo rapazes, não tenham mais de seis ou sete anos 
pois, do co~trário, são mortas a golpes de varapau, também. As 
crianças de peito, sem distinção do sexo, são mortas para evitar 
que o choro e gritos delas, durante suas correrias pelas matas, 
mostrem a seus inimigos o lugar onde estão acampados ou onde 
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caminham. As crianças que, pela pouca idade, não podem acom
panhar a turma em sua marcha pelas matas também são mortas. 

. Muitas vezes, após os combates, regozijam-se matando as crian
ças de peito, pegando-as por uma perna e esmigalhando-lhes as 
cabeças, que batem com ímpeto contra a primeira árvore que 
encontrarem perto de si. 

Estas mesmas crueldades praticam com a gente civilizada que, 
nas suas incursões ou correrias, conseguem assaltar .de impro
viso. As mulheres moças, brancas ou de cor, que conseguem 
aprisionar nas suas correrias, são trazidas para o mato, despidas 
de suas roupas que são repartidas, aos pedaços, entre as mulheres 
da tribo, às quais são entregues as prisioneiras. Desde aquele 
momento vão servir de escravas, fazendo todo o serviço de 
carregar frutas, água e lenha para o acampamento, serviço que 
cabe às mulheres da tribo. Passam a fazer o serviço debaixo da 
mais rigorosa vigilância das selvagens a quem ficam obrigadas 
a servir. As crianças são, também, igualmente despidas e, logo 
que chegam à tribo, têm os cabelos cortados à moda dos coroa
dos e arrancados todos os cabelos do corpo. Os homens são todos 
mortos, sem piedade alguma. 

J! notável a brandura com que os homens selvagens tratam 
no cativeiro as moças e mulheres, quer brancas ou de cor, con
trastando com o tratamento mau e rigoroso que sofrem, por parte 
das mulheres selvagens, a quem servem de escravas. Neste trata
mento realça a Íf1:dole desumana, espancando-as até para se 
divertirem e obrigando-as, abaixo de pancadas e pauladas, a 
carregarem às costas cargas de lenha e frutas superiores às suas 
forças. Procuram aquelas selvagens, sempre, a ausência dos 
homens da tribo para maltratarem suas prisioneiras e as maltra
tam ainda mais se elas, porventura, se queixam aos homens. 

De igual tratamento partilham as crianças até que, sendo rapaz · 
e chegando a uma idade que os faz desconfiar que possa fugir 
ou traí-los, o matam com um golpe de varapau, sem outra forma
lidade de processo. Não consta que alguma criança, do sexo 
masculino, aprisionada pelos coroados, conseguisse merecer des
tes amizade ou confiança para que - mesmo criado entre eles 
- chegando a certa idade, que nos parece mais ou menos doze 
anos, tivesse escapado de ser morto, mesmo que seu compor
tamento não tivesse motivado desconfiança ou desgosto aos 
selvagens. 

88 

- , 
13.05 - PRESUNÇAO E AMOR PROPRIO 

A não ser nas circunstâncias de furacão e trovoada que lhes 
causa terror e pavor, explicados pelos efeitos destrutivos que 
produzem - sem poderem remediá-los e preveni-los - a sua 
presunção e amor próprio é sem limites. Julgam serem sobreemi
nentes a todos os mais e a tudo quanto lhes pode aparecer. J! 
isso uma particularidade singular e muito notável naqueles indí
genas selvagens, cujas idéias parecem, à primeira vista, ser difí
ceis de destruir. 

, " 
13.06 - CARATER E GENIO - DEPOIS DE ALDEADOS 

(Nota n.º 61) O estudo do caráter dos coroados, depois de 
estarem aldeados e catequizados, torna-se tanto mais difícil, 
quanto variam, na aparência, a propensão e gênio de cada um. 
Quando catequizados, encontra-se neles só imitação, oferecendo 
uma aparência com que tentam nos iludir, prestando-se a tudo 
que se lhes insinua - porém sempre com a firme resolução de 
nada fazerem em contrário a seus antigos usos e costumes - e 
contra seus interesses presentês. A brandura de gênio que encon
tramos nos coroados aldeados e catequizados nada mais é que a 
sua natural ferocidade encoberta, momentânea, com um manto 
de mansidão que só tem exterioridade. 

Os preceitos da religião que se lhes ensinam, em lugar de pôr 
freio a seus vícios, caprichos e desejos, despertam neles uma 
ambição que outrora não conheciam. A franqueza com que são 
tratados nos aldeamentos lhes dá largas aos atos filhos de sua 
congênita perversidade. Afetam desatenção às coisas que se 
passam, que se dizem e que se fazem diante deles, simulando 
ignorância completa, para que nunca suspeitem de suas más e 
ocultas intenções. 

Aproveitam-se da confiança que neles depositamos para, na 
ocasião oportuna, exercerem até sobre seus próprios benfeitores 
sua cruel vingança, filha da entranhada aversão que têm a todos 
os que não são de sua raça - e até aos que a ela pertençam mas 
que, em algum tempo na mata, tenham vivido em desarmonia 
com eles. 

Os missionários encarregados da catequese, contentando-se 
com. os resultados aparentes que obtinham com seu ensino, dis
traída a atenção, inteiramente, dos elementos subversivos que os 
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cercavam, não cessavam de assegurar que os indígenas são ho
mens simples. Diziam que, apesar de sua ignorância, são muito 
dóceis e fáceis de instruir na doutrina cristã, acreditando em tudo 
o qut'. se lhes explica de maravilhoso. Isso, entretanto, nada mais 
é do que conseqüência do formoso ideal que impera entre os 
missionários. Quem conhece, cabalmente, o caráter simulado dos 
coroados, não pode aceitar semelhante asserção como axioma -
que nenhum fato justifica. Pode haver, sim, cegueira do enten
dimento motivada pela superstição, pela ignorância ou por algum 
interesse oculto - visando iludir às autoridades eclesiásticas e 
ao Governo. Até hoje, não obstante o ileu ensino e os preceitos 
da religião cristã, não conseguiram fazer os coroados adquiri
rem sentimentos de humanidade. Para provar essa realidade, 
muitos fatos eu poderia aqui relatar, como provas do que digo. 
(Vide nota n.º 16) 

Os coroados - onde quer que se encontrem, quer nas matas, 
no seu estado selvagem, quer já nos aldeamentos - são muito 
pedinchões e, por muito que se lhes dê e que se lhes faça a 
vontade, nunca se mostram agradecidos. Pelo contrário, incomen
surável egoísmo os domina. Em qualquer circunstância, acham 
que temos obrigação de dar-lhes t1:1do que nos pedem e de satis
fazer-lhes a vontade, unicamente para lhes sermos agradáveis e 
conservarmos sua amizade. Ficam, entretanto, sempre desconfia
dos da intenção que preside aos benefícios que lhes prodiga
lizamos. 
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14 - COMO ERAM PROVIDOS OS LUGARES DE CACIQUE 
PRINCIPAL E DE CACIQUES SUBORDINADOS 

14.01 - MORTE DO CACIQUE PRINCIPAL 

Falecendo o cacique principal dos coroados, é enterrado com 
grande pompa, devida à sua alta posição. Assim que o cacique 
acaba de expirar, uma das mulheres velhas sai logo a prevenir 
todos os chefes das tribos subordinadas. Estes reúnem, imedia
tamente, todos os homens da tribo e vêm, armados de varapau, 
colocar-se ao redor do rancho do defunto, não deixando ali 
entrar pessoa alguma, a não ser as mulheres e os filhos do 
finado. 

Depois do rancho estar assim guardado, os filhos mais velhos 
do cacique e, na falta deles, os parentes mais chegados, vão ao 
mato buscar quatro forquilhas de pau e as varas e taquaras 
necessárias para levantarem um jirau, no meio do rancho onde 
morreu e está o cacique. Este jirau não excede, geralmente, de 
dez palmos de comprimento por três palmos de largura e é ele
vado do chão apenas dois palmos. O jirau é feito pelos filhos ou 
parentes mais chegados que, em tal caso, podem entrar no ran
cho do cacique. Pronto o jirau, as mulheres do falecido levantam 
o corpo e o deitam no jirau. 

Isto se faz no meio do maior silêncio e, logo a seguir, apagam 
todos os fogos que há no rancho, fazendo-se somente dois, um 
próximo à cabeceira do cadáver e outro do lado dos pés. Todas 
as pessoas da família chegam-se ao redor do fogo e ali perma
necem, sem dormir, até o dia seguinte. Do mesmo modo os 
coroados que formam a guarda, fora do rancho, ficam postados 
toda a noite, sem dormir, no maior silêncio, fazendo apenas 
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alguns fogos quando ocorre o falecimento em uma noite muito 
fria. 

Ao romper do dia seguinte, o filho mais velho do finado 
cacique sai do rancho e convida os quatro chefes mais velhos 
das tribos subordinadas para verificarem a morte do seu chefe. 
Apenas recebem o convite, os quatro chefes largam os varapaus 
que tinham nas mãos e entram no rancho para examinar o cadá
ver, tocando-o e fazendo-o mover de um e outro lado, sobre o 
jirau. Fazem isto sem pronunciarem uma só palavra. 

Finda esta formalidade, os quatro chefes saem do rancho, 
toma cada um o seu varapau, colocam-se em frente à entrada 
e, com gritos lúgubres, anunciam aos homens da tribo, reunidos 
ao redor do ranch(', que o cacique está evidentemente morto, 
fato este que foi por eles verificado. 

Terminada esta cerimônia todos se retiram para seus ranchos 
e tomam uma refeição. Em seguida, deixando os varapaus, vol
tam com todas as mulheres e filhos, vindo armados de arcos e 
flechas. Chegados ao rancho, tomam os mesmos lugares ocupa
dos no dia anterior, colocando-se as mulheres e os filhos atrás 
dos homens. 

Os quatro chefes que examinaram o cadáver entram no rancho 
para avisar os filhos e as mulheres do defunto que todas as tri~os 
se acham presentes. Então as mulheres mais velhas do finado 
levantam, das forquilhas, o leito sobre o qual está o defunto e o 
tiram para fora do rancho, fazendo-o descansar no chão, do lado 
de fora e a pequena distância da porta do rancho. Atrás seguem 
os filhos e as outras mulheres do defunto e todos se colocam ao 
redor do cadáver. 

Feito isto, todos os indivíduos presentes das tribos subordi
nadas principiam, simultaneamente, a dar gritos lúgubres e a 
fazer gestos desordenados e mesmo burlescos, tanto mais exage
rados e ruidosos, quanto mais estimado era o defunto. Tal ceri
mônia tem u1n aspecto verdadeiramente horroroso e dura cerca 
de um quarto de hora, findo o qual tudo entra em profundo 
silêncio. 

Após, o filho mais velho do cacique convida, novamente, os 
quatro chefes e com eles se dirige para o rancho, donde saiu o 
cadáver. Dois ficam encostados à porta e os outros dois penetram 
no interior da habitação. Ali o filho lhes mostra o lugar onde 
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se acham guardadas (suspensas) as armas do seu falecido pai 
que são tomadas - por um dos chefes, o arco; pelo outro, as 
flechas; e pelo filho, o varapau - levando-as para junto do 
corpo. Nesta ocasião, rompem em novo alarido os membros da 
família do cacique. Os dois velhos chefes que ficaram junto à 
porta recebem as armas e as depositam sobre o leito fún~bre -
o arco à esquerda do cadáver e as flechas à direita, ficando o 
filho com o varapau. Daí a uns quatro ou cinco minutos cessa o 
alarido e tudo entra em novo silêncio. 

Os quatro chefes tomam, então, ·o leito em que se acha o caci
que morto e ajudados, de vez em quando, pelos outros chefes (na 
falta deles· pelos coroados mais velhos da tribo do cacique prin
cipal) transportam-no para o lugar onde deve ser sepultado. Este 
local é sempre um campo, dos que se encontram nos sertões de 
mata virgem, distante, às vezes, léguas do alojamento. 

Neste cortejo fúnebre e taciturno os homens, armados de arco 
e flechas, yão adiante; após vai o cadáver, rodeado pelos chefes 
das tribos subordinadas e pelas · mulheres e filhos do defunto. 
Logo atrás do defunto vai o filho mais velho, um tanto isolado 
e levando o varapau do pai. Alguns passos atrás dele seguem 
todas as mulheres e filhos de todas as tribos subordinadas, 
carregando as mulheres, às costas, em uma espécie de cestos, as 
provisões necessárias para se alimentarem naquele dia. 

Chegados ao lugar do çlestino, todo o cortejo pára. O filho 
mais velho adianta-se e escolhe o lugar da sepultura, dando, en
tão, um grito agudo para sinal. O cortejo acode ao lugar de onde 
saiu o grito e ali depositam o leito com o defunto, tendo porém 
o cuidado de voltar o lado da cabeça para leste e o dos pés para 
oeste. Assim orientado o cadáver, todos os homens formam em 
redor dele um círculo, formando uma só linha que, por este 
motivo é, às vezes, de grande dimensão, ficando as mulheres e 
filhos do falecido do lado de dentro, perto do corpo e o filho 
mais velho, perto da cabeceira. As mulheres e filhos das tribos 
subordinadas ficam fora do círculo. 

Nesta disposição rompem todos em gritos, acompanhados de 
gestos, ainda mais burlescos do que os primeiros e, de vez em 
quando, entremeados de cantos, de uma toada tão lúgubre quanto 
monótona e desagradável aos ouvidos. Versam estes cantos sobre 
os feitos praticados pelo finado, durante sua vida, e contam a 
sua coragem nas guerras e combates a que assistiu. Este ato dura 
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mais ou menos um quarto de hora, depois do qual segue-se pro
fundo silêncio, enquanto as mulheres e filhos do cacique (menos 
o filho mais velho) vão buscar lenha e, numa distância de mais 
ou menos vinte passos, ao redor do cadáver, acendem fogo. 

Para junto destes fogos chegam as pessoas da família do morto 
e os chefes das tribos subordinadas. Logo que cada um toma o 
seu lugar, as mulheres trazem os mantimentos que trouxeram 
(pinhões) e, aproximando-se dos fogos, todos os indivíduos das 
tribos tratam de comer (pinhões assados), enquanto o filho mais 
velho continua de pé, postado junto à cabeceira do morto. 

Assim que terminam a refeição, voltam todos para o lugar 
que ocupavam antes e rompem, novamente, em gritos entremea
dos de cantos. Nesta ocasião adiantam-se os quatro chefes e, 
aproximando-se do cadáver, um deles toma, das mãos do filho 
mais velho do cacique, o varapau que pertenceu a seu pai; os 
outros dois tomam - um, o arco e o outro, as flechas que se 
encontram sobre o leito mortuário - e destes fazem entrega ao 
quarto chefe. 

Imediatamente rompem todos em cantos que versam sobre as 
qualidades guerreiras do filho mais velho do cacique morto e o 
seu comportamento durante a vida de seu pai, findo o qual, após 
alguns momentos de silêncio, o filho mais velho exige o arco e 
as flechas de seu pai. O chefe que as tem nas mãos as entrega. 
O chefe que tem o vara pau o vai depositar ao lado direito do 
cadáver para ser com ele enterrado. Continuam os gritos acom
panhados dos gestos burlescos e, passados cinco ou seis minutos, 
tudo volta ao silêncio. 

14.02 - SUCESSOR DO CACIQUE MORTO: 
FILHO, ENTEADO OU IRMÃO 

O filho mais velho (com o arco e as flechas de seu pai) chega 
perto do cadáver, pelo lado dos pés e, elevando as armas para 
cima da cabeça, declara às tribos que ele é agora o chefe supremo 
e que o seu comportamento futuro será o mesmo que teve o 
seu pai, exortando as tribos a lhe obedecerem e ameaçando-as 
com a guerra de extermínio, em caso contrário. Uma vez profe
ridas estas palavras, as tribos entoam cantos que acabam, sempre, 
em alarido e que cessam ao mando do novo cacique. 

Em seguida o novo cacique ordena, aos homens da tribo, que 
cubram com terra o cadáver de seu pai, o que executam tomando, 

94 

cada um, uma das estacas ou cavadeiras que os filhos do defunto 
traziam. Soltam a terra e, com as ·mãos, cobrem o corpo do caci
que. Isto se efetua ao som de gritos, tanto mais lúgubres quanto 
mais vai desaparecendo o corpo, cessando os gritos quando não 
se vê mais o cadáver. 

Assim que fica enterrado, chegam todos para junto do fogo 
e tratam de comer. O novo cacique tem, então, um fogo especial 
qué lhe é destinado, para junto do qual as mulheres do finado' 
cacique trazem as frutas destinadas à sua refeição, fazendo-lhe 
companhia e alimentando-se junto a ele. 

Terminada esta nova refeição o cacique, que acaba de ser acla
mado, ordena a retirada geral para o alojamento e isto se executa 
se~ demora, fazendo a marcha, em liberdade e quase sem regu
~andade alguma. Na frente vão as pessoas da família do defunto, 
1unto com o novo cacique. Os demais seguem em desordem. 

Se o novo cacique tem mulher, ao chegar ao alojamento, reti
ra-se com ela e com sua mãe para o seu rancho. As outras 
mulheres do finado cacique vão para o rancho que já habitavam, _ 
durante a vida deste. Ali ficam à disposição do novo chefe que, 
quase sempre, nessas ocasiões, cede algumas mulheres que, pela 
sua idade, ainda estão em condições de procriarem, aos homens 
de sua tribo de idade mais ou menos correspondente. As outras 
mulheres velhas ficam à disposição do novo cacique, mas habi
tando em separado, no rancho do cacique morto. Lá ficam para 
ajudarem a criar os filhos do novo cacique. 

Porém, se o filho do finado cacique ainda não tem mulher 
quando é elevado ao cacicato - o que é raro na idade idônea 
para ser cacique - então a primeira coisa que faz é escolher 
mulheres entre as que existem nas várias tribos subordinadas, 
recaindo sempre a escolha, como é de se prever, entre as jovens 
moças. Isto, mesmo tendo mulher, faz, pois tem direito a mais 
de uma mulher, como cacique principal. 

Se o defunto cacique não deixar filhos com idade de se tor
narem chefes, é aclamado chefe um dos parentes mais chegados 
da sua família, sendo escolhido, de preferência, um filho de 
mulher que já pertencera ao cacique. Neste caso, o filho do caci
que, que por falta de idade não pôde ser aclamado, perde para 
sempre o direito ao cacicato. Na falta de um filho de mulher que 
já pertencera ao finado cacique, é aclamado, então, um irmão 
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do morto. São estes os únicos a quem, por direito de sucessão, 
pode tocar o cacicato principal, entre os coroados. 

Falecendo, porém, um cacique das tribos subordinadas, o filho 
não herda o cacicato. O novo chefe é nomeado pelo cacique 
principal que, raras vezes, nomeia um filho do chefe falecido -
salvo se este filho, de idade conveniente, for estimado entre os 
de sua tribo e tiver dado provas de coragem e destreza nas 
armas, quando em combate. Entre os caciques subordinados não 
há herança de cacicato. 

No dia seguinte ao enterro do cacique principal e deste dia 
em diante, todos os moços das tribos subordinadas voltam ao 
lugar da sepultura do cacique e sobre ele amontoam terra, até 
formar um túmulo circular, de não menos de vinte e cinco 
palmos de diâmetro (e às vezes mais), com seis palmos de altura. 
Neste serviço levam, às vezes, muitos meses, porque além de 
carregarem a terra em uma espécie de cabaz (feito de taquara e 
cipó), de pequenas dimensões, pouco maior do que uma quarta 
de alqueire (das nossas antigas medidas), vão buscá-la, em geral, 
a grande distância, à margem de algum arroio ou sanga, com 
barranco que desmorone e donde retiram a terra com estacas de 
madeira. 

Estes túmulos, com tão grandes dimensões, têm sido, para 
muitos que os têm visto, um enigma, porque em suas imediações 
nunca se encontra lugar ou cova que indique a proveniência da 
quantidade de terra com que são feitos, sendo, muitas vezes, 
localizados a uma distância considerável do lugar em que foram 
buscar terra. O túmulo é feito perfeitamente circular e com as 
dimensões referidas. A parte lateral faz ângulo reto com o solo 
e com a superfície superior que é perfeitamente horizontal. Ao 
redor do túmulo, limpam o terreno, tirando-lhe toda a vegetação, 
numa extensão de oito a dez palmos, mais ou menos. Calcam 
bem com os pés a terra dessa orla circular e então está o traba
lho concluído. 

Acabado o túmulo, no dia seguinte para ali se dirigem todas 
as tribos, carregando as mulheres e crianças os mantimentos, 
enquanto os homens vão armados de arco e flechas, tendo à 
frente o novo cacique principal. Ali chegados, as mulheres fazem 
fogos ao redor do túmulo, na distância de oito a dez palmos um 
do outro e no terreno que, previamente, foi expurgado da vege
tação. Junto a esses fogos, fazem uma refeição, finda a qual 
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começam as cenas de gritaria e cantos lúgubres, acompanhados 
de gestos burlescos, que eles dizem exprimir sua dor pelo desa
parecimento do cacique. Estas últimas manifestações de dor con
tinuam até o crepúsculo. 

Assim que o sol se esconde, todos ficam em silêncio, apro
veitando as mulheres o resto da luz do dia para juntar lenha, 
com a qual alimentam o fogo durante toda a noite. Permanecem 
ali até o dia seguinte, acordados e sentados, comendo de vez 
em quando. Ao amanhecer, retiram-se para o alojamento, dando 
por findas as honras fúnebres prestadas ao finado cacique. 

Fenômeno notável! Em todas essas cerimônias, não se vê cor
rer uma lágrima. Parece-nos que chorar com lágrimas é coisa 
desconhecida dos coroados. Choram em seco, conforme a expres
são usada por um dos nossos camaradas que assistiram àquelas 
cerimônias, pois seus usos e costumes assim o exigem! ... 

Estas são as demonstrações de luto dispensadas a um cacique 
principal. 

14.03 - SINGULAR CONSIDERACÃO A EX-MULHER 
E ENTEADO DO CACIQOE PRINCIPAL 

(Nota n.º 5) Não deixa de ser singular o parentesco que os 
coroados acham entre o cacique principal e os filhos de uma 
mulher com~ outro coroado, só por aquela mulher já ter sido do 
cacique e com a qual este não teve filhos! ... 

A princípio supomos que se tratasse de erro nosso de com
preensão ou falta de apontamentos exatos pelas explicações rece.: 
bidas mas, depois de várias novas informações tomadas e que 
nos foram confirmadas, posteriormente, por vários caciques, con
vencemos-nos do fato: por ter uma mulher pertencido ao cacique 
principal, é ela a parente mais chegada, assim como um filho 
dela, com outro homem. Entre eles, ela é parente mais próxima 
que o próprio irmão do cacique. 

14.04 - NOMEAÇÃO DE CACIQUES SUBORDINADOS 

(Nota n.º 43) Quando o cacique principal tem filhos em idade 
de serem chefes de uma tribo subordinada e, sendo eles estima
dos entre os seus companheiros, às vezes o cacique nomeia um 
de seus filhos para substituir um cacique subordinado que 
morreu. 
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Não é, porém, regra geral que o cacique principal escolha o 
seu próprio filho para ser um dos seus chefes subordinados. Pelo 
contrário, soubemos que o cacique principal faz aquelas nomea
ções com a maior reserva, para evitar, diz ele, rivalidades e 
desgosto entre os demais coroados. Acreditamos - pelo que nos 
foi dado apurar - que a nomeação de um filho, nesses casos, é 
mais devida ao pedido dos próprios coroados subordinados da 
tribo, cujo chefe faleceu, do que da própria vontade do pai, o 
cacique principal. 

Assim, o cacique principal Braga que tinha vinte e três peque
nas tribos que lhe eram subordinadas e tendo vários filhos em 
idade e condições de serem chefes, apenas tinha um filho, 
Ghênguy, que era chefe subordinado de uma daquelas tribos e 
- dizia-nos seu pai - que a sua gente mesmo lhe tinha pedido 
para que seu filho fosse chefe. Não nos foi possível saber de 
um motivo mais positivo ou de uma razão mais fundada, pela 
qual o cacique principal dava a preferência, naquelas nomea
ções, a um coroado alheio à sua família, em lugar do próprio 
filho. Esta circunstância, porém, existe e cremos - não obstante · 
os motivos dados pelo cacique principal - que essa nomeação 
de um estranho à sua família é motivada pelo receio de que, 
algum dia, havendo uma dissidência, do que resulta sempre uma 
guerra de extermínio, não se encontre o cacique principal obri
gado a fazer essa guerra com o próprio filho ... 
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15 - PROCEDIMENTO PARA COM OS MORTOS 

, 
15.01 - CEMITERIO 

Em uma excursão que fizemos nas matas que ficam ao sul do 
Mato Castelhano e perto da zona ou linha meridional até onde 
chegam, de norte a sul, as matas de pinheiros, encontramos, em 
16 de fevereiro de 1836, um campo no meio daquele sertão, o 
qual teria, quando muito, umas duzentas braças de comprimento 
na direção de noroeste a sudeste, c9m cento e vinte braças, mais 
ou menos, na parte mais larga, e setenta braças, mais ou menos, 
na parte mais estreita. 

Naquele campo havia sete túmulos de selvagens, entre os 
quais dois de maior diâmetro do que aquele que descrevemos. 
Estavam todos cobertos de relva (planta forraginosa) que espon
taneamente ali nascera. Entre o capim (relva) encontravam-se 
várias touceiras de uma planta a que os coroados dão o nome de 
Nha-cá. Esta planta é conhecida entre nós pelo nome de "car
queja" (Baccharis genistelloides) e de outra variedade de carqueja 
chamada ·"amargosa" (Baccharis cordifolia). Ao redor dos tú
mulos, desde encostadas aos pés, até uns dez a quinze palmos 
afastadas dos mesmos, só se viam malhas de ·erva-do-bicho 
(Polygonum acre), entre as quais nasciam grandes touceiras de 
imberi (Canna glauca, Linneu) e de caeté (Canna brasiliensis). 
O resto do campo, além do capim, estava coberto com arbustos, 
entre os quais dominava cambui ou camboim (Eugenia tenella) 
e o cambuci, entremeados com pitangueiras (Eugenia pitanga) e 
variedades de araçazeiros, entre eles Psidium grandifolium e 
Psidium variabile. Além dessas plantas havia, ainda, vários 
arbustos que geralmente nascem, espontaneamente, nos campos 
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abandonados ou naqueles em que não se fazem queimadas em 
tempos determinados. 

Era aquele lugar um antigo cemitério de uma tribo de indí
genas selvagens. Tudo indicava que, desde muitos anos, a mão 
do homem ali não havia tocado e que jazia no abandono, desti
nado ao eterno repouso daqueles selvagens. O silêncio profundo 
que reinava naquele recinto, cercado por matas de árvores secula
res, dava ao lugar um aspecto taciturno e misterioso. Qualquer 
pessoa, ao contemplar aqueles túmulos gigantescos e primitivos, 
meditaria profundamente e emudeceria diante dos mistérios que 
eles encerram. 

15.02 - MATERIAL E FORMA DOS TÚMULOS 

Talvez fôssemos nós os primeiros homens civilizados que visi
tamos aquele cemitério. Todas as pistas que pudessem indicar os 
lugares que os selvagens usaram para chegarem até lá estavam 
há muitos anos apagadas, sem vestígio algum reconhecível. Numa 
distância de mais de mil braças, para o sul daquele campo, existe 
uma sanga funda ou cabeceira de arroio, onde se reconhece o 
lugar de onde os selvagens tiraram a terra argila-ferruginosa 
usada para levantar aqueles túmulos gigantescos. Foram cons
truídos com aquela terra vermelha que contrastava com o ter
reno do campo, composto de uma argila cinza-escuro (grês), 
coberto com três ou quatro polegadas, somente, de terra vegetal. 
Neste campo não havia sinal algum de que um só punhado de 
terra tivesse sido tirado ou movido pela mão do homem. Foi esta 
circunstância que mais atraiu nossa atenção e curiosidade, porque 
julgávamos, ao percorrer aquele campo, encontrar inúmeras esca
vações, nas imediações dos túmulos, donde a terra para· os mes
mos tivesse sido tirada.(*) 

Depois de total desengano, pois certificamos-nos que tais esca
vações não existiam, procuramos mais longe e descobrimos a 
sanga ou cabeceira acima mencionada. Lá encontramos desmoro
namentos quase semi-circulares, alguns com mais de trezentos 
palmos de largura, na direção da ribanceira, e mais de cento e 

(*) N~ss~ época o autor aind.a não tinha assistido a enterro de cacique 
pnnc1pal - como o descrito no capítulo 14. 
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cinqüenta palmos de extensão, pela terra a dentro - ou em 
direção oposta ao correr da sanga - e com u1na profundidade 
que, em alguns lugares, nivelava com o leito da sanga que tinha 
mais de vinte palmos de profundidade. Essas escavações já esta
vam, na maior parte, cobertas com vegetação que os anos de 
abandono ali tinham feito nascer. 

Para se chegar até essa sanga tinha-se de subir e descer um 
cerro com uma altura de, no mínimo, quinhentos palmos. Por 
qualquer lado que procurássemos subir era de uma íngremidade 
tal que nos custava subi-lo a pé, carregados com as armas, com 
os mantimentos (um pedaço de charque e um pouco de farinha 
de mandioca que levávamos às costas, em uma espécie de mo
chila, feita com pano de algodão trançado), e ainda com um 
poncho de pano leve, atado à cintura. 

Neste primeiro exame - no qual nada pudemos recolher de 
mais interessante do que sabermos o lugar donde aqueles selva
gens tinham extraído a terra para levantar os seus túmulos -
levamos dois dias. Receosos de sermos pressentidos pelos indí
genas que habitam no Mato Castelhano, numa distância que 
ignorávamos, tornamos a sair do sertão - o que conseguimos 
fazer em onze dias de marcha - porém com a intenção de regres
sarmos ao lugar com mais gente. 

Nesta primeira excursão tínhamos conosco três homens, nú
mero suficiente para transitar pela mata virgem, mesmo nas 
imediações dos selvagens - mas não para parar num lugar. ~ 
conhecido e sabido que só em casos extraordinários, como muito 
perto dos seus alojamentos, os coroados assaltam os intrusos 
nos seus bosques de um dia para outro - como nos tinha acon
tecido três meses antes. Em geral não atacam senão depois de 
ter espiado, durante vários dias, os indivíduos que queiram 
assaltar. 

Era tanto mais perigosa nossa situação naquele cemitério por
que, por descuido, no primeiro dia de nossa chegada ali, tínha
mos acendido um pequeno fogo para assarmos um pedaço de 
charque. Havia terminado o assado que, para três dias, tínhamos 
preparado e trazido cada um, do último pouso donde saímos, 
dois dias antes de chegarmos, inesperadamente, àquele cemitério. 
Tínhamos receio de que a fumaça do fogo nos tivesse atraiçoado 
e que, vista pelos selvagens, estes se dirigissem para o lugar onde 
nos encontrávamos. 
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15.03 - EXUMAÇÕES 

Em fins de março do mesmo ano de 1836, tornei a entrar no 
sertão, . levando em minha companhia seis homens decididos e, 
no dia 13 de abril (depois de perdermos três dias, de caminho 
errado) , chegamos outra vez ao cemitério que acabo de men-. c1onar. 

Além das armas de fogo e competentes mantimentos que levá
vamos às costas, quatro daqueles homens levavam, cada um, 
uma enxada atada à cintura e os outros dois levavam duas pás 
de ferro. No mesmo dia da nossa chegada, pelas 11 horas da 
manhã, medi o diâmetro daqueles túmulos. Os dois maiores 
tinham, um, quarenta e cinco palmos e meio e o outro, quarenta 
palmos, de diâmetro. Os cinco túmulos menores regulavam ter 
vinte e oito palmos de diâmetro. A altura de todos eles era igual, 
de seis palmos e meio, tanto para os maiores como para os 
menores. 

Depois de bem determinado o centro de cada um dos túmulos 
maiores, mandei abrir neles uma trincheira ou valo de quatro 
palmos de largura, que se dirigia da circunferência do túmulo 

1 para o centro. Apenas tinha-se escavado um comprimento de 
nove palmos, no maior daqueles túmulos, principiou-se a achar 
ossos humanos, porém tão deteriorados que apenas pude reco
nhecer alguns deles, como o fêmur e a tíbia, únicos que, apesar 
do seu estado de quase completa deterioração; ainda pude reco
nhecer. Continuou-se aquela escavação até além do centro do 
túmulo, encontrando sempre aqueles ossos no mesmo estado e 
em distâncias tão regulares uns dos outros que se viu que os 
cadáveres, ali inumados,. foram colocados muito chegados uns 
aos outros. 

Quando ª· escavação passou uns seis ou oito palmos além do 
centro do túmulo, mandei parar naquela direção e continuar, do 
centro para a circunferência, em ângulo reto com a escavação 
feita. Nesta nova direção encontramos, da mesma maneira, ossos 
até o lugar onde mandei cessar aquele trabalho, não encontrando, 
de ossos reconhecíveis, senão aqueles que mencionei. O estado 
deles era tal que se desfaziam com uma pequena pressão. 

Muitos cadáveres tinham sido inumados nesse túmulo, con
forme apuramos pelo grande número de ossos da mesma denomi
nação que foram encontrados. 
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Reconhecido este único fato - e não tendo encontrado objeto 
algum que pudesse interessar ou dar algum outro esclarecimento 
sobre os usos daqueles selvagens, na inumação de seus mortos 
- . mandei entulhar aquelas escavações e endireitar tudo da 
melhor forma possível. 

No túmulo menor (dos dois grandes) encontrou-se, absoluta
mente, a mesma coisa. Somente tendo, por acaso, aberto a trin~ 
cheira em uma direção de norte a sul, aproximadamente, ali 
observei que aqueles mesmos ossos reconhecíveis (os fêmures 
e as tíbias) se achavam sempre numa mesma direção de leste 
para oeste ou de oeste para leste. 

Não me foi possível, pelo estado ·adiantado de deterioração 
em que se achavam, determinar qual a parte superior ou inferior, 
para poder determinar a direção orientada da cabeça e dos pés 
dos cadáveres, no túmulo. Os ossos eram, igualmente, em quan
tidade e as distâncias, entre uns e outros, igualavam com as do 
túmulo maior e mostravam terem sido os cadáveres colocados ao 
lado um do outro. Quando a escavação chegou além do centro 
do túmulo, mandei mudar a direção da escavação, em ângulo 
reto com a parte já observada. Os ossos que se encontravam 
eram dispostos na direção da trincheira, isso é, como acabamos 
de . diz~r, na . direção de leste para oeste. Reconhecido isso, 
mandei entulhar, igualmente, as escavações que se tinham feito, 
por não encontrar outros objetos que a terra não tivesse con
sumido. 

' 
Três dos cinco túmulos pequenos, isto é, dos que não tinham 

mais do que vinte e oito (28) palmos de diâmetro, foram abertos 
da mesma maneira. Em um só, aquele que se achava mais y.ró
ximo dos dois túmulos maiores, encontrou~se apenas um osso 
humano (um fêmur) e isso mesmo não pude bem reconhecer. 
Aquele osso achava-se· perto do centro do túmulo. 

Nos outros dois túmulos pequenos a terra tinha consumido, 
completamente, todos os ossos. Diante disso mandei, igualmente, 
entulhar as escavações feitas e os outros dois túmulos deixei 
intactos, persuadido de que igual resultado obteria se os man
dasse abrir. 

O estado de deterioração dos ossos achados, ainda reconhe
cíveis, denotava uma inumação feita havia, pelo menos, trinta 
anos passados. Embora a terra que cobria aqueles restos mortais 
estivesse muito compacta, dura e seca - pela natureza quase 
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impermeável da argila com que foram construídos aqueles túmu
los - entretanto o chão, sobre o qual se achavam os ossos, era 
bastante úmido. Esta umidade provinha da infiltração lateral 
das águas, pela camada de terra vegetal que cobria o terreno 
argiloso do campo, sobre o qual os cadáveres tinham sido colo
cados. As águas pluviais infiltravam-se pela terra vegetal e pas
savam por baixo dos tú1nulos e dos cadáveres que se mantinham 
num estado de umidade que, sem dúvida, acelerou a deterioração 
dos ossos. Contudo, creio que o tempo decorrido desde o dia da 
inumação daqueles cadáveres, até esse dia em que pude ainda 
examinar alguns restos daqueles ossos, não seria menor de trinta 
anos, como ponderei. 

- A que tribo ou a que povo de indígenas selvagens perten
ciam os restos que se achavam ali sepultados? 

- Tantos cadáveres juntos em um túmulo seriam o resul
tado de alguma peste que dizimara aquele povo selvagem - ou 
teriam morrido em algum combate aqueles indígenas ali sepul
tados? 

- Seria costume, entre aqueles selvagens, enterrarem, indis
tintamente, os seus caciques como os demais indivíduos da sua 
tribo, em túmulos daquela gigantesca dimensão? 

- Que diferença havia entre os indivíduos sepultados, isola
damente, num túmulo e aqueles que se achavam, em grande 
número, num túmulo maior? 

Eram estas, entre outras, as perguntas que fazia a mim 
mesmo, em presença daquilo que tinha acabado de observar! 
Eram enigmas que nunca supus poder decifrar, quando, após 
quatorze anos, no ano de 1850, obtive todos os esclarecimentos 
precisos, para desvendar qualquer dúvida relativa aos fatos e 
sucessos passados, dos quais a morte, envolta em seus mistérios, 
nos ocultava a história. 

, 
15.04 - COMO UM OCULO DE ALCANCE SALVOU O AUTOR 

DA ACUSAÇÃO DE PROFANAR TÚMULOS 

Em 1850, tendo conseguido fazer se aldearem 304 selvagens 
da Nação Coroados - e depois de ter comigo, no sertão, um 
intérprete de uma tribo de coroados que já estavam há tempos 
aldeados em Nonoai e que falava sofrivelmente o português -
aproveitei a ocasião para questionar o cacique Braga sobre o 
cemitério que acabo de falar. Disse-me ele que bem sabia o 
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lugar onde estava situado. Antes que saísse do sertão com aqueles 
selvagens, convidei o cacique para ir comigo ao lugar. O cacique 
aceitou e fomos, fazendo-se acompanhar por mais quatro coroa
dos, dois velhos de sua tribo e uma mulher que carregava, às 
costas, um cesto com pinhões. Acompanhei-os, levando em mi
nha companhia dois dos homens que faziam parte da força que 
tinha comigo no sertão, cujos homens levavam, igualmente, às 
costas, cada um, um pequeno saco feito mochila, com uns peda
ços de charque e um pouco de farinha de mandioca. 

Do alojamento daqueles coroados, saímos no dia 29 de junho 
( 1850), pelas oito horas da manhã e no dia 21, pelas duas horas 
da tarde, chegamos ao cemitério. 

Quatorze anos haviam decorrido depois de haver escavado 
aqueles túmulos e mandado entulhar bem as escavações, endi
reitando-as o melhor possível. Sobre os lugares daquelas esca
vações entulhadas já tinha nascido e crescido, espontaneamente, 
capim e outras plantas iguais às que sobre os túmulos vegetavam. 
Contudo, era muito visível que· tinham sido abertos. 

Ao chegarem os coroados ao pé dos mesmos, mostraram-se 
pouco satisfeitos por ter sido profanada aquela morada eterna 
dos seus antigos parentes e companheiros. Em suas fisionomias 
via-se, claramente, o abalo que sofriam diante da irreverência 
com que tinham sido tratados os seus túmulos. Fizeram-me ver 
que, se eles penetrassem em lugar em que estavam deitados os 
mortos (própria tradução do intérprete), ainda mesmo que os 
mortos tivessem sido seus inimigos, haviam de respeitar o lugar 
onde estavam deitados (os túmulos) e que só os homens brancos, 
seus inimigos, poderiam ter sido capazes de praticar seme
lhante ato. 

Quis dissuadi-los disso e fazê-los acreditar o contrário, dizendo 
que julgava que os botocudos (sabia pelos próprios coroados 
serem seus capitais inimigos) eram os profanadores dos seus 
túmulos. Por muito que me esforçasse para convencê-los disso: 
negavam-me veementemente o fato, dizendo que os botocudos 
como eles (coroados) eram amigos dos mortos e que depois de 
enterrados seus homens, nunca mais boliam com eles. Suponho 
que o intérprete com as palavras amigos dos mortos quis dizer 
que respeitavam os mortos ou os seus jazigos. A pobreza do dia
leto dos coroados talvez não permitisse ao cacique servir-se de 
uma expressão que o intérprete pudesse traduzir de outra ma-

• neira. 
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Depois que examinaram, atentamente, os túmulos que tinham 
sido abertos, o cacique, pelo intérprete, perguntou-me, com ar 
de sonso, como tinha sabido que naquele lugar se ,achavam 
mortos deitados. Fiz-lhe ver que, tendo trepado num pinheiro 
muito alto, havia poucos dias, com meu óculo de alcance, 
tinha visto de longe o campo que me parecia ser um cemitério 
deles (coroados), mas que nenhuma certeza tinha disso, motivo 
pelo qual os tinha convidado a virem ao lugar, para comigo 
visitarem aquele cemitério que eu nunca tinha visto. Reconheci 
logo que aqueles coroados suspeitavam de mim. Minha posição 
era bastante anômala. A colisão em que me achava fazia-me 
procurar todos os meios para que não suspeitassem de que eu -
por havê-los convidado a irem visitar o cemitério - fosse o 
mesmo que, por amor à ciência, tinha profanado os seus túmulos. 

Amor à ciência são palavras ocas e desconhecidas por aqueles 
indígenas selvagens e, para eles, não me teriam servido de 
desculpa. 

Como sempre trazia comigo um pequeno óculo de alcance, 
tirei-o da algibeira e, depois de ter colocado os vidros - pelo 
afastamento - em distância respectiva a poder-se por ele ver os 
objetos distantes, mostrei-o ao cacique, fazendo que dirigisse 
sua vista para o ponto o mais distante de nós, no fundo ou fim 
do campo. 

Grande admiração causou ao cacique ver - por meio do 
óculo - aqueles objetos tão perto de si, os quais, na realidade, 
estavam tão longe do lugar em que nos achávamos. Muito alegre, 
passou logo o óculo aos outros coroados que, todos admirados 
daquele efeito, pareciam convencer-se da verdade, isto é, 
que de longe e do alto do pinheiro eu tinha descoberto o cemitério 
onde nos achávamos. Reconheci, pela fisionomia dos coroados, 
que a suspeita se tinha desvanecido de ter sido eu um dos que 
tinham aberto os túmulos. Eu que os tinha convidado a virem a 
um lugar tão oculto, no meio do sertão, o qual julgavam somente 
ser conhecido pelos seus. 

Aproveitei, pois, a ocasião - ao vê-los de momento mais bem 
dispostos - e, por meio de meu intérprete, fiz ao cacique as 
perguntas que julgava necessárias para poder responder às ques
tões que, quatorze anos atrás, tanto me tinham ocupado, sem 
poder dar-lhes uma solução. Não falei nos muitos cadáveres que 
sabia terem sido sepultados nos dois túmulos maiores. Apenas 
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perguntei-lhe por que eram maiores que os outros cinco túmulos 
que lá havia. Este era o meio dele não desconfiar do que sabia 
relativamente aos muitos cadáveres ali inumados e que lhe 
teria, com justa razão, feito conhecer ser eu um dos que tinham 
aberto os túmulos. Era também um meio de conhecer, pelas 
respostas, se o cacique me iludia ou não. 

Principiou o cacique por indicar-me, com o dedo, o túmulo 
pequeno, que tinha sido aberto, e disse-me que ali se achava 
deitado seu pai (tradução do intérprete) que tinha morrido em 
combate contra os botocudos, num alojamento em que foram 
por aqueles indígenas assaltados. Este ficava no pinheiral, situado 
pela parte noroeste do campo, segundo a direção que me mos
trava. O intérprete, que conhecia aquele lugar, dizia ser ao menos 
uma légua distante dali. 

Continuou dizendo que, naquele tempo em que isso aconteceu, 
ele (cacique narrador) tinha o tamanho do intérprete (suponho 
que com tamanho queria dizer idade, porque ~ intérprete podia 
ter uns vinte ou vinte e dois anos, quando muito, e o cacique 
podia ter, a julgar igualmente pela aparência, mais ou menos 
cinqüenta anos) e que os botocudos, tendo-os assaltado sem terem 
sido pressentidos, mataram-lhes muita gente e depois fugiram, 
perseguidos pelos coroados. 

Disse que o túmulo maior (o maior dos dois grandes) continha 
tanta gente morta, quanto tinha duas vezes dedos nas mãos e 
nos pés, mais tantos dedos quantos tinha nas duas mãos, e mais 
dois dedos (somando, fazia o número de 52 cadáveres, sepul
tados naquele túmulo) e que tudo era gente homens. 

O outro túmulo (indicou-me com o dedo o menor dos dois 
grandes) continha tanta gente quanto tinha dedos nas mãos e 
nos pés, e mais quantos tinha nas duas mãos, menos um dedo 
(somando, fazia o número de 29 cadáveres sepultados neste tú
mulo) e que entre aquela gente homens havia duas mulheres 
dos homens que também lá estavam deitados mortos. 

Os outros quatro túmulos, cóntinuou o cacique, dos cinco 
túmulos menores, eram sepulturas de caciques principais, chefes 
de coroados que tinham morrido de morte (suponho que o intér
prete queria dizer de moléstias ou de velhice) antes do cacicato 
de seu pai (pai do narrador), os quais chefes nunca conhecera, 
dizia ele (Boa dúvida!). 
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Os coroados que morrem em combate contra um inimigo da 
Nação - dizia o cacique - são inumados com as mesmas 
honras dos caciques principais, em túmulos como aqueles que 
descrevemos e como aqueles homens que ali estavam deitados 
mortos. Morreram todos no mesmo combate, por isso foram 
enterrados juntos, uma porção nurp. túmulo e, como o número 
era grande demais, foram enterrados em dois túmulos. 

As mulheres dos coroados que morrem em combates são 
enterradas ao lado do seu homem (expressão do intérprete a qual, 
aliás muito ingênua, demonstra que não consideram as mulheres 
com que vivem como esposas). Tive confirmação na resposta 
que o intérprete me deu, quando perguntei-lhe se aquelas m~
lheres não eram casadas com aqueles homens, como ele sabia 
que era costume entre nós. Respondeu-me que não, que eram 
somente mulheres daqueles homens, o tempo que queriam, gozan
do, neste caso, das mesmas honras dos guerreiros. 

Perguntando ao cacique se colocavam os cadáveres, indistin
tamente, e sem direção certa nos túmulos, ele levantou do chão 
uma das suas flechas e, depois de ter olhado para o sol, colocou 
a flecha em posição perpendicular ao chão, para verificar a 
direção da sombra que, a essas horas, ·se dirigia quase de oeste 
para leste. Deitou a mesma flecha sobre o chão, quase na mesma 
direção indicada pela sombra, a ponta da flecha para o lado de 
leste e o pé para o lado do oeste e fez-me ver que as gentes 
mortas que lá estavam se achavam deitados na direção da sua 
flecha: a cabeça da gente, pelo lado da ponta da flecha e os pés 
da gente, pelo lado oposto ou pé da flecha. Contou que sempre 
faziam isso assim, mas não pôde esclarecer-me o motivo, dizendo 
só que é -costume entre eles. 

Disse-me o cacique que, depois da morte de seu pai, ele, como 
chefe da tribo dos coroados que tinham escapado com vida 
àquele ataque, perseguiam até hoje os botocudos, dos quais ma
taram muito muito obrigando-os a fugirem das matas em que 
viviam e das quais ele, cacique, com a sua gente, ficou sendo 
dono. Os botocudos nunca mais tornaram a aparecer por lá. 

Perguntando ao cacique se, naquele combate de que me falava, 
não tinha morrido algum botocudo e em que lugar e como fora 
enterrado, respondeu-me que muito muito mais botocudos tinham 
morrido naquela ocasião do que gente do seu papai (tradução do 
intérprete), mas que os homens inimigos que ficam deitados mor-
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tos em poder daqueles que ganham (os vencedores) são por estes 
enterrados no lugar onde morreram - se não é muito perto do 
seu alojamento. Sendo perto, levam os cadáveres para mais longe, 
para enterrá-los em buracos fundos, nos quais botam tanta gente 
quanto neles couber e que cobrem o buraco, também, com terra, 
porque senão fa.zem muito mau cheiro - mas que enterram a 
gente inimiga depois de, primeiramente, enterrarem os seus ami
gos (as pessoas de sua própria tribo). 

Perguntando-lhe o que faziam com os prisioneiros nos seus 
combates, o cacique, depois que o intérprete lhe fez a pergunta, 
olhou 'para mim e, dando uma risada, disse ao intérprete: 

- Como é possível ficarem inimigos vivos, se todos morrem 
no combate e, quando não são bem mortos, acabamos de ma
tá-los para não fazerem mais mal à nossa gente? 

Era digno de se notar a fleugma com que o cacique, sentado 
de cócoras, no meio dos outros quatro coroados que, na mesma 
posição, o olhavam, .narrava ao intérprete, que estava ao meu 
lado, os fatos e sucessos que aqui transcrevo, tais quais os apon
tamentos que tomei naquela ocasião. Repito as mesmas palavras 
e expressões (as que são sublinhadas), de que se serviu o meu 
intérprete, para me fazer compreender aquilo que o cacique lhe 
respondia às minhas perguntas. O cacique não respondia senão 
o justamente exigido, sem preambular nem fazer observações 
finais. 

Durante esse colóquio, a indígena coroada que tinha vindo 
acompanhar o séquito, tinha-se ocupado em fazer fogo, para 
cujo fim o intérprete lhe tinha proporcionado os meios mais 
fáceis. Usou a isca de pano de algodão queimado que trazia 
numa ponta de chifre (isqueiro, como usam nesta província do 
Rio Grande do Sul) e a pederneira com a qual, sobre um fuzil 
de aço, fazia lume. Tinha feito a coroada assar algum pinhão 
e, apenas proferidas as últimas palavras, vendo que não o ques
tionava mais e que conversava com o meu intérprete, levantou-se 
com os quatro coroados velhos e foram sentar-se ao pé do fogo 
onde, sem demora, principiaram a comer. Fizemos, logo depois, 
outro tanto e, no dia seguinte, regressamos para o alojamento 
dos coroados, donde tínhamos partido e no qual chegamos, de
pois das duas horas da tarde, no dia 24 de junho ( 1850). 

Ao chegar ao alojamento, o cacique Braga chamou-me, assim 
como ao intérprete, e pediu a este que me dissesse que desejava 
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ver o meu livrinho (no qual tinha anotado as informações que 
o cacique ine tinha ministrado) e, mostrando-lhe, perguntou-me 
o cacique o que significava aquilo que tinha riscado (escrito a 
lápis) no mesmo. 

Expliquei ao intérprete, para que o traduzisse ao cacique, 
aquilo que tinha anotado no canhenho. Como tudo combinava, 
exatamente, com o que tinha dito - no lugar do cemitério -
depois de escutar, com muita atenção, aquilo que o intérprete 
lhe traduzia, o cacique, olhando para mim, dava umas risadas, 
que mostravam o seu contentamento e admiração. Perguntou ao 
intérprete como era possível por meio de riscos tão juntos uns 
dos outros (as letras) saber, tão exatamente, tudo quanto ele 
me tinha dito, quando estávamos no campo. Queria que, de 
momento, lhe ensinasse isso também! Custou-me fazer-lhe com
preender que não era possível, ainda naquele dia - como ele 
desejava e queria - ensiná-los a ler e escrever. Insistia, contudo, 
o cacique para que lhe explicasse, pois que ele havia de com
preender, sustentava ele! 

Fiz menção aqui, desse episódio, como pequena prova de 
quanto os coroados são tomados de encanto por si mesmos. 

Segundo me afirmou, em 1834, o respeitável ancião, Sr. Luiz 
Caetano dos Santos Mendal - um dos primeiros paulistas pos
seiros nos campos da Vacaria e morador, naquela época, no 
Rincão de Santa Rita, nos campos de Cima da Serra - as últi
mas correrias dos botocudos, nesta província, foram, uma em 
1798, nos fundos dos campos da Vacaria, onde apareceram, 
numa madrugada, no faxinai nos fundos do Rincão do Quilombo. 
E outra no ano de 1803, nos campos de Cima da Serra, pelo 
.Rincão de São Marcos, em cujas correrias mataram mais de 
vinte pessoas, brancos e negros escravos. Desde aquela época, 
o resto daquela tribo de botocudos tem-se conservado tranqüila 
e inofensiva, nas matas da parte nordeste desta província (Rio 
Grande do Sul). 

Se combinarmos a época desta última correria ( 1803) e a 
idade provável dos túmulos de que acabei de falar - e cuja 
idade regulei em trinta anos, em 1836, pelo resto dos ossos ainda 
encontrados em estado reconhecível - é muito provável que 
aquele combate e mortandade que houve rios coroados, pelos 
botocudos, remonte àquela época de 1803. Essa correria, talvez, 
tivesse acontecido na sua retirada daquele lugar do sertão. ~ 
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tanto mais provável isso porque os botocudos não apareceram 
mais naquelas localidades, como em 1835 afirmou-me o Sr. Luiz 
Caetano dos Santos Mendal e como garantiu-me, igualmente, 
o cacique Braga em 1850, como acabamos de ver. 

O cacique afirmou que depois daquele combate ele (cacique 
.Braga) ficou sendo senhor das matas onde, até o ano de 1850, 
os botocudos não tinham mais aparecido e é provável que não 
façam mais correrias, visto o seu diminuto número e o estado 
em que se têm conservado até agora (1866). 

O uso dos túmulos, com a forma e o material com que são 
construídos pelos selvagens coroados, remonta a uma remota 
antigüidade. A história dos antigos gregos nos transmite a des
crição daqueles monumentos funerários já em uso entre aquele 
povo mais de 1.643 anos A.C., uso que, provavelmente, foi trans
mitido aos gregos pelos pelasgos, primitivos habitantes da Grécia 
antiga e cuja história remonta há mais de 2.000 A.C. 

Os túmulos dos antigos gregos eram, igualmente, outeiros de 
terra e de torrões de relva, construídos como, ainda hoje, os 
coroados constroem os seus túmulos! 

~ muito notável que, tendo estes indígenas conservado o uso 
identificado daqueles túmulos - por uma tradição qualquer -
nenhuma idéia tenham conservado da religião dos antigos povos 
de quem emprestaram o uso daquele~ túmulos. 

Os coroados nenhuma idéia têm de uma religião, qualquer 
que seja. 

,., , 
15.05 - CERIMONIA FUNEBRE DOS CACIQUES 

SUBORDINADOS E DE OUTROS 

Quando morre o chefe de uma tribo subordinada, as cerimô
nias fúnebres são muito mais simples. ~ enterrado no mesmo 
recinto que foi escolhido para cemitério do cacique principal. 
O cadáver é levado para ali, em braços, pelos homens da tribo 
a que pertencia. Mulheres, filhos e crianças o acompanham. 
Com estacas de pau, e!Jl forma de cavadeira, fazem uma cova 
em que o corpo é metido na posição de um homem sentado, 
com a frente voltada para o ocidente, e logo é coberto com terra. 
A profundidade da cova excede, apenas, de um palmo a altura 
do corpo na referida posição. Quando a cova já se acha quase 
cheia de terra e apenas resta cobrir a cabeça do cadáver, os 
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assistentes colocam-se ao redor da sepultura e, diante do morto, 
o mais velho da tribo exalta as virtudes do finado, narrando 
os feitos de bravura e sua destreza nas armas. A isto sucede 
uma cena de gritos e alaridos lúgubres, durante cinco minutos, 
·após a qual acabam o enterramento, adicionando terra e cal
cando-a com os pés, para logo depois se retirarem para o aloja
mento. 

Os outros indivíduos, homens, mulheres e crianças - e mes
mo as mulheres do cacique principal - são enterrados desta 
última forma, excluindo, porém, os gritos lúgubres. No entanto, 
se a mulher falecida pertencia ao cacique principal e lhe merecia 
uma consideração especial (o que raras vezes acontece), o seu 
enterro tem o acompanhamento das gritarias, mas somente dos 
indivíduos da tribo que se acham, imediatamente, sob a chefia 
do cacique principal. 

Durante a minha estadia entre os coroados faleceu uma mu
lher velha do cacique principal que foi sepultada desta maneira, 
sem a honra especial das gritarias. 

Ao findar a cerimônia, mandei fazer uma cruz de madeira 
roliça, atada com cipó, e coloquei-a sobre a sepultura da velha, 
mediante licença do cacique, a quem expliquei, pelo meu intér
prete, o que esse emblema simbolizava. Todos os coroados pre
sentes - e especialmente o cacique - pareciam satisfeitos com 
o meu ato, tomando-o até como uma prova de minha participação 
no seu pesar. · Ao cabo porém de dois dias, tendo eu notado 
que alguns coroados se dirigiam para o lado do cemitério, para 
lá fui ver o que faziam e verifiquei que a . cruz tinha desapa
recido da sepultura. Até .certo ponto isto não me causou estra
nheza, pois que conhecia já, por experiência, a condescendência 
com que se prestam a executar o que se lhes insinua, sempre,. 
porém, com o inabalável propósito de não se conformarem com 
o que vai contra os seus antigos usos e costumes. 

A pompa funeral entre eles, segundo acabamos de ver, tem 
tanto de cômica e de burfesca, como de horrorosa em seu • 
aparato. 

15.06 - RESPEITO AOS MORTOS - MESMO QUANDO INIMIGOS 

(Nota n.º 44) Os coroados, entre si, tributam o maior respeito 
aos mortos. Um dia de funeral, para eles, é um dia sagrado, 
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um dia de armistício inviolável, mesmo nos casos das mais 
furiosas perseguições que fazem aos inimigos. 

Tendo presenciado vários de seus enterros e, entre eles, o do 
cacique Cun-nhungoê, em abril de 1836, vi e estranhei que naque
las ocasiões os coroados - aliás tão cautelosos - muito se 
descuidam das suas armas que deixam deitadas e encostadas 
às árvores, por todos os lados. Várias vezes lembrei-me que, 
se um inimigo viesse assaltá-los naquelas ocasiões, poucos seriam 
os indígenas que escapariam a uma carnificina daquelas que, 
entre si, costumam fazer. 

Mais tarde (1850), expondo essa circunstância ao cacique 
Braga, fazendo-lhe ver o perigo que corriam nas ocasiões de 
seus enterramentos, assegurou-me (é o intérprete que fala) que, 
quando estão deitando gente morta para botar terra por cima 
(enterrar), ainda que aquela gente fosse dos seus maiores inimigos, 
nunca naquelas ocasiões fazem mal uns aos outros e que só os 
botocudos, que são muito maus, são capazes de vir matá-los, 
quando estão deitando um morto com terra por cima, mas que 
deles não tem medo toda a sua gente, porque os botocudos são 
poucos e estão longe do lugar. 

Eu sabia que o.cacique Nicuó tinha sido um dos subordinados 
do cacique principal Braga e que este lhe tinha um ódio mortal, 
fazende ... lhe, sem descanso, uma guerra de extermínio. Para expe
rimentar º "'Braga, perguntei-lhe se, sabendo que Nicuó estivesse 
fazendo um enterro de um dos homens de sua tribo, ele não 
aproveitaria a ocasião - descuidados como sempre estão naque
les atos - para ir matá-lo. Respondeu-me o cacique Braga, com 
um ar de indignação, que não seria capaz di~so naquele dia, mas 
somente no dia depois de estar a gente (o cadáver do indivíduo) 
coberta com terra é que se pode fazer isso. Repetiu-me que só 
os botocudos não guardavam, para com eles, esse respeito a seus 
mortos, por serem muito maus. 

Para ver o que diria ainda o cacique, instei com ele para que, 
naquelas ocasiões de enterros, fosse atacar os inimigos a quem 
perseguia, fazendo-lhe ver quanto era própria aquela ocasião, 
por causa do seu descuido, para matar todos. Mas o cacique 
mostrou-se ainda mais indignado, por tal conselho, e disse-me 
que, se ele soubesse que um dos homens seus fosse fazer mal 
a outros quando estivessem deitando gente morta no chão, ele, 
imediatamente, o mandava matar. 

\ 
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15.07 - TRÉGUA PARA ENTERRAR OS MORTOS EM COMBATE 

. A maior parte das vezes, entre os povos civilizados, o armis
tício é um prelúdio ou primeiro passo dado para a conclusão 
de uma guerra ou para um tratado de paz, mas entre estes indí
genas é desconhecido o armistício, com referência a suas guerras. 
Aquele armistício que tão religiosamente observam entre si em 

. ' 
ocasiões de levarem à sepultura um cadáver, não é devido senão 
a um profundo respeito, recíproco, que tributam aos seus mortos. 

Os cemitérios e as sepulturas são para esses infelizes selvagens 
- como entre os povos civilizados - moradas sagradas e muito 
respeitados são os IIJ.Ortos. Grande é o desgosto que sofrem quan
do reconhecem que alguém os profanou. 

Se lançarmos um golpe de vista sobre o que dissemos do 
gênio e do caráter destes indígenas selvagens, não se pode deixar 
de estranhar encontrar-se neles um sentimento tão nobre, gene
roso e digno de ser admirado., mesmo por aqueles que· se têm 
por povos civilizados. Este sentimento de respeito aos mortos 
acostumou-os a praticarem um ato como aquele de que acabamos 
de .falar e do qual não se acha outro exemplo entre os povos 
antigos e, mesmo, nos da moderna civilização. 

Entre estes, mesmo, depois de um combate ou de uma batalha 
num lügar qualquer em que os dois beligerantes ficam à vist~ 
um do outro e ao alcance de suas artilharias, uma trégua momen
tânea, para sepultarem os mortos, nunca tem lugar sem ser 
precedido aquele ato de uma convenção, mesmo verbal e sob 
palavra. A maior parte das vezes fazem mais para não se afas
tarem de uma praxe estabelecida pelos moralistas, do que por 
um verdadeiro sentimento de humanidade. Se não fosse essa 
trégua, previamente· convencionada, o enterramento dos mortos, 
no campo de batalha, não obstaria a que o inimigo se aprovei
tasse da ocasião para experimentar (como fui testemunha ocular, 
em 1830, na Bélgica) exterminar aqueles que estivessem se em
pregando a esse ato de religião e de humanidade. 

Entretanto, entre esses indígenas, desprovidos de sentimentos 
humanitários e de uma índole feroz e vingativa, encontra-se essa 
cerimônia como um ato sagrado, uma ocasião e um dia respei
tado, um dia de armistício recíproco, ditado por um sentimento 

· natural, que não se pode explicar, por ser tão estranho ao seu 
gênio e caráter. Eles entendem - não obstante o seu reconhe-
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cido pouco critério - dever respeitar, recíproca e religiosamente, 
esse ato, embora sem uma trégua, previamente convencionada! 

(Nota n.º 12) Asseveraram-me os coroados que os botocudos;· 
em raras circunstâncias, procuram retirar os mortos em combate 
das mãos dos inimigos e, para fazê-lo, é preciso que não estejam 
acossados por eles. Em geral, deixam os mortos no lugar do 
combate. Sendo o lugar do combate distante do alojamento de 
seus inimigos e se esses não os perseguirem de momento, passa
dos um dia ou dois, mandam um espia para ver se existe possi
bilidade de enterrá-los, sem perigo de serem surpreendidos pelo 
inimigo. Neste caso, enterram os mortos no mesmo lugar onde 
tombaram. 

Os coroados, depois de um combate com os botocudos, não 
se opõem a que eles enterrem seus mortos, sendo inc~pazes de 
atacá-los nesta circunstância. Os botocudos, entretanto, não obser
vam esse respeito aos mortos. Atacam o inimigo nessas ocasiões 
e, por isso, ficam desconfiados, achando que os inimigos os 
atacarão para matá-lós nessa oportunidade. 

15.08 - COMO FOI SEPULTADO O CACIQUE 
DOBLE, MORTO NO ALDEAMENTO 

Pelo enterro que descrevi em outro lugar - e que era· do 
cacique C~n-nhungoê - poderia coligir-se, pelo fato de ser sepul
tado com o seu varapau, que os coroados tivessem uma idéia <;la 
imortalidade da alma: se o defunto ,ressuscitasse, ou aparecesse 
em um outro mundo, ou e.m outro lugar, poderia ainda precisar 
dessa arma para sua defesa. Também poderiam possuir a idéia 
de uma metempsicose, transmigrando a alma do defunto cacique 
para outro qualquer corpo. 

Esta opinião tive eu dos coroados a princípio, mas., como tenho 
visto que aquela cerimônia de levar consigo na sepultura o. 
varapau só tem lugar com o cacique principal - nunca com. 
outros indivíduos daquelas tribos - questionando-os minuciosa
mente sobre aquela circunstâ'ncia cheguei ao conhecimento de 
que o cacique se sepultava com o seu varapau, com o único fim 
de não servir aquela arma a mais ninguém, pois entre os coroa· 
dos é considerado como a arma mais nobre. Outro indivíduo 
que, por circunstâncias inopinadas, herdasse aquela arma, pode
ria tornar-se indigno dela, desonrando-a e, com ela, o nome do 
cacique falecido. 
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Outro fato que dev~mos reparar é o de sepultarem seus mortos 
com a face colocada para o lado da entrada do sol. ~ um ato 
de que não souberam dar-me explicação, senão que sepultavam 
assim para conservar uma razão de igualdade ou semelhança 
naquele ato. 

Este fato ainda mais me convence daquilo que já tenho dito: 
que estes coroados todos pertencem a uma só e mesma nação, 
da qual se acham separados de há muitos anos, talvez séculos, 
pelas suas dissenções e dissidências, ignorando hoje, não só os 
motivos, como os verdadeiros usos e costumes do corpo principal 
da nação. Só por idéias vagas sabem que os seus mortos são 
sepultados da maneira que dissemos sem que tivessem, por tradi
ção, uma idéia do verdadeiro motivo disso. Não reconhecem 
atualmente outro, senão aquele que me deram a respeito. 

Quase todas as outras nações selvagens de que tenho conheci
mento, pessoal ou por leitura, têm mais ou menos razões mais 
adequadas com que explicam os atos que alegorizam. 

Nos aldeamentos daqueles indígenas nesta Província do Rio 
Grande do Sul temos uma singular prova da influência da cate
quese sobre aqueles coroados - respeito. aos mistérios da reli
gião cristã - e como aproveitam essa circunstância nos atos de 
seus enterros. Os próprios missionários fortalecem, consentindo, 
e mesmo acoroçoando, o ato de sepultarem os seus defuntos com 
o necessário para, no outro mundo, poderem seguir sua carreira 
e romaria. Assim foi o cacique Yu-toahê (Doble) sepultado no 
aldeamento onde permanecia, com o seu arco e flechas ao lado, 
um seu pote de ferro que ali acharam e um chifre de boi -
para beber água - como diziam os outros coroados. 

(Nota n.º 61) O cacique Yu-toahê (Doble) não foi o primeiro 
daqueles indígenas coroados que, depois de aldeados, morreu 
e foi sepultado com arco e flecha a seu lado, panela e chifre 
de boi. Antes de Yu-toahê, já dois outros indígenas coroados 
foram assim sepultados, pelo que me consta, por indicações de 
um dos padres missionários que, mui anteriormente à morte desse 
cacique, tinha permanecido por algum tempo no aldeamento. 

Contudo, os indígenas coroados não reconhecem nisso, nem 
dali coligam ato religioso algum e, sim, consideram aquela ma
neira de sepultar nos aldeamentos os seus mortos, com suas 
armas, panela e chifre de boi ao lado, por ter-se-lhes ensinado 
isso, como uma honra que se faz ao defunto. Tanto é verdade 
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isso, que eles entendem que, no rigor, só os seus caciques, pelo 
respeito que lhes tributam, deveriam ser sepultados com aquela 
honra de lhes poder conceder armas, panela e chifre de boi na 
sua sepultura. 

Isso mesmo, asseverou-me um daqueles indígenas coroados, 
aldeado há alguns anos, já. 

Sabemos que, no seu estado selvagem, os coroados sepultam 
o seu cacique principal só com o seu varapau ao lado, pelo 
motivo que dissemos. Os missionários procuraram fazê-los inter
pretar a idéia do fato, aplicando-a para persuadi-los na crença 
da imortalidade da alma, preceito moral esse que, se fosse im
buído na idéia daqueles homens insensíveis, facilitaria a obser
vância dos demais preceitos divinos. 

-
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16 - MANIFESTAÇÕES DE ALEGRIA 

16.01 - FESTAS 

Idêntica impressão (comparada com os sepultamentos) nos 
causam as suas festas, quando celebram os seus feitos de armas 
- únicas festas que lhes merecem alguma consideração. São 
realizadas, geralmente, .depois de passados alguns meses do fato 
que as motivou. Quando são causadas por uma vitória obtida 
ou um feliz resultado em uma incursão, só realizam quando 
não receiam mais que o inimigo os venha atacar ou assaltar de 
surpresa e só quando se retirou para bem longe do alojamento 
ou lugar onde foi derrotado. Esta idéia é tão judiciosa e prudente 
que não parece emanar dos coroados, mas julgo que a expe
riência - que é a melhor mestra - lhes ditou essa medida de 
prudência. 

No dia destinado para a festa, todas as tribos subordinadas 
reúnem-se no lugar onde o cacique principal tem o seu rancho. 
Os homens trazem o arco, as flechas e o varapau e os guardam 
num lugar muito à mão~ As mulheres, que trouxeram os neces
sários mantimentos, acendem fogos ao redor do rancho do caci- · 
que principal e entre os outros ranchos. 

16.02 - LICOR EXTRAÍDO DO GERIV ASEIRO 

Geralmente, com antecedência, derrubam alguns gerivaseiros 
(Arecastrum - cocos - Romanzoffianum) dos quais extraem 
um licor para beber. Para isso, depois de cortadas as folhas ou 
palmas, deitam o gerivaseiro sobre duas cepas de pau ou sobre 
pedras: uma, no lado da ponta, que deve ficar mais alta; e outra, 
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no lado do pé, que deve ficar mais baixo, conservando-se, assim, 
em uma posição inclinada. Feito isso, arranjam um fogo por 
baixo do gerivaseiro, na extremidade que está mais alta, isto é, 
a ponta ou cabeça. Depois, gradualmente, vão estendendo o fogo 
para o lado inferior, até chegar ao seu extremo ou pé. O calor 
do fogo faz sair um líquido que se desprende pelo lado inferior 
e que os índios recolhem nas espatas em que se desenvolvem 
os cachos de frutos do mesmo gerivaseiro. Este líquido é o licor 
favo rito dos coroados. 

16.03 - OUTROS LICORES · 

(Nota n.º 7) Os coroados fazem, algumas vezes também, uma 
bebida ou licor fermentado com os frutos da palmeira conhe
cida, entre nós, pelo nome de "buriti" (Mauritia vinifera -
Martius). Esta bebida nunca usam nas suas festas. O mesmo 
acontece com a bebida feita com os frutos da palmeira jussara 
ou jissara. 

Nas espatas do gerivaseiro, depois de limpas e secas, deitam 
uma certa quantidade de água e nelas machucam os frutos de 
buriti, numa quantidade tal que a água, apenas, cobre os frutos 
machucados. Neste estado deixam o tempo necessário para que 
o líquido entre em fermentação. Quando está concluída a fer
mentação, preparam outras espatas que servem de vasilhas e 
passam o líquido fermentado, de maneira que o bagaço fique 
no fundo e não turve o líquido - que é claro. Conservam o 
licor em gomos de taquara-açu, cuja abertura ou orifício superior 
tapam com um batoque, feito com folhas da mesma taquara. 

Da mesma maneira, preparam outro licor fermentado com 
os frutos da palmeira jussara ou jissara (Euterpe linicaulea). 
Mas, a qualquer desses licores, assim preparados, preferem o do 
gerivaseiro, cujo sabor podemos comparar com uma água fraca 
de alcatrão, um tanto adocicada. e este, no entanto, o único 
licor que os coroados usam, nos dias de festas. 

16.04 - CANTOS E DANÇAS 

Enquanto o licor do gerivaseiro destila no trqp.co, operação 
que ocupa um homem em cada tronco, todos os demais indiví
duos ficam ao redor do fogo, comendo e conversando .sobre o 
assunto da festa. 
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Logo que o licor fica pronto, isto é, nada mais goteja do 
tronco do gerivaseiro, o que, geralmente, sucede ao fim .de seis 
horas de trabalho começam todos a cantar, misturando, a estes 
cantos, gritos que vão num crescendo tal que acabam num alarido 
medonho, capaz de inspirar pavor. 

Alguns acrescentam ainda, a estes gritos, meneias e contor
ções do corpo, de tal modo ridículos, grotescos e apalhaçados 
que provocam o riso. Todos, sem distinção, mesmo aqueles que 
não sabem por que, rompem em dar risadas, acompanhados com 
outras tantas contorções, que ainda provocam mais risos. 

Estas cenas, que duram até o pôr-do-sol, somente são inter
rompidas quando comem ou quando passam, de mão em mão, 
o gomo ou canudo de taquara que contém o licor, que é bebido 
por todos, começando sempre pelo cacique principal. 

O cacique principal come e bebe com os outros bugres, mas 
não toma parte nos cantos, gritarias e danças ou movimentos 
grotescos. 

Os cantos dos coroados são de uma toada tão desagradável 
aos nossos ouvidos que é necessário força de vontade para se 
ficar a ouvi-los. O que é deveras notável e singular é o efeito 
que a nossa música e os nossos cantos - por melodiosos que 
sejam - produzem nos ouvidos dos selvagens. Sentem o mesmo 
efeito que nós, ao ouvir seus cantos, de sorte que, ao ouvirem 
nossas músicas, dir-se-ia que sentem por nós comiseração, em 
vez de se sentirem enlevados. 

Creio que uma coisa dificílima - que se poderia propor a 
um músico e hábil compositor - seria reproduzir, em carac
teres musicais, os cantos e as toadas indígenas. Nas festas selva
gens, os cantos versam sobre o motivo da festa, sobre futuras 
excursões que pretendem fazer, sobre o ódio que devem conser
var a todos os homens que não são da sua raça e, principalmente, 
contra aqueles que lhes usurparam as matas. ~ dessa maneira 
que cultivam o seu ódio hereditário contra a raça branca. 

Embora todas as tribos coroadas vivam muito unidas entre 
si - no que diz respeito aos interesses gerais da Nação -
sempre existe entre eles uma espécie de rivalidade, proveniente 
da natural inconstância de que são dotados e do interesse pela 
sua subsistência. Muitas vezes, no calor do divertimento, desen
volve-se gradualmente, entre eles, uma contenda, devendo o caci
que principal empregar toda a sua prudência e energia para 
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evitar conseqüências funestas a uma ou mais das tribos subor
dinadas. Às vezes os ânimos se exaltam tanto que não atendem 
ao cacique principal é, sem conhecer o nosso provérbio que 
diz que "vencer· sem perigo é triunfar sem glória" - declaram 
a guerra entre eles mesmos. 

-
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17 - COMO SE ALIMENTAVAM 

17.01 - MANEIRA DE OBTER FOGO 

Para produzir fogo em qualquer lugar onde se encontrem, os 
indígenas carregam sempre um pe_daço de gerivaseiro bem seco, 
podre, com a grossura em que o encontram e com um palmo, 
mais ou menos, de comprimento. Além desse pedaço, carregam 
outro pedaço de gerivaseiro com dois ou três palmos de com
primento, seco, porém são e duro, e ainda um outro pedaço, 
em forma de bastãozinho, com uma grossura de pouco menos 
de uma polegada de diâmetro. 

Para fazer fogo o coroado põe-se agachado, sustentando-se 
sobre as pernas curvadas, em postura de quem está sentado. 
Aperta entre os pés o pedaço de gerivaseiro, pondo sobre ele, 
em posição quase vertical, o bastãozinho seco do mesmo geri
vaseiro, o qual aperta entre as palmas das mãos, dando-lhe um 
movimento de rotação ·muito rápido, de vaivém contínuo. Faz 
esse movimento dois, três ou mais minutos até que as partes do 
gerivaseiro em contato e pela fricção violenta esquentam e 
pegam fogo - que é imediatamente avivado com o sopro, até 
levantar labareda. O método, como se vê, é dos mais primitivos, 
mas o único praticável entre aqueles selvagens, baldos de todos 
os mais recursos. 

(Nota n.º 55) Juntam depois, sobre o fogo assim obtido, algu
mas folhas secas de taquara ou de outros vegetais que se incen
diara com facilidade, produzindo a labareda necessária para 
comunicar o fogo à lenha, de antemão preparada. Quando a 
lenha está bem acesa, apagam o fogo do pedaço de gerivaseiro, 
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deitando terra por cima e apertando com as mãos o lugar onde 
está o fogo, até apagá-lo. 

Este sistema de produzir fogo l igualmente usado pelos boto
cudos que habitam as matas da parte nordeste desta província 
e é bem provável que, com mais ou menos lD;Odificação, seja 
o sistema em uso pelos demais selvagens que habitam os sertões 
do Brasil. 

17.02 - MEIO DE ASSAR ANIMAIS EVENTUALMENTE CAÇADOS 

Os coroados alimentam-se quase que exclusivamente de frutas. 
A caça é para eles um alimento secundário e pouco lhes inte
ressa, a não ser a de papagaios - em cuja caça não estragam 
suas flechas - o que geralmente acontece quando caçam ani
mais de maior vulto, como antas, porcos do mato etc. Na caça 
desses animais quebram suas flechas que muito trabalho lhes 
dão para fabricar. Só a fome - o que raras vezes acontece -
os obriga a essas caçadas. Não sendo motivadas pela necessidade, 
são geralmente filhas · do acaso,. isto é, quando aqueles animais 
passam por arrib?ção nas imediações de seus alojamentos. 

Quando o acaso lhes faculta ocasião de matarem uma anta 
ou um porco do mato, preparam aqueles animais assados, dei
xando as tripas dentro. Como o animal é assado inteiro, prepa
ram, para esse fim, uma cova circular no chão, com uma profun
didade de ,dois palmos e meio, e com cinco palmos e meio a 
seis de diâmetro. O fundo e os lados da cova forram com pedras 
colocadas umas sobre as outras, até à altura da boca da cova. 
D_entro desta, que lhes faz as vezes de um forno, acendem fogo. 
Quando as pedras dos lados e do fundo estão bem quentes, 
tiram o resto da lenha não queimada, e o borralho que fica é 
espalhado para os lados. 

O animal morto é deitado na cova (com as tripas e o pêlo) 
e coberto com ramos verdes para manter o calor. Quando a 
carne do animal está bastante assada de um lado, viram para 
o outro lado, cobrindo-a novamente com ramos. Assim vão pro
cedendo até reconhecerem que o animal está assado. Depois de 
assado é ele retirado da cova para que esfrie. Só depois de frio 
é que é comido. 

(Nota n.º 52) Como os coroados não possuem facas ou outro 
qualquer instrumento cortante, com o qual possam trinchar a 
carne do animal assado, é esta arrancada aos pedaços, com as 
mãos. A falta de instrumentos cortantes é o único motivo que 
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os leva a assar o animal com as tripas, visto não terem condi
ções de abrir o corpo dos animais que caçam, conforme pessoal
mente nos foi dado observar. 

Quando os indígenas matam algum bugio (gênero Alouatta), 
macaco (gênero Simia), coati (Nasua narica) ou paca (Coelo
genis paca) costumam, primeiramente, pelar o animal ao fogo, 
raspando depois o corpo pelado com um pedaço de pau, para 
tirar as partes queimadas ainda aderentes. Feito isso, espetam o 
animal pelo pescoço, sobre um espeto de pau para, assim pen
durado, chegá-lo ao fogo e assá-lo. 

O tatu (Dasypus) é assado deitado sobre as brasas, virando-o 
de quando em quando, até que a casca ou concha, que cobre 
o corpo, fique carbonizada e possam arrancar, com os dedos, 
os pedaços de carne para comer. 

Como já dissemos, os coroados não são caçadores nem vivem 
da caça, pelo motivo exclusivo de não estragarem suas flechas 
que muito lhes custa fabricar, com os poucos recursos de que 
dispõem. Matam só os animais que aparecem perto ou mesmo 
no lugar do alojamento, não indo nunca, de propósito, procurá
los nas matas. 

No seu estado selvático não são caçadores, porém, uma vez 
aldeados, vivendo com o espírito mais tranqüilo·, não receando 
mais o ataque de seus inimigos e sobrando-lhes tempo para 
fabricarem suas flechas, gostam de ir caçar, passando a maior 
parte do tempo nessa lida, sendo pouco escrupulosos em come
rem a carne dos animais que, indistintamente, matam, quando os 
encontram em suas caçadas. Assim comem a carne do tamanduá
bandeira (Myrmecophag~ jubata), do tamanduá-mirim (Myrme
cophaga tetradactyla), da capivara (Hydrochoerus capybara), do 
leão (Felis puma), da onça (Felis onça) e de muitos outros ani
mais que .nós, raramente e só por muita necessidade, comemos. 

As aves que os coroados matam são assadas igualmente coni 
as tripas, sendo, entretanto, previamente depenadas. 

Os indígenas, uma vez aldeados e não tendo falta de facas, 
preparam os animais que matam em suas caçadas como nós os 
preparamos, isto é, tiram a pele e abrem o corpo para tirar as 
tripas - e só depois de bem limpos é que os assam. Isto nos 
prova o que dizíamos no princípio desta nota: que só a falta 
de instrumentos cortantes é que os leva a assar os animais como 
descrevemos. 
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17 .03 - PESCA 

A pesca com anzol ou outro artifício para pescar é desco
nhecida pelos indígenas coroados e não nos consta que tenham 
meios de apanhar peixes, aos quais, aliás, não dão o menor 
apreço. 

-17.04 - PINHAO - ALIMENTO PREFERIDO - E 
FRUTOS SILVESTRES 

O seu principal - e quase exclU:sivo alimento - é o pinhão, 
fruto do pinheiro (Araucaria brasiliana) que assam no borralho 
e depois comem. 

Quando chegam os meses de maio, junho e julho, quando as 
pinhas estão bem maduras e antes que debulhem por si, os 
coroados sobem nos pinheiros e, com uma taquara, desprendem 
as pinhas, fazendo-as caírem no chão. As mulheres juntam as 
pinhas em cestos que éarregam às costas para um lugar areento 
e úmido, onde são enterradas. Assim as· conservam para comerem 
nos meses em que aquela fruta falta nas árvores. 

Na falta do pinhão comem o palmito, ou miolo da cabeça 
donde nascem as palmas do gerivaseiro (Arecastrum - cocos -
Romanzoffianum) e da içara ou jissara, ou jussara (Euterpe lini
caulea) e a raiz de uma espécie pequena de gravatá ou caruatá 
(Bromeliacea), que vegeta em lugares úmidos e paludosos. 

Além dessas·· substâncias, verdadeiramente nutrientes, os co
roados comem todas as espécies de frutos silvestres que abundam 
em nossas matas, como o bacupari, bacopari ou bacuri (Platonia 
insignis - Martius), araçá (Psidium grandifolium), a fruta do 
tucum (Astrocaryum tucuma), que se parece com cacho de uvas, 
pitanga (Eugenia pitanga), ariticum-do-mato, araticum ou are
tecum (Rollinnia silvatica - Martius), a chamada "banana do 
mato" que é a fruta de uma variedade de gravatá (Bromeliacea), 
cuja fruta dá em grandes cachos, muito semelhantes aos das 
bananeiras e com um gosto acre-doce, muito notável. Comem, 
ainda, a guabiroba (Eugenia variabili~), cereja do mato (Dimor
phandra exaltada), umbu (Spondias tuberosa), jaboticaba (Eu
genia cauliflora) e muitas outras frutas menos comuns. Todas 
essas frutas, porém, comem mais por gosto do que como alimento. 
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17.05 - DIVISÃO DOS PINHEIRAIS ENTRE AS TRIBOS 

Todos os frutos que acabamos de µiencionar podem ser apa
nhados, indistintamente, em qualquer lpgar do mato, por qual
quer indivíduo das tribos. O mesmo caso, porém, não se dá 
com o pinhão, única fruta privilegiada e de que muito gostam. 

Os pinheirais em que os selvagens têm seu alojamento são 
repartidos e divididos em territórios correspondentes, em tama
nho, ao número de indivíduos que componham as tribos. Cada 
tribo subordinada com o seu chefe (cacique subordinado) tem 
o seu alojamento particular (todos juntos formam o alojamento 
geral), em território que lhe é indicado pelo cacique principal. 
Este pequeno alojamento sempre se acha situado sobre um cami
nhozinho que segue de uma a outra tribo, geralmente passando 
pelo centro do pinheiral, em direção longitudinal à serra sobre 
a qual se acha o mesmo situado. 

O limite entre um e outro território é assinalado na casca de 
um pinheiro que serve de marco de divisa. A casca é cortada 
com um machado de pedra, para fazer a marca de cada tribo, 
na posição vertical e ao correr da árvore. Essas marcas são de 
várias formas e feitios. Estão descritas e desenhadas na nota 
n.º 53. 

17.06 - MARCAÇÃO DOS PINHEIROS 

Todas essas marcas são cortadas na casca do pinheiro e numa 
altura de oito a dez palmos acima do chão. Têm, em geral, todas 
as marcas mais de dois palmos de comprimento. Muitos chefes 
das tribos subordinada~ têm aquelas mesmas marcas, em tama
nho. correspondente e proporcional, pintadas nas hastes de ta
quara de suas flechas, com uma tinta encarnada. 

Esta tinta é feita com o suco leitoso da figueira do mato 
(Ficus maximiliana), do mata-olho e da cinchona, misturados 
com as pétalas das flores escarlates do imberi ( Canna glauca 
- Linneu) que contundem antes de misturarem com o suco 
leitoso. Outras vezes fazem a tinta com a resina da casca do 
pinheiro, misturada com óxido vermelho de ferro ou ferrugem, 
que raspam de algum pedaço de ferro velho, oxidado. Fazem 
a tinta preta, misturando o suco leitoso com a fuligem que apa
nham dentro de seus ranchos sob coberta de palha, onde a 
fumaça do fogo se condensa. 
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O território do pinheiral, compreendido entre duas marcas, 
pertence, exclusivamente, à tribo que nele habita por ordem do 
cacique principal e nesse território é que todos os indivíduos 
daquela tribo apanham o pinhão para seu sustento. A invasão 
de outra tribo, para esse fim, é motivo para uma guerra de 
extermínio, para a qual são convocadas todas as demais tribos. 

Entretanto, se o invasor do território provar que o fato ocorreu 
por ignorância ou involuntariamente, pode haver conciliação. 
Essa, em todo o caso, antes que fica estabelecida a verdade, é 
precedida de decisões sanguinolentas, que antecipam a conci
liação - a qual raras vezes acontece. Havendo a reconciliação, 
a tribo invasora é obrigada a restituir, à tribo lesada, porção de 
pinhão igual a que recolheu no território invadido. 

O interesse pela própria subsistência é que suscita, entre 
os selvagens, a maior parte de suas discórdias que, geralmente, 
degeneram em ódio mortal, causando a guerra de extermínio 
entre eles. 

17.07 - OUTROS ALIMENTOS VEGETAIS 

Os coroados nada plantam, não obstante gostarem muito de 
milho verde, batata doce, abóbora e amendoim, mandubim ou 
mandobim que comem assado no borralho. Não é raro ver-se 
aqueles selvagens percorrerem muitas léguas de caminho até 
encontrarem alguma roça daquelas plantas, de algum morador 
de beira do mato, para ali fartar-se e roubar grande porção. 
Levam consigo para o alojamento e, assim, poupam o consumo 
de pinhão. Nestes casos, são sempre as mulheres que carregam 
a carga às costas para o alojamento. 

17.08 - CESTOS PARA ALIMENTOS 

Os cestos usados pelos selvagens, para carregar os manti
mentos para seu sustento, são feitos com cipó, geralmente com 
o cipó chamado "de São João". Empregam, também, a cana 
fina da cresciúma, que fendem pelo meio. 

O modo de fabricar os cestos é muito semelhante ao nosso; 
difere somente na forma que lhes dão, em relação ao serviço 
a que são destinados. Todos têm a forma de um cone truncado. 
Os que servem par~ carregar às costas (suprimento de pinhão 
ou outro qualquer fruto que apanham no mato) têm, em geral, 
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dois palmos e meio de altura, dois palmos de diâmetro na boca 
e, às vezes, menos de um palmo de diâmetro no fundo. Por baixo 
colocam uma espécie de tirante, feito com uma tira de imbé, 
da largura de duas polegadas. Essa tira, na altura da boca do 
cesto, é presa com outra tira de imbé que envolve o cesto. Com 
umas voltas dadas no tirante, ela conserva o cesto na posição 
lateral, de maneira a fechar o tirante a dois palmos acima da 
boca, formando uma espécie de alça. Quando o cesto fica às 
costas, esta passa pela testa, à imitação das medas mexicanas, 
quando carregam os potes com água às costas. Tudo quanto 
as mulheres coroadas carregam às costas sujeitam pela cabeça, 
na altura da testa e nunca carregam nos ombros, na forma de 
carregar ~ma mochila. 

Os cestos em que guardam qs frutos, nos ranchos, têm ames
ma forma, sendo porém menores e raras vezes excedem d.e um 
palmo e meio de altura, outro tanto de diâmetro na boca e um 
palmo de diâ.metro no fundo. 

Os cestos em que carregam água são mais estreitos um pouco 
na boca do que esses últimos e, para poderem servir para car
regar água são, depois de prontos, forrados por dentro com 
uma camada de cera das abelhas do mato. Aplicam a cera numa 
grossura de mais de um oitavo de polegada, tomando-os imper
meáveis. Nestes cestos colocam uma alça de imbé que lhes dá 
a forma de um balde. Para que, ao carregar água, o cesto não 
se deforme com o peso do líquido, colocam, atravessado na boca 
do cesto, um pedaço de pau roliço, seguro em ambos os lados 
com umas tiras de imbé, para impedir que os lados se aproximem, 
conservando o cesto a forma circular na boca. Estes mesmos 
cestos servem para carregar o mel das abelhas do mato de que 
são muito apajxonados os coroados. 

17.09 - EXTRAÇÃO DE MEL E CERA 
DE ABE1HAS SILVESTRES 

(Nota n.º 14) Para extrair o mel e a cera das abelhas silves
tres - que sempre se acham nos ocos das árvores velhas e apo
drecidas, no centro do tronco, onde as abelhas se criam como 
nas colmeias - esteja a abelheira em qualquer altura do chão, 
os coroados não cortam nunca aquelas árvores. Se a abelheira 
se encontra em um galho da árvore, eles sobem à árvore. Ali, 
sentados no galho, abrem com paciência e por meio de suas 
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cunhas de pedras siliciosas, um buraco quadrado, bastante gran
de, por onde introduzem a mão, para extrair da abelheira o 
mel e a cera que vão depositando nos cestos apropriados. 

Porém, se a abelheira se encontra no tronco da árvore e numa 
altura que não possam alcançar, levantam, com quatro varas 
compridas que fincam no chão, um andaime ao redor da árvore. 
Ligam as quatro varas compridas entre si, usando varas curtas 
e cipó para amarrar. Esses andaimes se parecem com os que 
nossos pedreiros fazem e, quando precisam levantar mais, emen
dam, igualmente com cipó, outras varas às varas perpendiculares, 
até alcançar a altura necessária. Chegando à altura em que pos
sam abrir a abelheira, sobre as últimas varas curtas horizontais, 
que seguram as varas compridas entre si, colocam, .na mesma 
posição, algumas varas curtas· atravessadas. Assim formam uma 
espécie de soalho, sobre o qual ficam em pé, para abrir o buraco 
no lugar apropriado da abelheira. Depois de extraído o mel e a 
cera, eles desmancham aquele andaime, carregando para longe 
as varas ou paus que' serviram para levantá-lo. 

,. 
17.10 - AGUA QUENTE 

Quando os coroados querem ter água quente para misturar 
com o mel das abelhas do mato e beber, usam um gomo de 
taquara que aquecem no fogo, até fazer a água ferver. A natural 
aversão que têm ao trabalho faz com que nada fabriquem e 
nenhuma indústria procuram ter, contentando-se em fabricar suas 
armas (arcos, flechas e varapaus) e isso porque a grande neces
sidade da própria conservação os obriga. 

17.11 - EFEITOS DO CHARQUE ASSADO E DO PIRÃO DE 
FARINHA DE MANDIOCA NUM COROADO 

Estando em uma ocasião entre aqueles selvagens, com muito 
empenho pude conseguir que um deles, o filho do cacique, se 
determinasse a comer um ped~ço de charque assado, bastante 
salgado, na verdade, com pirão de farinha de mandioca (farinha 
de mandioca fervida em água e com consistência de massa). 

Como o estômago daquele indígena não estava acostumado a 
semelhante comida, esta produziu-lhe uma forte indigestão, acom
panhada de vômitos e de dores na barriga. Os demais coroados 
que viram aquele indivíduo vomitar não sabiam a que atribuir 
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esse fato tão raro como desconhecido entre eles - como pude 
coligir. Todos ficaram admirados e consternados, ao ver aquela 
expulsão violenta, pela boca, das matérias que tinha comido. 
Acreditaram todos que ele tinha comido um alimento preparado 
com frutas venenosas e citaram-me uns frutos que logo foram 
buscar e que reconheci ser o fruto da árvore chamada "mata
piolho" (Pachystroma ilicifolia). 

Custou-me persuadi-los que aquele incômodo era passageiro, 
produzido pela carne salgada e o pirão de farinha de mandioca 
que ele tinha comido muito. De fato, o seu estômago não estava 
acostumado com aquele alimento. Tive pena e fiz beber ao 
paciente uma tisana de flores de macela galega que, felizmente, 
trazia comigo entre alguns mais medicamentos que levava em 
viagem. 

Consegui que bebesse tal tisana depois que eu, pessoalmente, 
bebi mais da metade da dose que lhe tinha preparado, provan
do-lhe que era uma bebida inocente - tal a desconfiança com 
que estava aqu.ele indivíduo e os demais da tribo. Tendo, porém, 
o paciente sentido, poucos minutos depois, o alívio que lhe 
tinha produzido aquela tisana veio, pouco mais de uma hora 
depois, pedir-me que lhe desse mais dela. Já estava, então, dissi
pado aquele receio e desconfiança de que se achava possuído. 
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18 - PLANTAS MEDICINAIS E VENENOSAS 

18.01 - ARTE DE CURAR 

A arte de curar é muito pouco conhecida entre os coroados 
e os que, por remota tradição, aliás mui obscura, têm alguma 
idéia de curar são os coroados velhos, principalmente as mulhe
res velhas que, nos 'poucos casos de moléstia, aplicam aquela 
meia dúzia de remédios vegetais que conhecem. 

(Nota n.0 57) Na nota n.0 46, na ocasião de falar sobre o 
meio empregado pelos indígenas coroados para curarem os feri
mentos ocasionados por flechas farpadas, não quis prescindir 
de descrever, naquele lugar, a maneira como tratam os seus 
doentes, quando reconhecem ser (para eles, coroados) uma molés
tia incurável de que é acometido o indivíduo. Por isso refiro-me 
ao que ficou dito na última parte daquela nota n.º 46, que 
melhor se poderia acrescentar aqui, no que acabamos de dizer 
acerca do pouco conhecimento que têm aqueles indígenas selva
gens da arte de curar os seus doentes. 

A divina providência parece ter tido contemplação - diante 
da ignorância dos indígenas coroados de como medicar-se -
dotando a natureza com alguns medicamentos somente para 
suas moléstias. 

As doenças muito triviais entre o povo civilizado são desco
nhecidas naquela nação selvagem. 

Por muito que interrogasse os coroados mais velhos das tribos, 
sobre afecções pulmonares, catarrais e gástricas a que são sujeitas 
as pessoas expostas às intempéries do nosso clima, nada pude 
coligir de que fossem aquelas afecções conhecidas por eles. 
Pode-se dizer, sem errar, que os coroados, não obstante viverem 
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como vivem, num estado de completa nudez, num clima frio e 
úmido - como é o nosso no inverno - são de uma natureza 
fortíssima e a toda prova, pois nem os mais leves resfriados 
conhecem. 

18.02 - CONHECIMENTO DE POUCAS PLANTAS MEDICINAIS 
EM CONTRASTE COM TUPIS E GUARANIS 

São muito poucas as plantas medicinais conhecidas pelos 
coroados e pude, mesmo, verificar que não conhecem a virtude 
medicinal senão de uma meia dúzia daquelas plantas. Seus nomes, 
entre os coroados em geral, se referem à origem tupi, mas são de 
tal maneira alterados na pronúncia que é difícil reconhecer iden
tidade com os nomes com que os inteligentes s~lvagens da nação 
tupi apelidaram muitas, senão mais da metade das plantas medi
cinais indígenas conhecidas no Brasil. 

(Nota n.º 58) Se lançarmos um golpe de vista sobre aquela 
imensidade de plantas medicinais que espontaneamente crescem 
no Brasil, fica-se admirado ao saber-se que a maior parte dos 
nomes, pelos quais são conhecidas no país, são nomes tupínicos 
e alguns - porém muito poucos - guaranis. 

Os indígenas da Nação Tupínica foram mais adiantados, na
quelas épocas remotas, que os guaranis, no conhecimento das 
virtudes das plantas, já por eles reconhecidas medicinais e deixa
ram-nos - com as significativas ·denominações que lhes deram 
e o conhecimento do uso que delas faziam - um verdadeiro 
monumento de sua incontestável inteligência. 

Causa-nos admiração ver· que os indígenas coroados desta pro
víncia (Rio Grande do Sul) pouca, para não dizer nenhuma, 
idéia têm, nem por tradição, da maneira de empregar tantas 
riquezas que, no reino vegetal desta província, têm a sua dispo-
sição, como meios curativos. · 

Isso mesmo nos prova, até certo ponto, que não é de hoje 
que aqueles indígenas coroados vivem assim isolados de todas as 
mais nações selvagens, com as quais não somente não têm rela
ções, mas com quem vivem numa guerra contínua, desde tempos 
remotos. Isto não pode ter deixado de influir muito sobre o seu 
caráter, para embrutecê-los mais (em relação à inteligência dos 
demais indígenas selvagens), como se verifica pela maneira que 
os temos encontrado sempre . nas matas virgens, naquele seu 
estado selvático. 
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Indagações, as mais minuciosas, deram para convencer-me de 
que os coroados não conhecem, de plantas medicinais, senão uma 
meia dúzia. Ou a ignorância, o indiferentismo, ou a nenhuma 
necessidade de medicar-se, pelo estado sadio em que geralmente 
vivem, pode explicar esse fato assaz notável e estranho, porque 
todos - ou quase todos os mais indígenas selvagens - têm, 
mais ou menos, conhecimento sobre plantas medicinais dos luga
res em que habitam e com que, em certas circunstâncias, sabem 
medicar-se. 

O sábio ·naturalista e botânico, Sr. Amado Bonpland, citou-me 
muitas vezes e com admiração os atuais e velhos indígenas gua
ranis, pelos muitos conhecimentos práticos que adquiriram das 
plantas medicinais que crescem espontaneamente nesta provín
cia do Rio Grande do Sul, como na de Corrientes e na do 
Paraguai. Observava-me que aqueles guaranis tinham conser
vado, para aquelas plantas, a genuína nomenclatura tupínica, 
tendo muito poucos nomes derivados do guarani. Só não têm 
nomes tupínicos algumas plantas especiais, indígenas das pro
víncias que acabamos de citar. Na opinião do Sr. Bonpland, mais 
para o Norte não se encontravam e, por conseguinte, deviam. ter 
sido desconhecidas daquela nação de inteligentes selvagens. · 

18.03 - ERVA-DE-RATO E OUTRAS PLANTAS VENENOSAS 

A erva conhecida nesta província com o nome de "erva-de
ra to" (Palicurea Marcgravi, St. Hilaire) é conhecida pelos coroa
dos com o nome de urinhupuám (as duas primeiras sílabas 
"un-nhu" pronunciam aspiradas, e as duas últimas como nós as 
pronunciamos). Dizem que essa erva e, principalmente, seus 
frutos são muito venenosos. Conhecem, igualmente, como planta 
muito venenosa a chamada aqui de "erva-venenosa" (Echites 
venenosa). Não lhe sabem outro nome senão de unnhupuám com 
que denominam, igualmente, a erva-de-rato. 

(Nota n.º 59) A palavra "unnhupuám" com que os coroados 
denominavam, indistintamente, a Palicurea Marcgravi e a Echites 
venenosa e - quem sabe - senão outras muitas plantas tóxicas, 
é palavra que, não obstante parecer genérica, como se colige, não 
significa "planta venenosa", como é natural supor-se. 

Planta ou erva venenosa no dialeto dos indígenas coroados 
é denominada caêcy e caêyba, ambas palavras derivadas do 
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tupínico (caá-acy e caá-ayba) e que, por corrupção, pronunciam 
da maneira que aí vão escritas. 

Não me tem sido possível, por muito qu~ indague, chegar ao 
conhecimento da verdadeira significação dessa palavra unnhu
puám que, entre os indígenas coroados da tribo do cacique 
Cundá, é desconhecida. Entretanto, entre os das tribos dos caci
ques Fungo, Nonohay e Braga, e tribos subordinadas, serve essa 
palavra para denominar aquelas duas plantas que citamos. Usam, 
também, para denominar uma erva ou planta venenosa, igual
mente as duas palavras que acima mencionamos. O que se colige 
daí é que os indígenas coroados produzem sons que coisa alguma 
definem, para denominarem certos objetos - para os quais, 
genericamente, não lhes faltam nomes, como acima fizemos ver. 

Destes verdadeiros contra-sensos encontram-se muitos no dia
leto dos indígenas coroados, sem que eles saibam explicá-los. 
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19 - DIVINDADE, RÁIO E TROVÃO 

19.01 - AUS~NCIA DE CRENÇAS RELIGIOSAS 

Nunca pude reconhecer que os coroados tivessem a menor 
idéia de divindade. O maior indiferentismo preside a todos os 
fatos sobre-humanos que se passam à sua vista. 

Os furacões e trovoadas, porém, produzem nos coroados um 
terror pânico que, à caída do ráio, ainda aumenta e a tal ponto 
de não poderem dissimular o pavor que lhes causa aquele fogo 
elétrico. Retiram-se todos, silenciosos, para seus ranchos, onde 
se conservam durante o tempo que trovejar sem que, em alguma 
ocasião, aqueles fenômenos lhes despertassem a mínima idéia de 
uma essência divina que lhes merecesse respeito e culto. 

-19.02 - MANIFESTAÇOES PROVOCADAS PELO A , , 

PAVOR DE MONHOTATA - O RAIO 

(Nota n.º 42) Não posso negar, que, a primeira vez que vi o 
efeito que sobre os indígenas coroados produziu a trovoada, 
supus que aquele recolhimento que se me figurava era devido 
a um certo respeito, inspirado por uma idéia religiosa. Mas pou
cos minutos só foram bastantes para desvanecer-se aquela ilusão. 
Logo que a trovoada se manifestava - observei-, reconhecia-se, 
entre aquela população selvática, uma espécie de inquietação 
que aumentava visivelmente à proporção que a trovoada aumen
tava e. que os estampidos dos trovões eram mais fortes. Então, 
todos os coroados, como se por um sinal dado, recolhiam-se 
silenciosos nos seus ranchos, sentavam-se de cócoras, em peque
nas distâncias e ao redor do fogo. (companheiro inseparável e de 
consolação dos coroados) e, cruzando os braços sobre os joelhos 
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meio levantados, sobre eles encostavam a cabeça, fechando os 
olhos - o que me parecia uma espécie de veneração. Mas, 
apenas o estampido do trovão tinha cessado por intervalos, os 
mais impacientes ou os màis frenéticos orgulhosos dentre eles, 
levantavam a cabeça e, com as mãos cerradas, gesticulando com 
os braços como furiosos, davam a conhecer, pela contração dos 
seus músculos, a raiva de que estavam possuídos. Esses atos 
repentinamente cessavam, quando naquele momento relampejava, 
o que lhes· fazia tomar sua primitiva posição. 

Foi depois de observar aquela estranha cena entre aqueles 
indígenas coroados, durante uma trovoada no meio daquele ser
tão de mata, que procurei saber o motivo daquele recolhimento 
nos ranchos e daquelas gesticulações que não me deixavam a 
menor dúvida serem o resultado de uma raiva concentrada, como 
único despique a que seu orgulho e excentricidade os arrastava. 

Esta apreciação não tardou a justificar-se, porque os mesmos 
coroados faziam-me ver a raiva que tinham (é o intérprete que 
fala) daquela coisa (o ráio) que lhes fazia tanto mal, quebrando 
suas árvores (os pinheiros) e matando sua gente, sem que a gente 
pudesse vingar-se e que, por isso, tinham muito medo daquela 
coisa má (o ráio), que não sabiam o que era, nem por que lhes 
fazia tanto mal, sem que eles nunca lhe fizessem mal algum! 

Numa ocasião, depois de uma trovoada, levou-me o cacique 
Braga e mais uns cinco ou seis coroados, a uma pequena distân
cia do seu ·alojamento e ali fizeram-me ver um pinheiro que o 
ráio tinha derrubado. Nessa ocasião dizia-me o cacique que isso 
não era nada ainda; que tem acontecido aquela coisa (o ráio) 
ter-lhe matado três gentes (três pessoas) mesmo dentro de um 
rancho que estava bem fechado, como era o rancho dele (cacique) 
e que aquela coisa era tão má para eles, que não somente matava 
sua gente, como bem se via, na gente, que aquela coisa matava 
com fogo. 

Os coroados chamam o ráio de "monhôtatá", o que meu intér
prete traduziu por "aquela coisa". Além de outros nomes que lhe 
dão, é esse o mais genérico, entre eles. 

Tive várias oportunidades, e em várias épocas, de presenciar 
no meio das matas, nos alojamentos daqueles indígenas coroados, 
aquelas fortes tempestades, com trovoada, e cada vez reconheci 
mais o pavor que lhes inspira o ráio e o trovão, cujo estampido a 
alguns coroados faz tremer involuntariamente, de uma maneira 
que causa lástima - e isso no meio de toda sua ira. 
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Quando um ráio cai no alojamento dos coroados, ou perto 
dele, no dia seguinte mudam de lugar, porque não se julgam 
mais seguros no mesmo alojamento! 

Os indígenas coroados, sumamente orgulhosos, considerando
se superiores a tudo que há, não gostam de confessar suas fra- · 
quezas 1e foi necessário que os convencesse de que tinha muito 
mais medo, que eles, do ráio, para que conseguisse saber sua 
opinião a respeito, além das provas físicas que haviam dado, em 
minha presença, de seu excessivo medo das trovoadas. 

Eles não são os únicos selvagens que, no meio daqueles ser
tões de mata, têm um medo excessivo da trovoada. Segundo me' 
afirmou o sábio viajante e naturalista Virgilio von Helmreich, os 
indígenas guaicurus, tão conhecidos na Província de Mato Grosso 
pela sua ferocidade, fica~ de tal maneira impressionados ao 
ouvirem trovejar e, principalmente, vendo relampejar que, se 
nessas ocasiões fossem atacados por uma força inimiga qualquer, 
seria duvidoso que fossem capazes de defender-se, tanto ficam 
sucumbidos pelo medo. 

Efetivamente, os efeitos destrutivos do ráio no centro das mon
tanhas e naqueles sertões de mata são terríveis para os que neles 
habitam, como os indígenas coroados. Entre os aldeados para a 
catequese, no fim de pouco tempo, reconhece-se que aquele 
medo - ainda que não desvanecido de todo - ao menos é 
muito meno( do que quando viviam no meio das matas. 

137 



20 - A ARTE DE FAZER ARMAS E SEU USO 

20.01 - MANUFATURA DE ARCOS 

As armas usadas pelos coroados são o arco, a flecha e o 
varapau. 

(Nota n.º 9) Os coroados dos sertões do Rio Grande do Sul 
fabricam seus arcos geralmente com a madeira das mudas novas 
ou vergônteas de ipê preto (Tecoma ipê, Martius). 

Antes que estes indígenas tivessem ocasião de possuir ferra
mentas de aço desbastavam o alburno daquelas vergônteas de 
ipê com pedras siliciosas até chegarem ao âmago ou cerne do 
pau, única parte de que se servem para fabricar seus arcos (Em 
1835 vi algumas tribos daqueles selvagens que ainda se serviam 
das pedras siliciosas, feitas cunhas, para esse serviço.). Depois 
do estabelecimento dos primeiros colonizadores nas terras con
tíguas ao sertão de matas, puderam obter - de quando em 
quando, nas suas excursões ou correrias em que assaltavam e 
roubavam - dos colonizadores aquelas ferramentas com que 
ainda hoje fazem os arcos. 

Cortavam o cerne do ipê do comprimento necessário e, com 
pedaços de grés vermelho, de grãos assaz grossos, desbastavam
no, esfregando com força o pau ao correr das fibras da madeira, 
até ficar bem arredondado - e afinado tlo meio para ambas 
as extremidades. Depois desta operação alisavam mais aquelas 
partes, assim desbastadas, com outro pedaço de grés de grão mais 
fino, esfregando-as até desaparecerem as maiores desigualdades. 
Acabavam o aplainamento com uma lasca de sílex ou calcedônia 
qualquer que conservasse, no quebrar ou lascar, um gume cor-
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tante, com o qual raspavam com sutileza o pau do arco, até ficar 
o mais liso possível. Depois desta operação (que às vezes era a 
última) aparelhavam mais, ainda, o pau do arco, alisando-o com 
as folhas secas de uma árvore a que os coroados dão o nome de 
"tué" (pronunciado aspirando) . 1! a árvore conhecida, entre nós, 
com o nome de imbaíba e ambaúba - Cecropia palmata -
cujas folhas, pela parte inferior, são ásperas, formando uma 
excelente lixa. Depois de bem lixado_, abrem nas extremidades 
os entalhos chanfrados, nos quais seguram a corda. Depois de 
aperfeiçoados e alisados os entalhos, dão ao pau do arco o último 
repasso. Este consiste em aquecer o pau em fogo muito brando 
e untá-lo com a gordura da jecutinga (yacutinga ou jacutinga -
ave do tamanho de uma galinha, que tem a plumagem preta e, 
sobre a cabeça, um pouco de plumagem de cor branca, argêntea), 
que esfregam sobre o pau durante algum tempo, com um pedaço 
de pele de macaco, até desaparecer a gordura, tomando a ma
deira uma cor mais escura e lustrosa. 

Não obstante os poucos e toscos meios de que dispunham 
aqueles coroados para fazerem seus arcos, são contudo fabri
cados com igualdade, com uma uniformidade e perfeição de aca
bamento que seria difícil a um dos nossos melhores marceneiros 
- com toda a competente ferramenta à disposição - fabricar 
um melhor ou mais bem acabado. 

1! notáve~ que os coroados, dispondo hoje de alguma ferra
menta de corte, como machados de aço, foices, facas, limas etc., 
que sempre roubam por ocasião de suas correrias, nem por isso 
fabricam seus arcos com mais facilidade e maior perfeição. Entre
tanto, é tão arraigado o costume antigo que muitos coroados 
preferem, ainda, a pedra de grés para gastar ou desbastar o pau, 
para torná-lo mais delgado do meio para as extremidades, como 
acima explicamos. Deste fato, mais de uma vez fui testemunha, 
quando me achava entre aqueles selvagens, no seu alojamento 
no meio do sertão, no ano de 1850. 

20.02 - TAMANHO DOS ARCOS 

Além do ipê preto, usam, na falta dele, a guajuvira, mas prefe
rindo sempre o ipê. Nas províncias do norte do Império o ipê 
é conhecido pelo nome de "pau de arco". 

O tamanho dos arcos é variado, tendo geralmente um compri
mento que varia entre 7 e 8 palmos, com uma grossura no centro 
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que chega, às vezes, a mais de uma polegada de diâmetro. Em 
geral, têm pouco mais de três quartos de polegada, diminuindo 
gradualmente de grossura para ambas as extremidades, onde têm 
a grossura da ponta de um dedo e são arredondados. A meia 
polegada de distância de cada extremidade, há um pequeno enta
lho de pouco mais de um oitavo de polegada de largura e pouco 
mais de profundidade, chanfrado pelo lado de fora ou em direção 
à parte mais fina, em cujo entalho - depois de curvado um 
pouco somente o arco - se embebe a corda. 

A forma do arco é sempre direita e só se curva quando embe
bem a corda nos entalhas das extremidades. Muitos desses arcos 
têm a corda do mesmo comprimento do pau, de maneira que só 
curvam na ocasião de atirarem com as flechas, isto é, pela tensão 
da corda, ao ser afastada do arco, para projetar as flechas. 

A corda do arco é geralmente feita de tucum (Astrocaryum 
tucuma) ou da matéria fibrosa extraída da u~iga do mato cha
mada cansanção (Jatropha urens). Esta corda tem, geralmente, 
uma grossura um pouco maior que a duma pena de ganso (vulgo. 
pena de escrever). 

Alguns coroados menos preguiçosos enfeitam seus arcos, bo
tando no meio uma espécie de pega-mão, formado com tira de 
imbé (Philodendrom imbé) enrolada no arco, bem do meio para 
baixo, com uma largura de 6 a 7 polegadas, de maneira a cobrir 
a madeira naquele lugar. Alguns arcos são totalmente cobertos 
com aquelas tiras de imbé. 

Os arcos são de uma força elástica muito grande e propelem 
uma flecha a mais de 250 palmos de altura perpendicular, de 
450 a SOO palmos em distância horizontal, com uma força que, 
na distância de 300 palmos, vara o corpo humano e, desta dis
tância em diante, até mais de 400 palmos, ainda penetra-o pro
fundamente. 

Os coroados, quando atiram as flechas horizontalmente, sus
tentam o arco com a mão esquerda e com o braço estendido, 
ficando o arco em posição vertical, paralelo ao corpo. Nunca vi 
um coroado canhoto, isto é, que para atirar -a flecha pegasse o 
arco com a mão direita e a flecha na mão esquerda. 

As flechas têm um comprimento de cinco e meio a seis e 
meio palmos. São formadas de duas partes distintas: a haste 
inferior que é feita com a ponta ou extremidade mais delgada 
das taquaras do mato, de maneira a terem a grossura de um dedo 
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mínimo, mais ou menos, e com 4 palmos, mais ou menos, de 
comprimento; a haste superior geralmente é feita com uma vari
nhá de pau de cotia ou cutia e também de laranjeira do mato. 
A varinha é metida na parte mais delgada do oco da haste inf e
rior da taquara, para formar a ponta ou extremidade superior da 
flecha, sendo firmada com resina da casca do pinheiro (Arau
caria ·brasiliana). Cobrem a junta e a parte da haste que se acha 
metida na taquara com tiras estreitas de imbé que enrolam na 
haste, para evitar que se fenda. A parte inferior da haste de 
taquara é empenada, com duas penas de jacutinga ou de corvo, 
atadas uma em cada lado da haste, igualmente, com tiras estreitas 
de imbé. Enrolam, também, a parte da mesma haste ao pé do 
entalho que se embebe na corda do arco. A parte superior da 
haste das flechas pode ter, na ponta, vários feitios, conforme o 
serviço a que são destinadas e conforme o material que os indí
genas têm a disposição, na ocasião de fabricá-las. 

20.03 - FABRICAÇÃO DE FLECHAS 

(Nota n.º 46) Tendo descrito (ver nota n.º 9) a maneira dos 
coroados fabricarem seus arcos, fácil será compreender como, 

" empregando os mesmos meios e com iguais recursos, fabricam 
suas flechas. Acrescentarei somente aqui que, estando em geral 
curvadas, mais ou menos, as extremidades superiores das taqua
ras e dos taquaris com que fabricam suas flechas, depois de 
cortadas aquelas partes ou extremidades superiores num compri
mento um tanto maior do que necessitam, atam, na parte mais 
delgada, um pedaço de cipó fino ou uma tira de imbé. Por meio 
destes penduram as taquaras ou taquaris numa vara que colocam 
horizontalmente sobre duas forquilhas, em altura conveniente do 
chão, a fim de ficarem ali penduradas. Na parte inferior das 
taquaras atam, da mesma maneira, uma pedra qualquer que 
tenha peso suficiente para estirá-las e obrigá-las a endireitar-se 
com aquele peso. Assim as deixam secar, ficando sem tortura 
alguma. 

Depois de bem secas, no fim de uns quinze dias, aproveitam 
a parte que tem a grossura que necessitam para suas flechas, cor
tando as duas extremidades supérfluas. Tanto o cortar das taqua
ras como o aperfeiçoamento da haste superior ou varinha farpada, 
executam com pedaços de grés e com lascas de calcedônia ou 
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de qualquer sílex, com que cortam e raspam a varinha e fazem· 
lhe as farpas. 

l! um trabalho que, com os poucos recursos de que dispõem 
aqueles selvagens, lhes leva muito tempo. Por esse motivo, não 
é de estranhar que eles só se sirvam de suas flechas nas guerras, 
num último caso de necessidade, quando vêem que com o vara
pau, sua arma predileta, não lhes é possível alcançar o fim que 
pretendem. Hoje (1850), muitos daqueles indígenas já possuem 
algumas facas, limas e grosas, que adquiriram nas suas correrias, 
pelos roubos que fazem ou, então, lhes são fornecidas por alguns 
indígenas coroados que se acham aldeados. Estes têm o cuidado 
de fornecer alguma ferramenta necessária aos coroados que ainda 
vivem nas matas e que os vão procurar nos aldeamentos, a fim 
de conseguirem aquelas ferramentas, para facilitar-lhes a fabri
cação dos arcos e flec~as. 

A origem do arco e da .flecha perde-se nas trevas dos tempos. 
São as armas de que se serviam os povos da mais remota anti
güidade. Foram as primeiras de que se serviram quase todos os 
povos, em todos os tempos, para a guerra, antes da invenção da 
pólvora e, ainda mesmo, depois dessa época. Desde aqueles tem
pos remotos até hoje, poucas são as alterações que sofreram as 
flechas na sua forma e tamanho. Entre os persas, os tártaros, os 
chineses, os malaios, os negros da África e os selvagens das ilhas 
da Oceania, ainda hoje usam o arco e a flecha como armas de 
guerra. As flechas daqueles povos - com uma pequena dif e
rença, às vezes, no comprimento - são idênticas às flechas de 
que se servem os nossos indígenas coroados, isso é, umas de 
ponta simples, outras de ponta farpada e, finalmente, a maioria 
farpada em todo o comprimento da varinha ou parte superior 
da flecha. 

Umas vezes a ponta é feita da mesma madeira da varinha -
aguçada - e o resto da varinha, até chegar à haste de taquara, 
é farpada de um lado só. Essas farpas ou barbas são feitas na 
mesma varinha, recortada, e têm as pontas viradas para baixo, 
de maneira que aquela parte da flecha pode entrar no corpo, 
mas não pode sair por onde entrou, sem que aquelas farpas dila
cerem as carnes. Cada farpa forma, com a haste, uma ponta 
como a de um anzol. 

Qutras flechas têm aquela varinha farpada de alto a baixo 
tendo, na extremidade, uma ponta formada do osso da canela 
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do bugio (gênero Alouatta) ou do macaco (gênero Simia). O osso 
é atado com tiras estreitas de imbé, sobre a ponta da varinha, 
em uma posição um pouco enviesada ou inclinada sobre a ponta, 
de maneira que a parte superior aguçada, do osso, fica no 
mesmo axe da flecha, ou linha reta que une o centro das duas 
extremidades. A ponta inferior do osso que, por essa posição, 
fica arredada um tanto da varinha forma farpa ou ponta de 
anzol. Enchem, depois, o oco das partes cortadas do osso - que 
forma as duas pontas agudas - com resina da casca do pinheiro, 
misturada com pó de carvão de lenha para dar à massa mais 
consistência. 

Outras têm aquelas extremidades, ou pontas das varinhas, 
armadas de um ferro chato e agudo, em forma de ferro de lança. 
Neste caso, geralmente, essa ponta de ferro de lança - de uma 
polegada de comprimento e de três quartos de polegada de lar
gura na base, com pouco menos de um oitavo de polegada de 
grossura, na parte mais grossa de sua base - tem uma pequena 
haste chata, de meia polegada de comprimento, que introduzem 
na extremidade da varinha. Para esse fim fendem a varinha 

' 
segurando aquele ferro, no seu lugar, com resina de pinheiro e 
atochando tudo com uma tira estreita de imbé, para evitar que 
a ponta da varinha rache. 

Aquela ponta em forma de pequena lança é feita de ferro 
malhado a frio, com uma p~dra dura sobre outra, de maneira 
que aquele ferro assim trabalhado adquire e conserva uma dureza 
quase do aço. Depois de assim malhado o ferro, até que tenha a 
grossura necessária, dão a forma amolando a peça sobre qualquer 
pedra com areia fina do rio, ou sobre grés, acabando, assim, de 
lhe dar a forma e o feitio adequado. Algumas vezes, são as vari
nhas das flechas lisas, não tendo senão a ponta de osso na extre
midade, como dissemos e, outras vezes, uma ponta de ferro, da 
forma indicada. 

As flechas que acabamos de descrever servem - principal
mente as farpadas em todo o comprimento da varinha - para a 
guerra, e as demais para, eventualmente, caçar animais quadrú
pedes, principalmente porcos do mato, antas, bugios, macacos 
etc., servindo-se, entretanto, delas para a guerra, quando lhes 
faltam flechas farpadas em toda a extensão. 

Para a caça das aves, em geral, as partes superiores das flechas 
- ou varinhas - são de uma forma particular, isto é, em lugar 
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de terminar a varinha em ponta aguda, termina arredondada, em 
forma de lentilha, com um diâmetro mais ou menos de três 
quartos de polegada e com uma espessura, no centro, de mais ou 
menos meia polegada. O resto da varinha, em todo seu compri
mento, é liso. Esta forma de lentilha, na ponta da flecha, não a 
deixa penetrar no corpo, de modo que a av~, sobre a qual é 
propelida, morre por pressão ou contusão tendo, às vezes, só uma 
asa quebrada que a obriga, igualmente, a cair no chão. 

Nenhuma das pontas de flechas dos coroados é ervada e ne
nhuma idéia têm aqueles selvagens da preparação de ·um veneno 
qualquer, para esse fim. 

20.04 - FLECHAS ERVADAS 

(Nota n.º 48) J! antiqüissimo o costume de envenenar (ervar) 
a ponta das flechas e é notável o fato dos coroados, dotados de 
um caráter vingativo e feroz, não terem procurado esse meio 
para tornar o ferimento das suas flechas mais mortífero. A tradi
ção desse meio mortífero parece não ter passado do continente 
sul-americano, além - e principalmente - dos indígenas do 
norte do Brasil, onde são conhecidos os venenos que preparam e 
com os quais untam as pontas de suas flechas. Esses venenos -
ticuna e uirari - e o meio de prepará-los nunca chegaram ao 
conhecimento dos coroados, visto idéia alguma terem deles ou 
de outras preparações venenosas, próprias para untar a ponta 
das flechas. 

Alguns coroados acreditam, porém, que os botocudos que habi
tam nas matp$ do nordeste desta província do Rio Grande do 
Sul usam flecnas envenenadas ("ervadas" como é costume, entre 
nós, chamá-las), às quais os coroados dão nome de "wubaêcy" 
(palavra derivada de uybá-acy, que na língua guarani significa 
"flecha envenenada ou ervada"; ou da palavra ybacy, da língua 
tupínica, com a mesma significação). Entretanto, é engano mani
festo dos coroados, porque qs botocudos a que se referem não 
possuem, tão pouco, conhecimento algum da preparação de qual
quer veneno para as flechas - segundo verifiquei - n~o tendo 
aqueles selvagens nenhuma flecha ervada ou envenenada. 

l! mais provável que os botocudos conheçam melhor os lugares 
do corpo humano, onde uma flecha, penetrando, cause morte 
certa. O que me faz supor isso é o fato de um velho indígena 
coroado mostrar-me, com a mão, o lugar esquerdo do peito, onde 
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- disse ele - os botocudos atiravam sempre suas flechas e que 
era raro o indivíduo não morrer, quase instantaneamente, do 
ferimento. Por isso supunham que os botocudos atiravam com 
wubaêcis (flechas envenenadas). 

Entretanto, não tendo os coroados iguais conhecimentos da 
estrutura orgânica, ignoram que o lado esquerdo do peito é a 
região do coração, que não admite lesão alguma de flecha, sem 
causar a morte. l! um engano dos coroados, visto os botocudos 
nada saberem sobre flechas envenenadas e só sabem, talvez, por 
experiência e sem saber o que é o coração, que o lado esquerdo 
do peito, sendo varado por· uma flecha, causa uma morte mais 
certa do que sendo por ela varado o lado direito. 

Além do que, uma flecha ervada, ferindo uma parte do corpo 
humano, em que o ferimento não é mortal pela simples lesão 
feita, o efeito mortal - por causa do veneno que a flecha larga 
na ferida - manifesta-se ou desenvolve-se gradualmente, como 
se o indivíduo tivesse sido mordido por uma cobra cascavel 
(Crotalus terrificus). Ao veneno ativo desta serpente pode ser 
comparada aquela composição venenosa de ticuna ou de uirari, 
com que alguns indígenas do Pará untam suas flechas e cujos 
ferimentos são mortais, pela sua natureza, mas que, em muitos 
poucos casos, produzem a morte antes de três ou quatro horas, 
depois do momento em que a pessoa foi ferida. 

20.05 - PINTURA DAS FLECHAS DOS 
COROADOSEDOSBOTOCUDOS 

As marcas de cada tribo dos coroados são as seguintes: 
Uma linha em zigue-zague simples (fig. 1 na nota abaixo n.º 

53); em zigue-zague cruzado (fig. 2); em zigue-zague um à direita 
e outro à esquerda e quase se tocando (fig. 3); em X muito 
fechado (fig. 4); em quadrilongos (fig. 5) e ainda uma formada 
por duas retas paralelas de dois e meio a três palmos de compri
mento, distantes quatro polegadas uma da outra (fig. 6). 

Além dessas seis figuras usam, ainda, as de duas linhas para
lelas, unidas no centro por uma linha transversal de três a quatro 
polegadas, f armando um H comprido (fig. 7); a de duas linhas 
em forma de V (fíg. 8), mas usam as duas linhas em forma de 
V, umas após as outras, até oito vezes, como saindo uma da 
outra (fig. 9); e, finalmente, usam a ·mesma fig. 9, porém virada, 
com a parte aberta para baixo (fig. 10). 
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(Nota n.º 53) As únicas marcas que vimos pintadas sobre as 
flechas dos coroados e que temos encontrado nas matas de 
pinheirais, cortadas na casca dos pinheiros, nos lugares ocupados 
pelos selvagens, são as dez marcas que acabamos de descrever e 
as quais aqui reproduzimos, para maior clareza, e na ordem em 
que descrevemos: 

l l ) ( 2) ( 3) ( 4 ) (5) (6) 

V 
~ ~ 
~ ~ ~ ~ 
~ V 

• 

( 7) (8) (9 ) (10) 

<:3 Os indígenas coroados da tribo do cacique Nhancuiá, que tem 
seu alojamento perto dos campos e faxinais conhecidos entre os 
coroados pelo nome de Cavará-Cuiá (Veja nota n.º 17) usa\,11, 
igualmente, pintar sobre suas flechas umas marcas que o l.º 
Sargento de Cavalaria da Guarda Nacional, Antônio José Mendes 
Tavares viu na visita que fez ao alojamento daqueles selvagens 
(Veja nota n.º 27). São três marcas diferentes que seus intérpretes 
lhe asseveraram serem as marcas com que assinalavam, da mesma 
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maneira, o território de pinheiral ocupado pela tribo. Aquelas 
três marcas são as seguintes: 

/\ 

V 
Sobre -as flechas se achavam essas marcas pintadas com uma 

tinta preta, muito reluzente. 
Dos botocudos que habitam a parte nordeste das matas desta 

província, tive em meu poder algumas armas, entre outras, umas 
flechas das quais cinco traziam marcas pintadas com uma com
posição mais vermelha, ou seja, uma cor encarnada mais viva 
do que as cores usadas pelos coroados que falamos. Aquelas 
marcas diferem essencialmente das dos coroados, porque todas 
elas são formadas por linhas curvas, do sistema circular, e eram 
as seguintes: 

-

Estas marcas eram feitas com uma regularidade admirável. 
A segunda marca tinha o traço do meio das três linhas pintado 
com uma tinta igualmente reluzente, porém de cor preta. Todas 
as demais eram pintadas com uma tinta vermelha reluzente. 
Ignoro, porém, se são só marcas para enfeitar as flechas ou se 
têm a mesma significação, como entre os coroados. 
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20.06 - PROCESSO DE EXTRAIR FLECHAS FARPADAS 

Sempre se considerou o ferimento feito com uma flecha far· 
pada como um ferimento grave, por causa dessas mesmas farpas 
que permitem penetrar a flecha no corpo humano, obstando 
porém, pela sua forma, que dele seja extraída, sem dilacerar as 

-carnes. Ignoro de que maneira, naqueles tempos antigos, aqueles 
guerreiros de arco e flecha se haviam em caso de serem varados 
ou penetrados seus corpos por aquelas flechas farpadas. A Histó
ria nada nos diz a esse respeito. 

Os selvagens coroados que tanto ferem como são feridos por 
flechas farpadas deviam infalivelmente (suponho que os demais 
selvagens também) procurar um meio de extrair do corpo aque· 
las flechas. Foi o que fizeram e, como os meios usados são 
poucos conhecidos, passarei a descrevê-los. Para tornar mais com
preensível, suponhamos que as flechadas foram atiradas pela 
frente do indivíduo, penetrando no peito ou na região abdominal 
e varando pelas costas. Como as flechadas, geralmente, são dadas 
de uma distância mais ou menos grande, raras vezes as flechas 
trazem força suficiente para que, varando o corpo, ainda que de 
parte a parte, dele saia inteiramente, caindo fora. Geralmente, 
a flecha fica presa no corpo. 

Varando a ponta da flecha pelo lado oposto do corpo, por 
pouco que seja, de maneira a aparecer uma farpa da ponta, um 
dos coroados, tom.ando a flecha pelo lado que penetrou no corpo, 
aperta-a com a mão esquerda de encontro ao corpo do paciente 
e, com a mão direita, quebra a haste de taquara bem encostada 
à mão que a segura para, no ato de quebrá-la, não fazei sofrer 
muito o paciente, com o movimento que faria a flecha na ferida. 
Depois de quebrada e separada aquela parte da haste, fica apare
cendo, pelo lado da entrada da flecha, uma parte da mesma com 
comprimento somente igual ao da largura de uma mão. Esta parte 
quebrada, tendo algumas farpas da taquara, é alisada com a mão, 
da melhor forma possível, para não ofender mais a carne na sua 
passagem. Estando tudo assim disposto, é deitado o corpo do 
paciente horizontalmente sobre um lado, no chão, de maneira a 
ficar o pedaço da flecha que ficou no corpo na mesma posição 
horizontal e paralelo ao · chão. 

Então, um coroado, com o arco na mão esquerda, deita-se de 
barriga no chão, pela frente e em ângulo reto com o paciente, 
sobre o qual deita o peito para ficar com ambos os braços livres, 
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pelo lado das costas do paciente. Nesta posição, estende o braço 
esquerdo, deitando o arco horizontalmente e paralelo ao chão e 
ao corpo do paciente. Com a mão direita pega na corda do arco, 
a qual puxa para si, como para atirar a flecha. Chegando a corda, 
assim puxada, perto da ponta da flecha - que aparece fora do 
corpo, nas costas - faz penetrar a corda na farpa. No mesmo 
instante, solta a corda, a qual, pela força tensiva do arco, arranca 
o pedaço da flecha do corpo do paciente, lançando-o a uma 
grande distância. A violência com que, por meio do arco, é 
extraído o pedaço da flecha torna aquela operação pouco dolo· 
rosa - segundo me afirmaram aqueles indígenas. 

Quando a flecha farpada penetra no corpo sem vará-lo de 
lado a lado, deitam o ferido de costas no chão, de maneira a 
ficar a flecha em posição vertical e bem perpendicular ao corpo 
do paciente. Então um dos coroados, com ambas as mãos bem 
abertas e com os dedos bem estendidos, comprime a flecha em 
altura conveniente e, com ambas as mãos assim colocadas, im
prime .à flecha um violento movimento de rotação ou de vai
vém circular, suspendendo, ao mesmo tempo, a flecha que, devido 
àquele movimento de rotação, dilata a ferida circularmente, em 
todo seu comprimento. A ferida toma uma forma tubular que 
- pela violenta rotação da flecha - não teni tempo de fechar 
ou deixar a carne aderir à flecha, ficando esta como que isolada 
no meio, sem que as farpas da flecha lesem a menor parte dos 
intestinos se, no ato da flecha vará-los, não foram lesados. 

20.07 - EXPERllNCIA FEITA PELO AUTOR PARA 
RETIRAR UMA FLECHA FARPADA 

(Nota n.º 47) Em maio de 1850, acompanhei para fora das 
matas os 304 coroados da tribo do cacique Braga, conduzindo-os 
para os campos da Vacaria, a fim de entregá-los aos cuidados do 
cidadão Antônio José de Morais Dutra, encarregado pel9 Ex.mo 
Sr. Presidente da Província, Tenente General Francisco José de 
Souza Soares d'Andréa, de formar um aldeamento no Faxinai do 
Pontão (na serra sobre a margem esquerda do rio Uruguai, no 
lugar em que os rios Canoas e Pelotas fazem junção e em cujas 
fozes tomam o nome de rio Uruguai). 

Nessa ocasião encontrei, na margem direita do rio da Prata 
(tributário do rio das Antas), umas capivaras (Hydrochoerus 
capybara). ps camaradas que me acompanhavam mataram duas. 
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Aproveitei a ocasião para pedir ao cacique Nhengoá que man
dasse um dos coroados da sua tribo cravar umas flechas farpadas 
- das que acabei de descrever - no corpo daquelas capivaras, 
para ver extraí-las, por um coroado, da maneira que acabei de 
descrever, isto é, pelo movimento simultâneo de rotacão e de 
tração. Um dos coroados, por ordem daquele cacique: cravou, 
por entre as costelas de uma das capivaras, uma flecha farpada, 
encravando-a em todo o comprimento da varinha, até à nona 
farpa. Pessoalmente, experimentei arrancar aquela flecha com o 
simples movimento de tração vertical, na mesma direção da feri
da produzida. Mas, pela resistência que encontravam as farpas 
contra a carne em que se achava presa a flecha, tornava-se im
possível extraí-la - ainda que procurasse jeito - sem que se 
rasgassem as carnes laterais do interior da ferida, com a passagem 
das farpas. Depois de muita força empregada, consegui arrancar, 
ficando, porém, pedaços de carne pegados em todos os ângulos 
formados pelas farpas. 

Cravou-se depois a mesma flecha, em outro lugar, igualmente 
entre as costelas do mesmo animal, e o coroado, comunicando a 
essa flecha aquele movimento de rotação - como expliquei -
extraiu a flecha sem encontrar resistência alguma, o que pude 
confirmar pela experiência que fiz, sobre aquele animal, com a 
mesma flecha, repetindo-a uma cinco vezes. 

Concluída a mesma abri, com todo o cuidado, o corpo da 
capivara e dissequei as partes que foram atravessadas pelas fle
chas, para examinar, minuciosamente, as partes ofendidas pela 
introdução e extração das mesmas. A parte interior da ferida, da 
qual extraí a flecha, vencendo a resistência das farpas com a 
força de tração, apresentava nas partes laterais as carnes rasgadas 
e.m várias direções, assim como os intestinos, segundo o jeito que 
tinha procurado para arrancar a flecha. As outras feridas - das 
quais se tinha extraído a flecha com movimento simultâneo de 
rotação e tração - apresentavam o seu interior liso, como se o 
ferimento tivesse sido produzido por meio de uma espada de 
ponta, de folha estreita, direita e de costas de forma arredondada. 
Os intestinos que tinham sido varados não apresentavam parte 
alguma dilacerada. Apenas via-se o lugar por onde a flecha tinha 
passado, um ferimento um tanto dilatado, circularmente, devido 
ao movimento de rotação imprimido à flecha, para extraí-la. 

No dia seguinte fez-se o mesmo com um papagaio, cujo corpo 
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se atravessou com igual flecha farpada. Igual movimento, de rota
ção e de suspensão violenta, imprimido à flecha por um coroado, 
fez com que o corpo do papagaio caísse, pelo set.t próprio peso, 
da flecha farpada sobre a qual se achava espetado. Sem aquele 
movimento, tornava-se impossível tirar o corpo do papagaio 
daquela flecha, sem dilacerá-lo completamente. Conven~i-me, 
então, da eficácia do meio empregado pelos indígenas, na extra
ção das flechas farpadas. 

Esta extração, feita por esse único meio possível, sem lesar as 
carnes é, segundo dizem os selvagens, uma operação dolorosa, 
por causa do movimento de rotação da flecha dentro da ferida, 
para dilatá-la e permitir a retirada da flecha. Para evitar que, 
durante a operação, o paciente se mova ou dê ao corpo um mau 
jeito que poderia fazer torcer ou desviar da linha perpendicular 
a flecha cujas farpas fariam lesões laterais, fazem o seguinte: 
dois coroados, geralmente, sentam-se sobre o corpo do paciente 
a quem seguram com força e de maneira que a flecha, a ser 
extraída, fique no meio dos dois selvagens sentados. O peso de 
seus corpos obriga o paciente a conservar uma posição firme e 
quieta durante a operação - que é instantânea, quando bem 
feita. 

20.08 - MODO DE TRATAR O FERIMENTO 

Depois de extraída a flecha da ferida, é esta curada com a 
simples aplicação da resina do pinheiro ~Araucaria brasiliana), 
a qual fazem filtrar da casca do pinheiro, por meio de umas inci
sões ou entalhos que lhe fazem, até chegarem ao alburno do 
mesmo pau. 

Os coroados sempre têm prontas umas bolas daquela resina, 
que é muito aromática e as conservam envoltas em folhas de 
caeté (Canna brasiliensis) ou em folhas de imberi (Canna glauca 
- Linneu), de maneira que, quando precisam para cur~r suas 
feridas, aquecem-na ao fogo e, com os dedos, estendem um peda
ço, com a grossura de um oitavo de polegada e com o tamanho 
e forma necessária para cobrir toda a ferida. 

Todos os dias é curada, tirando-se aquela espécie de emplastro 
de resina que é lavado em água limpa, novamente aquecido ao 
fogo e amassado entre os dedos, dando-lhe outra vez a grossura 
e forma precisa. Após, tornam a aplicá-lo sobre a ferida, até 
completo restabelecimento, quando os intestinos não foram lesa-
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dos ou a ferida não for mortal, o que eles não sabem reconhecer, 
senão quando o paciente está morrendo. Se, por acaso, reconhe
cem esta circunstância - e para evitar maior sofrimento e agonia 
- matam o paciente com um golpe de varapau, despedaçando-lhe 
a cabeça. 

, 
20.09 - EUT ANASIA 

Este mesmo sistema seguem, quando algum deles adoece e 
quando, pelos poucos recursos de que dispõem -- devido à sua 
ignorância e falta de conhecimento de tantas ervas medicinais 
que abundam nas nossas matas-, o doente, em lugar de melho
rar, declina para pior ou definha. Logo que observam isso, 
matam o doente. 

Os selvagens são tão familiarizados com a morte, que matam 
seus camaradas, nos casos que acabei de mencionar, com uma 
verdadeira satisfação e especial gosto, regozijando-se depois e 
dizendo : "Agora está bom, ·não sofre mais!" Dizem isso, rindo-se. 
Parecia-me esse fato incrível, mas foi-me confirmado por quatro 
caciques, de diferentes tribos, e que não tinham relações entre 
si. O mesmo me foi dito por outros coroados. Por este motivo, 
encontram-se entre aqueles indígenas, em seu estado selvagem, 
poucos indivíduos que, em relaÇão à sua população, alcancem 
uma idade avançada. Se, antes de lá chegarem, acontece adoece
rem e a moléstia não ceder aos poucos meios que empregam para 
curá-la - o meio que conhecem é acabar com o paciente -
matam-no para, como eles mesmos dizem, evitar que esteja agoni
zando por muito tempo! 

As mulheres coroad.as, adoecendo, são tratadas· com mais pa
ciência e humanidade. São tratadas pelas outras mulheres até 
que a morte natural as acometa. Fui testemunha desse fato em 
junho de 1850 e, naquela ocasião, garantiu-me, ainda, o cacique 
Braga que, se fosse homem que estivesse doente e sofrendo assim 
como a mulher, em cuja presença nos achávamos, ele já o teria 
mandado matar, para evitar tão longo sofrimento! 

Este o motivo - julgo eu - de se encontrar, entre aqueles 
selvagens, muito mais mulheres velhas, em relação à população 
feminina, do que homens, nas mesmas condições. 

Comunicou-me o sábio viajante e naturalista Virgílio von 
Helmreich que lhe constara que os indígenas pareeis, que habi
tam as matas do Mato Grosso, seguem o mesmo sistema com 

152 

seus doentes. e. provável que os indígenas coroados que se encon
tram nas demais províncias do Brasil pratiquem o mesmo com 
os indivíduos que julgam doentes incuráveis. Já em março de 
1836 eu tinha sabido dessa circunstância pelos próprios coroados 
mas, pelo que pude coligir e compreender naquele tempo, em que 
não tinha intérprete, por meio de gestos pantomímicos, entendi 
que matavam seus doentes incuráveis, a fim de evitar que, sendo 
assaltados por inimigos, fossem por eles mortos. 

Isso mesmo foi-me confirmado em 1850 pelo cacique Braga 
e pelo cacique seu subordinado Ghênguy, aos quais questionei a 
esse respeito e que admitiram também aquilo, como um dos 
motivos para matar os doentes incuráveis, o que não deixa talvez 
de ter igualmente sua razão - pois as mulheres, sempre respei
tadas em seus combates e quando prisioneiras, não são mortas, 
o que fazem sempre com os homens. Tratam as mulheres até 
morrerem naturalmente, sabendo que, se um inimigo as acometer 
ou assaltar, durante a moléstia, não as matará. 

Qualquer dos dois motivos que alegam para matar seus doen
tes incuráveis são, conforme as circunstâncias, aceitáveis por 
aqueles selvagens, porém ambos deixam-me duvidosos sobre o 
verdadeiro e único motivo de praticarem aquele ato parecendo 
ser um ato de humanidade, na maneira que eles entendem pra
ticá-lo. 

Se lançarmos um golpe de vista sobre o que antigamente se 
praticava, entre alguns povos, é, com efeito, provável que os 
coroados, matando seus doentes, julgados por eles como incurá
veis, pratiquem isso por um ato de humanidade, tão mal enten
dido quanto o era, antigamente, o de, por humanidade, sufocarem 
os moribundos. Este serviço . era privativo de certas mulheres 
velhas que disso faziam profissão, ou melhor, sacerdócio e . que 
se prestavam a executar aquele ato, sendo conhecidas pelo nome 
de "despenadoras". Quando, em certas casas de família, havia 
um moribundo, os parentes mandavam chamar a despenadora 

.para sufocá-lo - o que ela fazia pondo-lhe o cotovelo no peito 
ou na garganta, de modo a tolher-lhe a respiração. Esta sufocação 
do moribundo era, antigamente, considerada um ato de humani
dade muito louvável. Cada povo com os seus usos! 

Mas, o que se torna notável é que os coroados, uma .vez 
aldeados - e sem que se lhes ensine . o contrário de seu costume 
- deixam os seus doentes morrerem de morte natural e não se 
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lembram mais de matá-los, ainda mesmo que levem muito tempo 
agonizando. 

No seu estado selvagem, os coroados não matam, entretanto, 
os seus caciques, ainda que reconheçam que o mal de que pade
çam seja incurável. Não se negam a matá-lo, conhecendo que o 
mal é incurável, se os seus filhos e parentes pedem que o matem 
para - como eles dizem - abreviar o seu sofrimento. Ignorava 
esta última circunstância que me comunicou o cacique Yu-toahê 
(Doble), em 1859, ao falar-lhe sobre o costume de matarem os 
seus doentes incuráveis. Asseverou-me, também, aquele cacique 
nesta mesma ocasião que, não obstante aquele costume de mata
rem os doentes que julgavam incuráveis, muitos indivíduos mor
riam de morte natural. Dizia ele que algumas moléstias que eles 
não conhecem bem sempre lhes deixam esperança de cura e, neste 
caso, o indivíduo geralmente morre da moléstia mais depressa 
do que se supunha, e assim sem que seja preciso matá-lo - para 
não o deixar sofrer muito tempo! 

20.10 - USO DO VARAPAU - ARMA PREDILETA 

O varapau é geralmente feito com pau de laranjeira do mato, 
com uma grossura variável e relativa à força do indivíduo que 
dele se serve. Em geral tem uma, ou uma e três quartos de pole
gada, de diâmetro, por seis palmos, mais ou menos, de compri
mento. O pau é todo liso e nunca nodoso - como alguém tem 
pretendido -, nunca feito com arte, sendo o pau sempre da 
grossura natural, tal qual é encontrado no mato, sendo apenas 
descascado. · 

O varapati é a arma predileta dos selvagens para seus com
bates n.o mato, pois reconhecem que, em algumas circunstâncias, 
as flechas propelidas com o arco não produzem tiro tão certo, 

. devido à espessura da vegetação, na qual tocando a flecha, no 
seu curso, desvia-se muito da direção em que é propelida. Ser~ 
vem-se de flechas somente nos lugares campestres: sobre estradas 
ott caminhos e no campo. Fora disso, é geralmente o varapau de 
qu~ se servem para brigar- em lugares impedidos e, mesmo, nas 
suas incursões, é quase sempre o varapau que prevalece. 

(Nota n.º 10) Embora sendo o varapau a arma predileta dos 
coroados, nenhum exercício fazem, nem nunca fizeram, para 
adquirir destreza com aquela arma, que s6 lhes serve para agredir 
e com a qual não sabem se defender. Servindo-nos de uma 
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expressão trivial, diremos que os coroados, com o varapau nas 
mãos, só sabem malhar com ele ou, como é costume dizer, dar 
"pancadas de cego". Tão destros como são em atirar com arco e 
flecha - o que desde a infância exercitam.-, entendem que o 
varapau, como arma, não está. sujeito a um treino que permitisse 
utilizá-lo como arma defensiva. Entretanto, embora não sabendo 
usar o varapau como arma defensiva, acham que, estando com 
ele armados, ninguém existe capaz ·de, armado igualmente com 
um pau, com eles medir-se. Tal é a presunção que asseveram · 
isso como se fosse verdade incontestável, dando risadas quando 
se lhes contraria esta opinião que fazem de si mesmos e se sur
preendem do atrevimento de alguém que lhes queira provar o 
contrário. 

20.11 - LUTA COM VARAPAUS ENTRE MARINHEIRO 
PORTUGUÊS E ALGUNS COROADOS 

Entre os homens que, de janeiro a julho de 1850, me acom-, 
panhavam nas matas, havia um português, Manoel José Pereira, 
que, durante vinte anos, tinha servido como marinheiro a bordo 
de um navio de guerra português. Tinha ele uma destreza extraor
dinária no manejo ·do pau, além da força muscular de que era 
dotado. 

Ouvino o o intérprete dizer-me que os coroados armados com 
varapau não "temiam pessoa alguma, deu umas risadas e pediu-me 
licença para dizer ao intérprete que ele queria experimentar se, 
estando armado com um pau, um daqueles coroados seria capaz 
de lhe chegar ao corpo com o seu varapau. Anuí à experiência, 
recomendando-lhe toda a prudência para não molestar o coroado 
que se prestasse para a luta. O intérprete comunicou aos coroados 
a intenção do marinheiro e logo dois se ofereceram para com ele 
medir-se, dando-lhe um de seus varapaus . 

Colocou-se o marinheiro em guarda e deu ordem para que os 
dois coroados o atacassem, dando-lhes licença de darem com toda 
a sua força e em qualquer lugar do corpo, onde bem lhes pare
cesse melhor dirigir as pancadas. Os coroados, vendo a atitude 
de pouco caso que o marinheiro parecia fazer deles, olhavam 
um para o outro e se desfaziam em risos sardônicos que davam 
a perceber o seu caráter mau, regozijando-se, de antemão, pelo 
extermínio do marinheiro, que lhes parecia certo conseguir. Entre
tanto, esse prazer feroz e ameaçador foi de pouca duração. ·os 
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dois coroados avançaram com fúria sobre o marinheiro, malhando 
às cegas com os seus varapaus. Depois de sustentar aquela luta 
durante uns três minutos, sem que os coroados pudessem lhe 
acertar uma só pancada, o marinheiro - que até ali não tinha 
mudado os pés do lugar que ocupava - deu um grito de "hurra" 
e avançou sobre os dois coroados que logo recuaram. De tal 
jeito manejou o pau que fez voar os varapaus das mãos dos 
coroados. Estes, vendo-se desarmados, e desconfiados de que tal
vez o marinheiro nutrisse o mesmo sentimento por eles e os 
quisesse matar, deitaram a fugir para uma distância de mais de 
cinqüenta braças e sem olhar para atrás. 

Como o marinheiro ficou parado, rindo-se, os coroados espec
tadores, em número superior a 150, dirigiram suas vistas para ele 
com muito medo. Dizendo-lhes o intérprete que ele convidava 
mais cinco para o atacarem ao mesmo tempo - como fizeram 
seus dois companheiros - não quiseram aceitar o desafio, tal 
era o temor e desapontamento que sentiam pela derrota, conforme 
o intérprete nos declarou. Tendo o marinheiro, naquele ensaio, 
observado que os selvagens, a cada pancada que queriam dar, 
simulavam um recuo, para, repentinamente, darem um pulo para 
a frente - dando nesta ocasião a pancada sobre ele - quis 
ainda mostrar-lhes que tinha somente se defendido das pancadas. 
Agora, provar-lhes-ia que eles não teriam tempo de atingi-lo, 
levando antes uma pancada dele. 

Depois de muito empenho, o intérprete conseguiu que outros 
três coroados, mais ou menos de vinte anos cada um, se decidis
sem a experimentar nova luta com o marinheiro. Éste, para 
evitar machucar, por acaso, os três adversários, mandou que 
cada um deles atasse ·sobre o peito um poncho de pano, dobrado 
em quatro ou cinco vezes, segurando-o sobre o tórax com tiras 
de cipó, para servir de plastrão. Depois de estarem os coroados 
assim resguardados, principiou a luta dos três contra o mari
nheiro - que estava em mangas de camisa e sem coisa alguma 
sobre a cabeça para resguardá-lo. Principiaram como os dois pri
meiros, avançando resolutos e com fúria, sendo suas pancadas 
rebatidas pelo marinheiro. Na quarta ou quinta investida, apro
veitando a ocasião em que os três armavam o pulo para descar
regar a pancada, deu, com destreza e ligeireza extraordinárias, 
o que ele chamou de "um pontaço no peito" de um dos três, 
fazendo-o cair de costas. Desarmou o segundo, fazendo-lhe voar 
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o varapau e, rebatendo a pancada do terceiro, colocou-o numa 
posição tal que lhe descarregou, simultaneamente, cinco ou seis 
pancadas sobre a cabeça que - se a cada vez não se retivesse 
para não molestá-lo, ter-lhe-ia despedaçado o crânio. 

Isso foi o bastante para que nenhum mais quisesse tentar 
outro ataque sobre o marinheiro que se empenhava para experi
mentar outra vez. Sua intenção era de, logo à primeira investida, 
arremessá-los ao chão e simular que os malhava com o pau, um 
após outro. Não quiseram mais experimentar, porque estavam 
tão atemorizados e perplexos que não sabiam se deviam fugir ou 
ficar deitados - como aquele que o marinheiro tinha arremes-
sado ao chão. 

Terminada a segunda experiência, depois de ficar silencioso e 
pensativo durante uns dez minutos, o cacique Braga dirigiu-se ao 
lugar onde se encontrava o intérprete e - esquecendo que tudo 
estava por ele determinado e predisposto para sair da mata com 
sua gente e aldear-se - · com uma simplicidade que, igualmente, 
parecia dignificação para comigo, me disse que ele ficaria com 
o marinheiro nas matas. Dar-lhe-ia uma tribo para ser o chefe, 
junto a ele (cacique). Assim não precisavam sair das matas, 
sendo preciso, somente, que o homem (o marinheiro) cortasse o 
cabelo como eles! 

Foi preciso que o marinheiro lhes prometesse que lhes ensi
naria a jogar o pau, quando estivessem aldeados, para tranqüi
lizar o cacique. Este, com os seus subordinados, parecia sucum
bido por ter encontrado quem lhes provasse que o varapau - sua 
arma predileta e entre eles considerada como arma a mais nobre 
- de coisa alguma lhes servia, tendo em vista as provas de que 
tinham sido testemunhas. 

Perguntou-me o cacique, nessa ocasião, se toda a minha gente 
sabia brigar desta maneira com o pau, o que lhe mandei afirmar 
(infelizmente não era verdade), pelo intérprete. Esta resposta 
deixou o cacique ainda mais pensativo, reconhecendo-se em seu 
semblante a sensação que lhe tinha produzido tal resposta - e 
quanto o seu orgulho tinha sido ofendido. 

Daquele dia em diante, reconheceu-se, facilmente, que aquele 
cacique e os selvagens de sua tribo ficaram menos soberbos e 
altivos que antes, parecendo tão amedrontados que, quando o 
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marinheiro lhes dirigia a palavra ou passava entre eles, se via 
clar~m~nte, o olhar inquieto e o respeito que lhe tributavam: 
?f er:c1am:lhe logo pinhão ou outro qualquer fruto que tivessem 
a mao, coisa que nunca - a não ser comigo - tinham feito 
para quem quer que fosse que me acompanhasse. · 
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21 - LUTAS ENTRE AS TRIBOS 

, 
21.01 - CAUSA DO ODIO ENTRE O CACIQUE PRINCIPAL 

BRAGA E O CACIQUE DOBLE 

Com uma festa, feita dois meses depois, os coroados comemo
raram uma correria pelo Mato Castelhano, na estrada que liga 
os Campos do Meio com os de Passo Fundo, em que atacaram e 
mataram, em novembro de 1837, dois tropeiros, um negro escravo 
dos mesmos e algumas mulas. A seguir saquearam tudo que lhes 
podia servir, inutilizando o resto dos objetos que não podiam 
carregar consigo. O êxito desta correria foi festejado e deu motivo 
a um acontecimento que, até certo ponto, deve interessar à 
História, no que se refere àquela nação de selvagens. Como julgo 
ser o primeiro, ou melhor, o único que teve total conhecimento 
daquele fato, passo a relatá-lo, ainda que sucintamente: 

Entre outras, nas matas compreendidas entre os campos de 
Passo Fundo e os de Vacaria, cujos matos compreendiam o cha
mado Mato Castelhano - que sempre foi o foco ou centro onde 
se concentravam os coroados - existia uma grande tribo daquela 
nação, sujeita ao cacique principal Braga. Ao sudeste destas matas 
e nas compreendidas entre as cabeceiras e as embocaduras do rio 
Turvo e rio da Prata, ambos tributários do caudaloso rio das 
Antas e; passando este último rio, até à margem direita do rio 
Caí, existiam outras tribos da mesma nação e subordinadas ao 
cacique principal Braga. . 

Um dos chefes das tribos subordinadas - o mais velho deles 
- ultimamente conhecido pelo nome de Doble e apelidado, na
quele tempo, entre os coroados, pelo nome de Yu-toahê, gozava 
de muito conceito não só entre os demais chefes, como entre todos 
os indivíduos das tribos ali alojadas. O número de indígenas 
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(mais ou menos 680), que compunham as tribos, entre as quais 
se achava a do chefe Doble, regulava com o número de selvagens 
das tribos que se achavam diretamente sob as vistas do cacique 
Braga (750 indivíduos). O cacique principal Braga sempre trans
mitia suas ordens ao cacique subordinado Doble, por reconhecer 
nele aptidão para executar prontamente as ordens. 

Doble, entretanto, aproveitando-se da preponderância que ti
nha sobre os demais chefes e o:; indivíduos das suas tribos, assim 
como sobre os companheiros de sua tribo, erigiu-se, clandestina
mente, em cacique principal. Prometeu, aos demais chefes e 
indígenas de sua tribo, usurpar e tomar para eles as matas de 
pinheiros onde se alojavam o cacique principal Braga com as 
demais tribos subordinadas. · 

Como aquelas matas eram muito mais abundantes em frutas 
do que as ocupadas por Doble, esta promessa foi suficiente para 
que todos lhe obedecessem logo, com tanta submissão e vontade, 
quanto isso interessava à própria subsistência. 

Após o sucesso na correria anteriormente citada, o cacique 
principal Braga organizou a festa com as tribos que se achavam . 
diretamente sob suas vistas e - ignorando a traição do cacique 
subordinado Yu-toahê (Doble) - _convidou as tribos das quais 
era ele um dos chefes, para assistirem à festa. O traidor Doble, 
ao receber o convite, premeditou um plano para realizar a tomada 
das matas. Tal plano seria bem sucedido se a desconfiança pró
pria e natural dos coroados não tivesse feito nascer, no cacique 
principal Braga e nos indivíduos de suas tribos, a idéia de uma 
traição. 

No dia destinado para a festa, o chefe Doble seguiu com os 
demais chefes, já seus subordinados, e os selvagens das tribos ali 
alojadas. Os homens armados de arco, flechas e varapau e as 
mulheres, que deviam levar frutas para o festim - como era o 
costume - não levavam nada. Antes de chegarem ao alojamento 
geral, onde se achava o cacique principal Braga e seus compa
nheiros à espera, para iniciarem a festa, o chefe Doble mandou 
que todos os homens, das tribos que o acompanhavam, escon
dessem no mato as armas que levavam. Pretendiam chegar, 
mansamente, ao alojamento geral, desarmar de surpresa os outros 
companheiros da festa e tomar as armas que julgavam estar 
encostadas em algum lugar da festa - como era costume deixá
las. Tornando-se senhores do terreno, poderiam matar, sem risco 
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de muita peleja, aqueles que se opusessem à tomada da mata, 
obrigando o cacique principal Braga e seus subordinados a fugi
rem para outro mato. Assim premeditaram o plano, pensando que 
o cacique Braga não suspeitasse de nada e os deixasse chegar ao 
alojamento geral, sem fazer reparo na maneira como iam. 

Como o costume era de assistirem às festas com as armas 
perto de si e bem à mão, o cacique Braga suspeitou de alguma 
traição, ao vê-los chegar sem armas e, logo que os viu aproximar
se, ordenou, imediatamente, à sua gente que se armasse e que 
se conservasse em atitude de defesa até saber o motivo que levou 
seus subordinados a virem à festa sem armas - contra os cos
tumes da Nação e contra os preceitos de prudência que o caso 
exigia. O chefe Doble, com a maior dissimulação, deu umas des
culpas que foram aceitas tacitamente, por condescendência do 
cacique principal Braga, que consentiu que aqueles chefes e os 
indivíduos de suas tribos assistissem à festa - ordenando, entre
tanto, à sua gente que não largasse as armas um só instante. 

Realizou-se a festa e, no tempo combinado, as mulheres e 
filhos das tribos que acompanhavam o chefe Doble foram, pouco 
a pouco, retirando-se e entrando no mato, pelo lugar que tinham 
vindo. Foram para o lugar onde os homens tinham guardado 
suas armas para, no caso de um mau sucesso e de uma fuga 
provável, el~s, mulheres, salvarem e carregarem as armas -
caso os homens não pudessem passar por ali, para assim não 
perderem as armas. 

Esta retirada das mulheres - muito antes do tempo costu
·mado e sem ordem superior - aumentou a justa suspeita do 
cacique principal Braga. No meio de um dos cantos, e antes que 
o sinal geral combinado por Doble fosse dado para a surpresa, 
um dos coroados traidores desentendeu-se com um coroado das 
tribos do cacique Brc~a e tentou desarmá-lo. Foi mal sucedido e 
deu um sinal falso para seus companheiros de conspiração que 
quiseram imitá-lo, porém sem sucesso. 

Foi o sinal de alarma para as tribos fiéis ao cacique Braga e, 
todas a um tempo, gritando a traição, começaram a matar sem 
piedade os traidores, fazendo tamanha carnificina que o resto dos 
vivos, .com custo, puderam escapar para as matas, juntamente 
com o seu novo cacique Doble. Foram perseguidos até cair a 
noite. 
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A festa foi perturbada por uma peleja sanguinolenta em que 
o novo cacique Doble perdeu quase metade de sua gente e per
turbou a paz que, até aquele momeno, existia entre aquelas tribos 
que ficaram, desde aquele momento, divididas em dois cacicatos: 
um, ·do cacique Braga e outro, do cacique Doble que se erigiu 
em cacique principal dos iludidos derrotados. 

Após a perseguição, ao regressarem ao alojamento geral, o 
cacique Braga declarou uma guerra de vingança e de extermínio 
ao novo cacique Doble e a seus subordinados. 

No dia segúinte, todos os homens disponíveis nas tribos, com 
o seu cacique Braga à frente, marcharam sobre o alojamento de 
Doble, surpreendendo-o e matando ainda muita gente. Doble e 
sua gente fugiram outra vez, en1 debandada. Os vingadores quei
maram todos os ranchos e retiraram:-se para seu alojamento. Daí 
erp diante, Doble e sua gente não tiveram mais um alojamento 
permanente, devido à perseguição diária. · 

' 
O cacique Braga alojou-se, com sua gente -. 19 das 23 tribos 

subordinadas - nos pinheirais da serra entre o rio das Antas e 
o rio Caí, onde ficou muitos meses, até que mudou o seu aloja
mento geral para o território compreendido entre o rio Turvo e o 
rio da Prata. Em fins de 1850, encontrei ainda ali, num terri
tório de menos de duas e meia léguas quadradas, o cacique Braga 
e as 23 tribos subordinadas. 

Retirar-se para as margens do rio Uruguai, na província hoje 
do Paraná, tornava-se, para o cacique Doble, uma empresa difícil 
e perigosa, tendo em vista a pouca gente que lhe restava e, 
ainda, as outras tribos de selvagens coroados que ocupavam a 
margem direita e que estavam em g~erra com as tribos do 
cacique Braga. 

21.02 - ONDE VIVIAM OS COROADpS CHEF~IDOS PELOS,. 
CACIQUES NONOAI, CUNDA, NICOFE E NHANCUIA, 
INIMIGOS DOS CACIQUES BRAGA E DOBLE 

(Nota n.º 17) As matas da margem direita do rio Uruguai, 
desde a foz do rio Peperiguassu até .a foz do rio. Canoas, eram 
ocupadas pelos coroados dos caciques Nonoai e Cundá (hoje co
nhecido por V itório Cundá), os quais viviam, ainda que não em 
perfeita harmonia, ao menos sem hostilizar-se. Amizade idêntica 
era a que existia entre estes dois caciques e o cacique Nico/é, 
que vivia com suas tribos de coroados à margem direita do rio 
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Pelotas, entre este e o rio Canoas. Os três caciques - Nonoai, 
Cundá e N icof é - viviam sem hostilizar~se. 

Mas~ cáda um de per si, mantinha uma guerra de extermínio 
contra o cacique Braga, de cuja gente Doble (Yu-toahê) tinha 
feito parte, tendo, inclusive, ido com seus antigos companheiros 
atacar as tribos daqueles três chefes, causando a morte de muita 
gente. 

Como o ódio dos indígenas é de morte, Doble, depois de per
seguido pelo cacique Braga e sua gente, nunca se atreveu a 
passar para aquele lado do rio, porque sabia, com toda a certeza, 
que, pisando em qualquer daqueles lugares - com a pouca 
gente que lhe restava - o seu extermínio era infalível. 

Para as matas situadas mais para o oeste, entre os rios Pepe
riguassu e Peperimirim, Doble n.ão podia refugiar-se, pois a 
gente de que dispunha não era suficiente para opor-se à grande 
força de selvagens coroados que se achavam alojados nas ime
diações de um faxinai e campo, situados entre aqueles dois rios. 
Esse campo, denominatlo pelos coroados de "Cavará-Cuiá", era 
o local de reunião dos três chefes N onoai, Cundá e N icof é -
e do cacique Nhancuiá que, com suas tribos de coroados, domi
nava aquela parte do sertão. 

Mais para leste, na margem direita do rio Pelotas, pelas suas 
cabeceiras, a leste das tribos do cacique Nico/é, o novo cacique 
Doble enconlraria os coroados que viviam na parte meridional 
da província de Santa Catarina. Mais adiante ainda, a nordeste 
da província do Rio Grande do Sul, habitavam os botocudos, 
inimigos mortais dos coroados das tribos do cacique N icof é e 
ambos, por sua vez, inimigos capitais dos coroados das tribos 
do cacique ÍÍraga, das quais o novo cacique Doble tinha feito 
parte. 

21.03 - MOTIVO DO ALDEAMENTO DO 
CACIQUE DOBLE E SUA GENTE. 

Acossado por todos os lados, sem recursos de espécie alguma, 
Doble, para salvar sua vida e a d'a pouca gente que lhe restava, 
outra coisa não poderia fazer senão aldear-se - o que fez contra 
a vontade, porém forçado pelas circunstâncias. Apresentaram-se, 
sempre em pequenos grupos, mansamente, aos moradores de 
Vacaria, Campo do Meio e Passo Fundo, indo para os lugares 
que lhes foram indicados pelo governo provincial. 
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Entre a gente do cacique Doble achavam-se alguns coroados 
que se conservavam, secretamente, fiéis a seu cacique Braga, 
mas que a força das circunstâncias tinha obrigado - sob 
pena de serem mortos por seus companheiros traidores - a 
seguirem a marcha do cacique Doble. Estes, depois de algum 
tempo aldeados em Vacaria e mais tarde em P-0ntão, começaram 
a fugir para as matas, indo reunir-se às tribos do seu antigo 
cacique Braga. Contavam a este o tratamento que recebiam nos 
aldeamentos, e a vida sossegada que aí levavam influía no ânimo 
daquele cacique, conforme ele mesmo, mais tarde, em 1850, 
me disse. 

Porém, lembrando-se Braga de que seu maior inimigo, Doble, 
ainda que fora das matas, no seu aldeamento, gozava de con
ceito entre nossa gente, nunca quis aldear-se com suas tribos -
e ainda mais sua animosidade e ódio contra os brancos aumen
tou, por causa disto. Meu último encontro, nas matas, com os 
selvagens e seu cacique Braga foi em 1850, conforme consta 
em minha correspondência oficial com o governo provincial. 

Para conseguir que 304 indivíduos, de ámbos os sexos, das 
tribos do cacique Braga, se aldeassem, foi com a condição de 
nunca estarem nas imediações do lugar onde estivesse vivendo 
o seu traidor Yu-toahê, atual cacique Doble. Nunca quiseram 
voltar à antiga amizade, não obstante os empenhos que fazia, 
mais tarde, o cacique Doble para reconciliar-se com o cacique 
Braga. 
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22 - COMPORTAMENTO DEPOIS DE ALDEADOS 

22.01 • ALDEAMENTO DO CACIQUE BRAGA COM 
304 SELVAGENS DE SUA TRIBO 

(Nota n.º 62) Ao saírem das matas, em maio de 1850, fiz o 
cacique Braga e 304 selvagens aldearem-se, provisoriamente, nos 
fundos dos campos da Vacaria, na estância do Sr. Manoel de 
Vargas, num rincão sobre a margem esquerda do rio Turvo, 
donde, no fim de dois meses, foram removid<?s para os Campos 
do Meio (entre o Mato Castelhano e o Mato Português) onde se 
a:ldearam, definitivamente. 

No relatório ao Ex.mo Sr. Presidente da Província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul, Conselheiro José Antônio Pimenta 
Bueno, na abertura da Assembléia Legislativa Provincial, em 
1.º de outubro de 1850, Sua Ex.ª, falando sobre a catequese 
dos selvagens e sobre o aldeamento do Pontão, diz (página 31 
do mesmo relatório): 

"Entendo que a presidência deve f orcejar para aldear ali 
(no Pontão) os índios que o engenheiro Mabilde encontrou 
nas matas da dita picada do Pontão; eles estão por hora 
situados no Campo do Meio; e como não convém usar de 
violência em sua mudança, oportunamente ela se efetuará." 

Esta mudança, porém, não teve lugar porque, sabendo o cacique 
Braga, chefe daqueles 304 selvagens, que o cacique Yu-toahê 
(Doble), que tinha sido seu subordinado, ia aldear-se no faxinai 
do Pontão - e não querendo achar-se na presença daquele trai
dor - nunca quis, nem sua gente, anuir à mudan~a de aloja
mento. O ódio mortal que o cacique Braga tinha do cacique 
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Doble, que o tinha traído, era tanto que, sabendo que este caci
que se achava, com sua pouca gente, aldeado em uma extremi
dade oposta do mesmo Campo do Meio, por duas vezes quis, 
com toda sua gente, assaltá-lo inopinadamente, com o firme 
propósito de exterminar, sem piedade alguma, tanto o cacique 
Doble como os poucos seus subordinados - homens, mulheres 
e crianças. Muito trabalho custou, cada vez, dissuadi-lo dessa 
empresa, o que se conseguiu com a promessa de que Doble se 
mudaria daquele campo, como depois se realizou. 

Se o cacique Doble tivesse à sua disposição in~ígenas em 
número suficiente para assaltar, igualmente, seu antigo chefe 
Braga e sua gente, não teria deixado de fazê-lo, tão pouco, con
forme ele mesmo me asseverou. Assim como não deixou de 
confessar que tinha muito medo do cacique Braga porque, dizia 
ele, era muito mau e cruel e não perdoava a ninguém. 

22.02 - CONDUTA DESLEAL DO CACIQUE DOBLE 

Os mesmos defeitos, porém, o cacique Doble possuía, em 
maior escala ainda, e deu-nos provas incontestáveis disso, já 
depois de aldeado, mas sempre com tanta astúcia e tão disf ar
çadamente, que ninguém podia supor que certos atos bárbaros 
que praticou em correrias, a título de caçadas nas matas com 
sua pouca gente, fossem por ele praticados - como pessoalmente 
tive provas disso. 

Naquela ocasião, falando Doble sobre o motivo de sua desa
vença com seu antigo chefe Braga, nunca confessou o ato da 
traição que tinha praticado. Quando relatei-lhe, minuciosamente, 
o que sabia a seu respeito, Doble nada mais fez do que dar 
uma risada sardônica, pelo vexame que lhe causava saber que 
a história de sua traição me era conhecida. De todos os caciques 
que até hoje se aldearam, era o cacique Doble um dos mais inte
ligentes, mais simulado e o mais perverso. Foi o único cacique 
que, pelo seu caráter falso e simulado, soube iludir a todos os 
presidentes da Província - dos quais soube granjear simpatia 
e uma confiança que nunca mereceu, e da qual abusou da ma
neira a mais infame. 

Dos coroados aldeados, eram os do cacique Doble os únicos 
que, regularmente, faziam suas correrias, cometendo depreda
ções e assassinatos, em combinação com indígenas de outras 
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tribos, também aldeados, e com indígenas que ainda viviam nas 
matas. Aqueles planos depredatórios e de assassinato eram, de 
tal maneira combinados pelo próprio Doble, que pessoa alguma 
suspeitaria que fosse ele ou a sua gente que os executavam. Entre
tanto, à testa de todos eles, se achava sempre o cacique Doble, 
cujos planos, a título de caçadas, eram executados a grande 
distância, a mais de quinze ou vinte léguas do lugar onde ele 
e sua gente estavam aldeados. 

Logo que alguma notícia de correrias e depredações come
tidas por selvagens chegava ao conhecimento das autoridades 
superiores, o cacique Doble, que gozava da maior confiança, era 
logo chamado e convidado para ir em perseguição daqueles indí
genas que ele dizia saber quem eram. Com o maior descaramento 
aceitava a comissão, com o intuito de receber - como era do 
costume - alguma gratificação. 

Quando, por acaso, alguns hotnens brancos o acompanhavam 
e a sua gente, escolhia sempre, destes, os . que não o tinham 
acompanhado na correria, para executar a comissão de que estava 
incumbido. Aí, sem pejo algum, caía inopinadamente sobre seus 
camaradas selvagens, os quais - dias antes e a seu convite -
o tinham ajudado a cometer o crime. Matava-os sem piedade 
alguma, em seus próprios alojamentos, onde, sem receio e na 
melhor boa fé, os selvagens deixavam-no chegar com a sua 
comitiva. Dessa maneira, aquele dissimulado perverso ressalvava 
as aparências, recebia a gratificação a ele prometida, e granjeava 
cada vez mais bom conceito entre as autoridades superiores. 

Estas comissões, de que Doble era encarregado, eram-lhe fáceis 
de executar, porque sabia, perfeitamente, onde seus companheiros 
de correrias se alojavam. Com a maior facilidade chegava até 
eles, pois os iludidos e desgraçados selvagens, convidados por 
aquele perverso para realizarem as correrias, não desconfiavam 
que ele, ainda que acompanhado por gente estranha (gente 
branca) fosse até ali com o firme propósito de assaltá-los e 
matá-los. Desprevenidos e iludidos pelo falso Doble, a quem 
julgavam como amigo, não se preparavam para a defesa e eram 
mortos desapiedadamente. 

22.03 - UMA DAS CORRERIAS DO CACIQUE' DOBLE 

Em 16 de maio de 1855, achava-me, com seis camaradas, nas 
matas sobre a vertente setentrional do arroio Foromeco. Uns 
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moradores da margem direita do mesmo arroio - distante, mais 
ou menos, três quartos de légua do lugar onde me encontrava 
com minha gente, em marcha para o sertão - vieram, pelas 
dez horas da manhã encontrar-se comigo. Pediam-me, insisten
temente, que voltasse atrás, para o lugar de suas moradias, por
que os bugres (nome que geralmente dão aos selvagens), na 
madrugada daquele dia tinham cercado o rancho de um falque
jador, de nome José Antônio de Carvalho, e não o tinham incen
diado, conforme tentaram fazer, porque Carvalho tinha em sua 
companhia quatro companheiros bem armados. Saíram do ran
cho, no momento em que os selvagens pretendiam atear fogo 
nele e, atirando de espingarda, mataram um e feriram vários 
dos que rodeavam o rancho, obrigando-os a fugir para a mata 
que distava dali umas cento e cinqüenta braças. 

Sem demora regressei mas, em vez de seguir em direção à 
margem direita do arroio onde Carvalho tinha o rancho, passei 
mais para cima, para ver se conseguia cortar a marcha de regresso 
daqueles selvagens. Depois de uma légua, mais ou menos, de 
marcha, encontrei os rastos dos selvagens que tinham se dirigido 
para o nordeste do, sertão. Acompanhavam-nos, também, os três 
homens que vieram nos avisar. Segui com os nove homens, em 
marcha apressada. 

No mesmo dia, pelas cinco horas e meia da tarde, ao entrar 
do sol, sentimos cheiro de fumaça, sinal certo de que aqueles 
selvagens tinham acampado e não estavam longe. Caminhamos 
daquele momento em diante com mais cautela e, a pouca dis
tância deles, fomos obrigados a acampar por causa da escuridão. 
Toda a noite ficamos sem fogo e no maior silêncio. 

O dia seguinte, dia 17, amanheceu coberto e só pelas 6 horas 
da manhã pudemos ver, no chão, o rastro que os selvagens dei
xaram. Continuamos, silenciosamente, nossa marcha e ainda não 
tínhamos caminhado trezentas braças, ao subirmos um pequeno 
morro, da chapada do mesmo, avistamos, sentados de cócoras, 
ao redor de um pequeno fogo, vinte selvagens, inclusive o 
cacique Doble que os capitaneava. Estavam todos nus como no 
seu primitivo estado selvático. Apenas sete daqueles indígenas 
- como aquele que tinha sido morto ao pé do rancho - tinham 
o cabelo tonsurado em forma de coroa, como usam no estado 
selvagens. Os outros treze, como o cacique Doble, tinham o cabelo 
comprido, como usam depois de aldeados. 
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Logo que reconheci o cacique .- que, ao chegarmos à vista 
deles, se levantou imediatamente e com ele sua gente - cha
mei-o pelo nome ("Capitão Doble", como era conhecido). Olhou 
para mim, parecendo querer nos agredir, mas nossa marcha 
resoluta sobre eles o fez desacoroçoar-se. Ficou indeciso e, afinal, 
deitaram a correr sertão a dentro, na direção noroeste, perse
guidos por nós. Chegamos tão perto várias vezes que tornei a 
chamar o cacique Doble, dizendo-lhe que parasse e viesse falar
me pois, do contrário, ordenaria à minha gente que atirassem 
sobre eles. 

Apenas proferi estas palavras, apressaram a fuga, mas nunca 
os perdemos de vista. Eles não corriam como costumavam, devido 
a quatro feridos que os acompanhavam e cujas armas - arcos, 
flechas e vara paus - eram levadas pelos companheiros. Os 
feridos caminhavam adiante, devendo um deles ter sido baleado 
na perna, porque se viu que, além de manquejar muito, arrastava 
a perna. Fugindo e fazendo mil rodeios nas matas os perseguimos 
durante quatro dias. 

No quinto dia, alcançaram o rio das Antas, onde passaram 
para a margem direita a nado e onde deixamos de persegui-los, 
porque yários homens que me acompanhavam - inclusive eu -
não sabiam nadar. Precisaríamos fazer, com nossos facões, únicos 
instrumentos de corte que levávamos, pequenas balsas para atra
vessar o rio, o que nos levaria muito tempo, dando, de qualquer 
maneira, tempo para aqueles indígenas adiantarem sua marcha, 
tornando-se impossível alcançá-los novamente. Ainda, ao descer 
do cerro, torn~i mais uma vez a chamar o cacique Doble, dizen
do-lhe que parasse. Olhou para trás, para ver a distância que 
nos separava e, como das outras vezes, apressou a corrida. 

Nesta última ocasião minha gente quis atirar sobre eles, mas 
não consenti que o fizessem, tendo lhes pedido que, apesar de 
cansados como estávamos, t~ntassem aprisionar Doble, porém 
este, ao chegar ao rio, foi o primeiro a se atirar n'água, passando 
a nado para o outro lado. Seus companheiros também passaram 
a nado o fundo canal que separa as duas praias de cascalho. Os 
indígenas feridos, principalmente o baleado na perna, eram aju
dados pelos companheiros que procuravam segurar suas cabeças 
fora d'água. 
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22.04 - COROADOS SÓ NADAVAM - E CORAJOSAMENTE -
QUANDO EM PERIGO 

(Nota n .. º 63) Estes selvagens são, em geral, péssimos nada
dores, fazendo um esforço extraordinário para manter-se n'água, 
devido ao seu sistema de nadar, imitando os cachorros, e com 
os movimentos de braços e pernas quase sempre desencontrados 
e irregulares. Nadar, para eles, é uma verdadeira luta contra a 
morte pelo mergulho involuntário. Só o grande medo que têm 
da água e de se afogarem os toma vitoriosos, fazendo um esforço 1 

enorme para vencerem, pois não possuem técnica alguma para 
nadar. 

Apesar disso, nestas circunstâncias de apuro, mostram mais 
coragem que muitos homens de nossa raça que, sem saberem 
nadar, não se aventurariam a atirar-se num rio, para passar para 
à outra margem. Só num caso de perseguição de perto - como 
a que acabamos de descrever - os leva a atirarem-se na água, 
enfrentando tais riscos. 

Em caso contrário, quando não receiam ser aprisionados por 
perseguidores e quando têm de atravessar um rio ou um arroio, 
marcham sempre em direção à nascente dos mesmos, procurando 
um lugar próprio para passar, onde a profundidade não passe da 
alt"ura do baixo ventre ou, quanto muito, da cintura. 

Além dos motivos que acabamos de expor, que levam aqueles 
indígenas a procurar lugares baixos para passarem, há, ainda, 
um que talvez prevaleça sobre os demais, isto é, não molharem 
seus arcos e flechas, o que sempre acontece, quando nadam. 
Isto muito os aflige, porque suas flechas, principalmente, quando 
molham, entortam ao secar, dando-lhes muito trabalho endi
reitá-las. 

Ainda que, precipitadamente, o cacique Doble e sua gente se 
atirassem ao rio das Antas para atravessá-lo, fugindo à nossa 
perseguição, vimos, perfeitamente, o empenho e esforço que fa
ziam para não molharem suas armas. Entretanto, não lhes foi 
possível, porque são maus nadadores. Não conseguiram, de ma
neira alguma, nadar com o braço esquerdo (que segurava as 
armas) fora d'água. Apenas tinham nadado pequena distância, 
foram obrigados a usar ambos os braços, para manter-se n'água 
e não irem para o fundo. A pequena distância da nossa margem 
- muito antes de terem alcançado a quarta parte da largura 
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do rio - tiveram de largar os varapaus que levavam, os quais, 
sendo de madeira pesada, foram imediatamente para o fundo. 

Não é de estranhar que os coroados tenham medo d'água e 
que não saibam nadar pois, vivendo no centro das matas, poucas 
são as ocasiões em que têm necessidade de nadar. 

Ainda o último daqueles indígenas - o ferido na perna -
não tinha alcançado a margem oposta do rio, quando chegamos 
ao lugar onde se atiraram n'água. Meu esforço foi perdido. 
· Meu empenho era de aprisionar, ao menos, o cacique Doble e 
conduzi-lo preso e no estado em que andava na mata, até Porto 
Alegre, levando-o até à presença do Presidente da Província onde, 
um mês antes, este cacique tinha estado, fardado com galões 
de capitão. Este seria o único meio de desenganar as autoridades 
a que, por várias vezes, dei conhecimento das correrias que o 
perverso cacique Doble praticava, depois de aldeado, circuns
tância esta que lhes parecia impossível, pela confiança que aquele 
cacique lhes inspirava. · 

Esta era a quarta tez que encontrá.vamos desta maneira, todos 
nus, indígenas que, pelo cabelo comprido, se reconhecia serem 
aldeados, misturados e acompanhados de indígenas ainda selva
gens, com cabelo tonsurado em forma de coroa. Em três destas· 
correrias, encontramos o cacique Doble chefiando a correria. 

Antes de aldeado, no tempo em que vagava pelas matas, fugin
do de seu, primitivo cacique a quem tinha traído, Yu-toahê 
(Doble) e sua tribo eram os mais inofensivos. O motivo desta 
mansidão era a falta de sossego, pois não tinham alojamento 
permanente, pela perseguição constante de seus antigos camara
das, subordinados fiéis ao cacique Braga. Depois da traição, 
nunca mais deixaram Doble parar no mesmo lugar, um dia só 
que fosse. Isso mesmo asseverou-me o cacique Braga, dizendo-me, 
também, que pela perseguição que fazia ao cacique Doble e ·à 
sua gente, pouco se lembrava de fazer correrias. Toda a sua gente 
andava, durante aquele tempo todo - até o cacique Doble aldear
se - espalhada em grupos volantes pelas matas, sempre perse
guindo aqueles traidores e outra pequena tribo dissidente. 

22.05 - PROCEDIMENTO CORRETO DO CACIQUE BRAGA 

O cacique Braga - cujas tribos subordinadas contavam, em 
1837, com 1430 indivíduos - na ocasião da traição do cacique 
Doble ainda ficou com uma força de 750 coroados de ambos 
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os sexos e idades variadas. Ficaram suas tribos, porém, reduzidas 
a 304 indígenas quando, em 1850, este cacique se aldeou. 

Os combates diários provam quanto os indígenas, no seu estado 
selvagem, se exterminam e quanto diminuem, diariamente, suas 
forças. Reduzidos, afinal, a poucos homens em estado de com
bater - com número superior de mulheres e crianças ~ torna-se 
impossível sua permanência nas matas, onde os mais fracos são 
vítimas dos mais fortes, quer por má índole, quer por vingança 
ou quer por espírito exclusivo de domínio. Exterminam-se vio
lentamente, não lhes restando outro recurso senão o de sair da 
mata e aldear-se. Isto foi justamente o que aconteceu ao cacique 
Doble e a todos os mais caciques das tribos coroadas que até 
hoje se apresentaram para aldear-se, simulando uma mansidão, 
inspirada pelas circunstâncias desfavoráveis em que se achavam. 

O cacique Braga, diante do número de homens que lhe restava 
em estado de combater, foi, talvez, o único que fez exceção 
a esta regra, pois foi o único que, atendendo à minha sugestão, 
se aldeou sem que se visse obrigado a isso. Foi, também, o único 
cacique que, uma vez aldeado, sua gente nunca praticou o menor 
mal e nunca saiu em correrias, a título de caçadas, pelas matas. 

Em janeiro de 1852, já aldeados, o cacique Braga, com um 
pequeno número de sua gente saiu em perseguição dos selvagens 
da tribo do cacique N icuó que, em 8 de janeiro deste mesmo 
ano, atacou a casa do colono Pedro Watterpuhl, na colônia do 
Mundo Novo, matando-o. 

Enquanto vivia no estado selvagem, o cacique Braga continuou 
a fazer suas correrias, principalmente nos Campos de Cima da 
Serra, do município de Santo. Antônio. Esses campos, bastante· 
distantes de seu alojamento, situado entre os rios Turvo e Prata, 
foram, até poucos meses antes de aldear-se o cacique Braga, 
teatro de suas depredações e assassinatos. Porém, uma vez aldea
dos, esse cacique e sua gente comportaram-se tão bem como 
acabamos de descrever. 

22.06 - CAÇADAS FINGIDAS DO CACIQUE DOBLE , 

Vejamos, ainda, outro fato praticado pelo cacique Doble, entre 
outros tantos que não chegaram ainda a nosso conhecimento: 

Em 19 de junho de 1862 recebi do Sr. Manoel Luiz da Silva 
Pedroso uma carta datada de 7 do mesmo mês, escrita do lugar 
denominado Rincão do Quilombo, nos campos da Vacaria. 
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O Sr. Pedroso é um dos homens que várias vezes me acom
panhou nas excursões pelas matas desta província e que duas 
vezes encontrou o cacique Doble, já depois de aldeado, em cor
rerias pelo sertão, como já relatamos. Conhecia perfeitamente 
aquele cacique, com quem várias vezes falou no seu aldeamento 
e estava bem ao par de sua má índole e de suas manhas. Estra
nhou o fato de encontrá-lo no meio do mato, chefiando uns indi
genas que iam fazer uma correria. Eis o que me escreveu o Sr. 
Pedroso: 

"Ontem, às ave-marias, cheguei aqui, vindo do Herval do 
Prata, para mandar carnear umas reses que hoje comprei, para 
preparar um pouco de charque para meus ervateiros e levar 
comigo mais uns quatro homens para o mato, pois que não 
me achava muito seguro no erva[ aonde estou fazendo erva, 
somente com meus dois escravos e três camaradas brancos. 
Faz hoje dois dias que de improviso topei com o Doble no 
mato, o qual andava outra J!ez em correria, como quando o 
encontramos, quando eu ia em companhia de V.S. 

11 Acompanhavam-no quatorze bugres, quase todos daqueles 
aldeados, pois já traziam o cabelo comprido como a nossa gente, 
o que prova que não são dos bugres bravios, dos quais havia 
só dois, entre eles, que traziam o cabelo feito uma coroa. 
Doble, como os mais, andavam nus. 

"Quis falar com o Doble,° 1nas quando chamei por ele e 
que me reconheceu, principiou a correr como se o diabo o 
perseguisse, e os outros bugres também atrás dele. Fugiram 
para o lado do rio das Antas e quer me parecer que aquele 
sujeito passará o rio com sua gente, para ir fazer das suas 
acostumadas, lá pelo rio Caí ou na colônia do Montravel (l! 
a colônia denominada Santa Maria da Soledade, sobre a mar
gem do arroio Foromeco). 

"Todos aqueles bugres iam muito armados com arco e f le
chas e todos levavam um cacete (varapau), o que é para admi
rar-se eles levarem cacete quando vão à caça, como sempre 
dizem, quando se retiram do seu alojamento. 

"Previno a V.S. disso para ver, se minha carta chegar a 
tempo, se poderá também prevenir os homens lá do Caí para 
que possam precaver-se contra aquele malvado Doble que é 
o único que anda por aqui induzindo os outros bugres para 
irem roubar e matar. 
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"O João que está comigo no erval disse-me que entre os 
bugres que ali andam com o Doble, os dois de coroa perten
ce1n à gente do cacique por aqui conhecido por 'Chico do nariz 
comido', que está vivendo no Campo do Meio, na estância do 
Oliveira. Não sei como aqueles ladrões vêm reunir-se por cá 
com o Doble, que parece ser o chefe daquela súcia de saltea
dores. 

·'Quando vinha saindo do mato, ao pé do nosso vigia, encon
trei . . . . . (Por conveniência julgo não dever transcrever o 
non1e da pessoa a quem nesta carta o Sr. Pedroso se refere) 
que já sabia que o Doble, com aqueles bugres, tinham entrado 
no mato como pretexto de ir caçar. Ele ia atrás deles, com 
doze homens daqueles nossos bons, e esteja certo que se ele 
encontrar aqueles bugres que não escapará um só para amostra, 
pois V.S. sabe a gana que . . . . . tem do Doble e da sua gente, 
pelo que aqueles 7?'1alvados lhe fizeram em casa. Assim como 
. . . . . já deu cabo de doze ou quatorze bugres, jurou acabar 
com todos eles, podendo. Mas sua gana maior é do Doble que 
sempre manda sua gente fazer o mal. Se ele algum dia puder 
agarrar o sujeito, não será tão condescendente como V.S.; asse
vero-lhe que há de matá-lo, mas antes disso há de fazer-lhe 
pagar caro o que ele e sua gente fizera1n-lhe, como V.S. não . ignora. 

« .... . e seu cunhado estiveram no meu rancho no erva/, 
há coisa de quinze dias passados e lá, falando ainda da ban
dalheira que os bugres do Doble lhe fizeram, apaixonado 
disse-me que, se algum dia tiver a felicidade de agarrar o Doble 
no mato, que ·mandaria buscar mulas chucras (mulas bravias, 
não domadas) e ali mesmo mandaria atar uma besta daquelas 
a cada braço e pernas do Doble, e que assim o mandaria arran
car em pedaços, em troca do que ele e sua gente fizeram à 
sua família, que sempre tão bem tinha tratado aquele malvado 
.e sua gente. 

"1 sso lhe prova como o . . . . . anda ainda apaixonado pelo 
que aqueles bugres fizeram, na sua ausência, à sua família. 

"Há dois meses que tenho estado em Porto Alegre (V.S. 
estava em São Leopoldo), para falar com Sua Ex.ª o Sr. 
Presidente da Província por causa de um filho único de uma 
minha comadre, o qual tinham recrutado para o exército. 
Aproveitei a ocasião para fazer ver a Sua Ex.ª o que o Doble 
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e sua gente andavam fazendo por cá, dizendo que iam caçar 
no mato para melhor ir roubar aos ·moradores longe daqui. 
Mas Sua Ex.ª tomou o negócio como caçoada, e não quis 
acreditar que aquele malvado era o chefe de todos aqueles 
desacatos e autor de todas aquelas desgraças que por aqui, como 
pelos matos de lá, causam aqueles bugres. Citei mesmo as 
vezes que andei com V.S. no mato, e que presenciei duas 
vezes encontrarmos com os bugres em correria, capitaneados 
pelo Doble, e assim mesmo custou ao Presidente acreditar-me; 
porque sempre me dizia que lhe parecia impossível o Doble 
enganar assim as pessoas que tão bem o tratavam; e eu então 
lembrei-me que se Sua Ex.ª andasse no mato, como V.S. e 
nós temos andado, que há mais tempo que se teria desenga
nado com aquele malvado e fingido. 

"Sinto bastante não ter que ir outra vez à cidade, porque 
teria ·mais este encontro agora no erval a contar a Sua Ex.ª 
ainda mesmo que não me acreditasse. V.S. porém faria bem, 
me parece, em prevenir ao Ex. mo Sr. Presidente deste encontro 
que eu tive com o Doble naquela altura, no mato, e diga-lhe 
como aquele malvado com a sua gente fugiu, quando chamei 
por ele. Talvez que Sua Ex.ª acreditará a V.S. e que por 
fim dará ordem de não deixar mais o Doble e sua gente sair 
a caçadas fingidas pelo mato, logo que voltam ao aldeamento" . 

, A 

22.07 - O ODIO AOS BRANCOS EXIGIA VIGILANCIA SOBRE 
OS SELVAGENS - MESMO DEPOIS DE ALDEADOS 

. Ainda qu.e . tarde - pelo tempo decorrido entre o dia do 
encontro daqueles indígenas no erval e o dia do recebimento 
daquela carta - contudo, logo que a recebi, .avisei sem demora 
várias pessoas moradoras nas margens do rio Caí e do arroio 
Foromeco, para onde era de supor, com efeito, que aqueles indí
genas se dirigissem na sua correria, tendo em vista a direção 
que tomaram. Felizmente, não apareceram por lá, devido, talvez, 
a terem sido descobertos por gente conhecida encontrada -
como se vê por aquela carta - na sua marcha e em lugar que, 
por certo, não esperavam encontrar trabalhando nas matas, como 
aconteceu. 

Já dissemos, e aqui o repetimos: os coroados que habitam 
nas matas desta província não são caçadores, nem vivem da 
caça. Os motivos já expusemos, igualmente, em outro lugar deste 
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relato. Portanto, nunca será de supor, com probabilidade de 
acerto e muito menos de se acreditar que, sendo aqueles selva· 
gens aldeados, percorressem, sem necessidade alguma, quinze 
ou vinte léguas pela mata para irem à caça. Isso nunca faziam, 
nem se lembravam d.e fazer' no tempo em que viviam nas matas, 
no estado selvagem. E, ainda, o fato dessas .caçadas· se dirigirem 
para lugares onde, nas imediações, há moradores estabelecidos 
e mais ou menos isolados! 

A prova mais convincente é de que aqueles indígenas - ao 
quererem ir realmente à caça - não se afastam, longe do aldea· 
mento em que vivem, e se conservam, neste caso, nas imediações. 
Andam pelos caminhos abertos e só nas triatas vizinhas a estes, 
em distâncias que, raras vezes, excedem de uma e, quando muito, 
duas, léguas. Os indígenas dos aldeamentos da Guarita e de No· 
noai, naquelas caçadas verdadeiras, quase _sempre se encontram 
sós e, raras vezes, mais de três ou quatro juntos. 

Geralmente, na época do amadurecimento do pinhão, os coroa· 
dos dos aldeamento~ vão aos pinheirais mais próximos, e, ali, 
fazem uma colheita · daqueles frutos qtie são sua comida favorita. 
Naquelas ocasiões dedicam·se, às vezes, a caçar papagaios que 
abundam naquela época, sendo essa a única caçada - como já 
em outro lugar dissemos.- com que, por acaso, aqueles indí· 
genas se ocupam porque, com a caça de papagaios, não perdem 
nem estragam suas flechas que, neste único caso, são apropriadas 
para este fim. Todas as demais caças estragam·lhe as flechas -
que muito lhes custa fabricar - mesmo naquele seu estado de 
vida ociosa e descansada, que a maior parte daqueles coroados 
levam nos seus aldeamentos. Nestes, mesmo, raras vezes aqueles 
indígenas fabricam flechas que, num caso de precisão, sirvam 
para caçadas de porcos do mato ou de outros animais quadrú· 
pedes, bravios, das matas. Suas flechas, todas, são farpadas e 
quase sempre em todo o comprimento da varinha ou parte supe ... 
rior da flecha. Esta qualidade de flecha só lhes serve para a 
guerra e para sua própria defesa. 

Todas aquelas caçadas que dizem os coroados fazerem, cada 
vez que se ausentam dos aldeamentos em número de vinte a trinta 
indivíduos juntos, não tive:r-am, até hoje, outro fim senão o de 
correrias. Se confrontarmos as épocas de ausência daqueles indí· 
genas aldeados com as das depredações e assassinatos cometidos 
pelos supostos selvagens, ainda nativos, ver·se·á que aquelas épo· 
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cas com.binam - de maneira a não deixar a menor dúvida -
de que sejam aqueles ·simulados caçadores, a maior parte das 
·vezes, os únicos e verdadeiros autore.s das correrias. Na atuali· 
dade, entretanto, com menos razão atribuímos, só e unicamente, 
aos coroados que -ainda vivem nas matas, em estado selvagem. 

Hoje, que o cacique Doble não existe mais, os indígenas coroa· 
dos aldeados· e mesmo aqueles que vivem, como mansos, em 
vários lugares do campo e matas vizinhas e que estão diaria· 
mente em contato com a nossa gente, nem por isso deixaram de 
fazer as suas correria~. Agora, depois da morte do cacique Doble, 
que sozinho queria ter aquele privilégio, convença.me de que as 
farão com mais afronta. Enquanto vivia Doble, sabiam de como 
ele era desalmado, falso e do que era capaz, consentindo só nas 
correrias por ele projetadas para seu interesse e, para as quais, 
só ele convidava os indígenas de outras tribos. Alguns caciques 
que em tudo dependiam de Doble ·hoje acham-se como de§assom
brados, depois da morte dele,~ continuam, por sua própria conta 
e risco, com aquelas correrias. , 

Entre aqueles caciques que, com suas tribos, vivem à nossa 
vista como mansos e dos quais, no entanto, devemos ter o maior 
receio, por pertencerem à mesma escola do finado cacique Doble, 
acha·se, em primeiro lugar, o cacique Condurá, conhecido entre 
nós pelo nome de Domingos. Com sua tribo de coroados, vive 
como .manso, na Invernada dos Ilhéus, donde se ausei,1.ta só 
momentaneamente. Não -desmente este. cacique a índole e caráter 
que se reconhece, infelizmente, em todos os indígenas da Nação 
Coroados - não obstante o bbm tratamento que sempre teve 
da nossa gente. Possui, além de tudo e no mais alto grau, um 
ódio que nunca pôde dissimular, a todos que não pertençam à 
sua raça e, principalmente, aos brancos, de entre. os quais nem 
excetua .os seus maiores benfeitores. 

l! o cacique Condurá (Domingos) e sua tribo os indígenas a 
quem, depois da morte de Doble, mais devemos recear e contra 
quem mais devemos nos precaver, sem correr. risco de errar. 
Posso assegurar que qualquer correria, depredação~ assassinato 
ou rapto de pessoas de alguma .. família assaltada pelos selvagens 
serão, certamente, cometidos pela gente deste cacique que, em 
perversidade talvez não seja menos que o finado Doble, sendo 
igualmente tão simulado. 

Depois do cacique Condurá (Domingos) vem o cacique Nhu
coré, conhecido pelos nomes de "Francisco sem nariz" ou de 
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"'Chico nariz comido", o qual tem permanecido com sua tribo, 
a maior parte do tempo, nos Campos do Meio, nos fundos da 
fazenda de Diogo José de Oliveira. Em qualidades más o cacique 
Nhucoré em coisa algupia cede ao cacique Condurá, a quem deve
mos, porém, fazer a justiça de reconhecer menos orgulho e menos 
ambição do que ao primeiro que, a esse respeito, talvez não 
encontre rivaI, nem no cacique Cundá (Vitorino), conhecido pelo 
seu demasiado orgulho e presunção. 

Ocorrendo qualquer correria ou qualquer .atentado cometido 
por selvagens coroados pode-se, sem escrúpulo, bater em qual
quer daquelas duas tribos, principalmente na do cacique Condurá 
(Domingos), na certeza de que não será injustiça que se lhe faça, 
porque estou convencido de que ali encontrar-se-ão, sempre, os 
vestígios incontestáveis das depredações cometidas. 

O Sr. Pedroso, em sua carta de 7 de junho de 1862, já trans
crita, assevera que um dos seus trabalhadores reconheceu, ~ntre 
os indígenas que em 5 de junho de 1862 foram encontrados em 
correrias, e capitaneados pelo cacique Doble, dois pertencentes 
à tribo do cacique "Chico do nariz comido" (Nhucoré). Sempre· 
estive mais inclinado a crer que aqueles dois selvagens pertenciam 
à tribo do cacique Condurá (Domingos) porque, além de existir 
mais intimidade entre este cacique e Doble, são os indígenas da 
tribo de Condurá os que mais correrias e depredações têm feito 
e continuam a fazer, mesmo nas províncias vizinhas de Paraná 
e Santa Catarina, para melhor nos ocultar sua perversidade. 

Hoje, Doble já não existe e o tempo nos provará se cometi um 
erro ou uma injustiça em julgar aqueles dois caciques (Nhucoré 
e Condurá), principalmente o cacique Condurá (Domingos). Deus 
permita que me engane, ao escrever estas ponderações no mês 
de agosto deste ano de 1866, e que tenha ocasião, algum dia, de 
retratar-me. Mas tenho a firme convicção de que aqueles dois 
caciques, Condurá e Nhucoré, não desmentirão a opinião que, 
a seu respeito~ aqui emiti e não quererão dar-me a satisfação de 
reconhecer que cometi um erro e .um.a injustiça, em julgá-los da 
maneira que julguei. 

Do que acabamos de expor, conclui-se como é inadequado e 
impróprio fundar aldeamentos daqueles indígenas em lugares er
mos e inteiramente afastados da nossa população, da qual, com 
empenho, deveríamos procurar aproximar aqueles selvagens, uma 
vez saídos das matas. 
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Entretanto, a lavoura, à qual se quer que aqueles indígenas 
se apliquem, é sabido que só pode progredir em terras de matas. 
Enquanto a agricultura, entre nós, não fizer outros progressos, 
continuará exigindo daqueles selvagens, acostumados a uma vida 
ociosa, um trabalho penoso que, de momento, excede às suas 
forças. l! para eles um trabalho monótono, que não os distrai 
e nem os faz es.quecer seus antigos usos e costumes selváticos. 
Pelo contrário, a lavoura em terras de matas e no meio destas 
os faz permanecer no elemento predileto, onde nasceram e se 
criaram. Ali encontram condições para tranqüilamerite cogitar 
com segurança, e praticar com menos receio, os atos de vingança 
que lhes sugere o ódio inveterado que nutrem contra a gente da 
raça branca. Daí resultam aquelas correrias de que falamos, 
as depredações, os assassinatos e os raptos a que são de contínuo 
expostos os proprietários de fazendas e moradores de lugares 
próximos às matas virgens. 

22.08 - O ALDEAMENTO DOS COROADOS FOI PREMATURO 

Se não fosse a traição do cacique Doble, motivando uma 
guerra de vingança e extermínio, poderíamos estar certos de que, 
até hoje, ele e aqueles indígenas não se teriam apresentado e nem 
se teriam aldeado tão mansamente, porque os coroados, pela 
sua volubilidade ou natural inconstância, custam a sujeitar-se à 
civilização. O melhoramento de estado social, para eles - acos
tumados a uma liberdade sem limites e a um sistema de governo 
e organização social sem nomes - representa um cativeiro rigo
roso como, pessoalmente, mais tarde tive ocasião de verificar. 
O vestuário, ainda no fim de anos, parece tolher-lhes o livre 
movimento do corpo, a ponto de não darem um passo sem des
pir-se em parte e, totalmente, às vezes. 

O trabalho da roça é uma obrigação que lhes causa uma sujei
ção que julgam inútil, visto a abundância de frutas que existe 
nas matas, onde podem ir buscar e colher, quando precisam ou 
desejam. 

O que reconhecem ser bom, em nossa civilização e organi
zação social, é o fato de serem livres para escolher uma mulher 
e unir-se a ela, se esta assim o desejar, sem que para isto precisem 
do consentimento do cacique. Entretanto, apreciando essa liber
dade de escolher uma mulher e da sua união com ela, consideram 
o nosso casamento - que obriga um homem a viver com sua 
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mulher sem poder trocá-la ou tomar outra, quando lhe parecer 
ou convier - como um cativeiro indigno e do maior aviltamento. 

Além desta, muitas outras idéias, diametralmente opostas entre 
si e que constituem a sua moral, provam como aqueles selvagens 
são poucos aptos pa~a entrarem, subitamente, nos nossos melho
ramentos sociais. Os nossos aldeamentos estão provando esse fato, 
desde a sua fundação, tanto mais que os elementos, ali emprega
dos para a catequese, não estão de acordo com o caráter daqueles 
indígenas. 

Todas as singulares idéias e qualidades que se encontravam 
nos coroados que viviam ocultos nas profundidades das matas 
encontram-se ainda, inveteradas, naqueles que, desde muitos anos, 
vivem aldeados e já falam o nosso idioma. 
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23 - COMO SE LOCOMOVIAM E COMO PREPARAVAM 
CORRERIAS 

23.01 - PREPARATIVOS PARA UMA CORRERIA 

Quando os coroados se preparam para uma correria, o cacique 
principal reúne todos os chefes de tribos subordinadas e, entre 
si, combinam a astúcia do plano a executar na empresa. Raras 
vezes, o cacique principal acompanha, à testa, aqueles que fazem 
a correria. Só nos combates contra outra nação indígena ou nos 
combates contra gente branca, que os vai atacar no seu aloja
mento, é que ele dirige, pessoalmente, o combate. Nas correrias 
é sempre um chefe de confiança (cacique subordinado), já conhe
cido pela sua coragem e destreza nas armas, o escolhido para 
dirigir a empresa. O número de indivíduos para fazerem a cor
reria é determinado pela distância em que vão, do alojamento 
geral ao local, e do perigo a correr na expedição. Nunca saem 
sem tomar todas as medidas de prudência, para não serem pres
sentidos ou surpreendidos por outra gente, durante a marcha. 

Do alojamento geral saem, em primeiro lugar, dois selvagens 
que servem de espiões. Uma hora mais tarde, mais ou menos, 
seguem mais quatro ou cinco que, ao chegarem ao lugar do 
assalto, ficam de vigia. Poucos minutos após a saída dos vigias, 
segue toda a turma expedicionária. Todos vão armados de arco, 
flecha e varapau, acompanhados por algumas mulheres velhas 
que carregam, às costas, o mantimento necessário à expedição, 
principalmente se a correria se dirige por matos ou lugares onde 
os mantimentos podem faltar. Elas, também, ficam encarregadas 
de vigiar as prisioneiras que possam fazer. 
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23.02 - JEITO DE CAMINHAREM NAS 
MATAS, PARA AS CORRERIAS 

Desde a saída do alojamento geral, até chegarem ao lugar 
destinado, todos os coroados, ao caminhar, pisam no rastro do 
primeiro que saiu do alojamento, de modo que, olhando-se para o 
caminho, aparece a pisada ou rastro de um só indivíduo. Seguem, 
sempre, pela mata, por lugares limpos de maior vegetação, onde 
os cipós não os embaracem, onde não encontrem lenteiros ou 
pântanos que possam retardar-lhes a marcha, e nem por brenhas 
que dificultem a passagem. Escolhem, sempre, lugares onde a 
vegetação permita caminhar livremente, o que, quase sempre, 
os obriga a fazerem grandes rodeios. 

Quando caminham na mata, conservam a ponta dos pés no 
mesmo alinhamento da direção que seguem, de maneira que 
caminham como os gansos. Essa posição dos pés - que parece 
não ser a mais natural, tendo em vista a direção que nós damos 
aos pés quando caminhamos - é, entretanto, para caminhar nas 
matas, a posição mais conveniente, porque os pés, assim dis
postos, com as pontas em linha reta pela frente, obriga-os a 
levantar mais os pés e, deste modo, não se embaraçam nos cipós 
e outras plantas rasteiras que encontram no seu trânsito. Por 
isso, desde crianças, são ensinados e acostumados a caminhar 
assim. 

(Nota n.º 49) Creio que o modo dos coroados caminharem 
nas matas, com a ponta dos pés dirigida para a frente, é costume 
de quase todos ou, talvez, de todos os selvagens. Os botocudos 
caminham da mesma maneira e, nas suas correrias, seguem o 
mesmo sistema, isto é, pisando toda a turma de selvagens no 
rastro do primeiro. Os guaicurus, os pareeis e os apiacás, indí
genas que habitam as matas e suas imediações, na província de 
Mato Grosso, seguem, na maneira de pisar, o mesmo sistema dos 
coroados - ou estes o sistema daqueles. 

O que é bastante · singular, porém, é que o indígena coroado, 
estando parado num lugar, desvia a ponta dos pés daquela linha 
reta, para os lados direito e esquerdo - ficando seus pés na 
posição que costumamos dar aos nossos. Entretanto, começando 
a caminhar, voltam com a ponta do pé para dentro, de modo 
a ficar em linha reta, com a direção do caminho. 
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-23.03 - MARCAÇAO DO CAMINHO SEGUIDO 

Para poderem regressar pelo mesmo caminho, assinalam sua 
passagem, nos lugares duvidosos, quebrando e vergando, de dis
tância em distância, os galhos ou ramos de arbustos e de reben
tões que encontram no caminho, pelo seu lado direito, vergan
do-os, sempre, na mesma direção em que se dirige a marcha. 
Fazem aqueles assinalamentos, porém, até certa distância do 
lugar que vão atacar ou surpreender. Assim fazem para, no caso 
de serem rechaçados ou perseguidos, tornarem a entrar na mata 
por outro lugar bem diferente daquele po~ onde saíram e, com 
alguns rodeios nas matas, irem encontrar o caminho por onde 
vieram, iludindo e frustrando - por um princípio de marcha 
contrária e oposta à direção que devem seguir - a todos que 
os possam perseguir. 

23.04 - PRUD~NCIA E CAUTELA AO ANDAREM NAS MATAS 

(Nota n.º 50) Ignoro se os botocudos são mais experientes 
nas matas que os coroados ou se serão mais prudentes e acaute
lados. O caso é que os botocudos, nas suas marchas pelas matas, 
nunca assinalam os lugares por onde transitam, o que torna difícil 
descobrir seus alojamentos permanentes, aos quais sempre se 
chega por acaso. Mais fácil é de se encontrarem os alojamentos 
dos coroados, devido aos muitos lugares assinalados nas matas 
e - ainda que aqueles assinalamentos não cheguem até o aloja
mento que ocupam - dão-nos a direção quase certa de onde se 
encontram. A maior parte das vezes foi o assinalamento no mato, 
nos lugares de trânsito dos coroados, que me permitiu descobrir 
seus alojamentos, embora estes assinalamentos começassem a 
certa distância de seus alojamentos, às vezes a uma distância de 
mais de meia légua. 

Depois· que os coroados conseguiram obter alguma ferramenta 
de corte, começaram a assinalar, muitas vezes, os lugares por 
uuút! passam nas matas, dando - o selvagem que traz a faca 
- um pequeno talho no broto ou rebentão e nos pequenos 
arbustos que, de distância em distância, lhes ficam pelo lado 
direito do caminho. Nunca, porém, os cortam totalmente. 

O companheiro que segue atrás curva a parte superior do 
arbusto ou galho assim entalhado, de modo a ficar a ponta do 
galho ou arbusto numa posição quase horizontal. Este sistema 
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de "pique" - como entre nós é chamado - distingue-se dos 
que fazemos nas matas, para não nos perdermos. Geralmente 
costumamos dar o talho com um facão ou faca, separando a 
pontJ.. do galho, do. tronco ou pé de arbusto, assinalando, assim, 
o nosso caminho. Os coroados fazem um pequeno entalho, de 
um só golpe de faca, para facilitar ao companheiro, q~e segue 
atrás, envergar a parte superior do galho ou arb~sto, assinalando 
o caminho, porém deixando a ponta presa ao pe. 

1 
23.05 - ASSALTOS. CONHECIMENTO DO LO~AL 

Raras vezes assaltàm o lugar destinado sem estarem certos do 
sucesso. Por isso, ao chegarem perto do lugar que pretendem 
assaltar, os vigias escolhem umas ár_vores altas, situadas a pe
quena distância da beira do mato, e ali sobem, até uma ~ltura 
em que não possam ser vistos de fora do mato e donde avistem 
a área que vão assaltar. Quando nada de suspeito se ~es oferece 
à vista os dois espias saem do mato por um lugar diferente e, 
às vez~s, oposto ao lugar onde se acham os vigias e a força total 
dos selvagens. Pouco a pouco, vão se chegando para o lugar 

destinado, para devassá-lo. 
Nesse trabalho de observação gastam, às vezes, muitas semanas 

e meses, até que acham a ocasião própria, isto é, qua?do os 
habitantes da casa estão mais ou menos espalhados ou distantes 
uns · dos outros, nas roças etc. Assaltam, geralmente, cada mora
dor por si e com grande número de indígenas, matand~ tudo 
quanto é homem, aprisionando as mulheres, moças e crianças, 
saqueando a casa e inutilizando os objetos que não possam levar 
ou que não lhes servem. Não temendo a ch~gada .de socorro 
repentino à casa assaltada, prendem-lhe fog~, 1n~end1ando tudo, 
retirando-se para a mata e não demorando at1 mais tempo algum. 
Regressam para a mata fazendo muitos. rodeio.s, de modo que 
uma perseguição, feita uma hora que se1a depois deles haverem 
se retirado do lugar assaltado, se toma uma empresa sem resul
tado algum, pois na retirada caminham a toda a pressa, matando 
as prisioneiras que não possam acompanhá-los. 

Reconhecemos que, até certo ponto, não é a ambição que leva 
os coroados à guerra e sim, a maior parte das vezes, é a vingança . 
que os guia. Entretanto, agora, nas suas incursões e correrias, 
geralmente move-lhes a necessidade de adquirir alguns ferros 
para fabricarem as pontas de suas flechas e obterem algumas 
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ferramentas, como foices, facas e machados para seu uso, depois 
que reconheceram a superioridade desses instrumentos cortantes, 
sobre os que antigamente fabricavam com pedras duras, encon
tradas entre o cascalho dos rios e arroios. Em todo o caso, o 
natural feroz dos coroados faz com que, nas correrias, visando 
roubarem o que precisam, se deixem dominar pela paixão san- ~ 
guinolenta, aproveitando sempre a ocasião para se vingarem, 
cruelmente, dos brancos - considerados sempre seus capitais 
inimigos e usurpadores de suas terras. Tem acontecido, tanto nos 
Campos de Cima da Serra como nos de Vacaria, principalmente. 

Na casa e família de João Madano Pimentel, por exemplo, 
em agosto de 1850, por ocasião das correrias dos coroados por 
aqueles lugares, os espias foram descobertos, no meio do campo, 
distantes do mato, por homens a cavalo, que lhes vieram por 
detrás, de lugar inesperado, impossibilitando-os de fugirem para 
o mato sem serem agarrados ou, talvez, mortos a tiro por aqueles 
homens. Nessas ocasiões, quando saem dos matos - onde deixam 
suas armas para não embaraçá-los - vendo-se perdidos, che
gam-se, por astúcia, aos homens que para eles se dirigem, de 
maneira inofensiva. Estes, armados de armas de fogo, em vez 
de atacá-los, .tratam logo de tratá-los muito bem, mimoseando-os 
e convidando-os para irem à casa que fica perto -. - como acon
teceu nessa ocasião. Ali foram bem tratados, deram-lhes de comer 
e algumas roupas que viram e pediram. Retiraram-se depois 
para o mato, mostrando-se muito satisfeitos pelo bom. tratamento 
recebido. No dia seguinte voltaram à casa os dois espiões, acom
panhados de mais seis ou oito selvagens, todos desarmados, sendo 
todos bem tratados e regressando à tarde para o mato. Assim 
foram continuando a ir, diariamente, sempre desarmados e cada 
dia acompanhados de mais alguns companheiros, sempre com 
ar inofensivo, sendo sempre muito bem tratados e mimoseados 
com comida, ferros que desejavam, machados, peças de roupa 
etc., que sempre cobiçavam, dando demonstrações de simulada 
amizade. Chegaram a ir até à casa, nessa mansidão simulada, 
até oitenta e três selvagens. No fim de uns dois meses (de junho 
a agosto de 1851) - quando já ninguém da família que visita
vam suspeitava de uma traição por parte dos coroados que tinham 
sido sempre bem tratados com carinho e benevolência - numa 
madrugada, inesperadamente, cercwam a casa, sabendo que os 
homens estavam ausentes. Saquearam-na, inutilizando todos os 
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objetos que não lhes serviam ou que não podiam levar. Aprisio
naram uma filha do dono da casa, única moça que não teve 
tempo de escapar, com as demais pessoas da família, e levaram-na 
para o mato, para o seu alojamento. Este fato ocorreu, como 
dissemos, à família de João Mariano Pimentel. 

Este e muitos outros fatos dessa natureza que poderíamos rela
tar (ao menos cinco, com nomes e datas) provam, com toda a 
evidência, o caráter falso e vingativo dos coroados, sua natural 
propensão para o mal, sua dissimulação malfazeja e grande astú
cia para praticar o mal, transformando-os em verdadeiros seres 
desprovidos dos sentimentos de humanidade. Isto os faz esquecer 
e até desconfiar dos maiores benefícios que se lhes faz, esque
cendo-os com a mesma facilidade com que os recebem. 

Posto que muito prevenidos contra qualquer perigo repentino, 
os coroados, sempre prontos a porem-se em movimento ao menor 
aviso ou desconfiança, tendo sempre vigias, durante o dia, em 
grande distância de seus alojamentos, confiam tanto na escuridão 
que, nas matas, nunca têm sentinela durante a noite, nem trazem 
seus alojamentos vigiados. Toda a noite dormem a sono solto, 
contentando-se, unicamente, antes de pegar no sono, em cobrir 
o fogo com cinzas, para evitar alguma claridac!e que o fogo possa 
produzir. Têm, naturalmente, um sono muito leve e qualquer 
rumor no mato, por pequeno que seja, os desperta. Sendo coisa 
que lhes cause a menor desconfiança, dão um grito agudo e muito 
particular (Pú-cri-i-i), repetido três ou quatro vezes, segundo o 
caso, de maior ou menor receio. Repetido de tribo em tribo, é 
o sinal de alarma que põe, em menos de um minuto, todos os 
indivíduos, de todas as tribos subordinadas, em pé, armados, 
e à espera do resultado. 

Os selvagens são muito madrugadores e, muito antes do romi)er 
do dia, estão de pé com os fogos acesos. Logo que o primeiro 
clarão do dia aparece, as mulheres saem dos ranchos e vão pro
curar os frutos necessários para a refeição da tribo. 

23.06 - ESTRATAGEMA PUERIL PARA 
ESPIAR O LOCAL DO ASSALTO 

(Nota n.º 51) Entre os vários meios de que os coroados lançam 
mão para espiar o lugar que pretendem assaltar, alguns, por tão 
irrefletidos que são, tornam-se notáveis. Mencionaremos alguns, 
cujos fatos foram-nos comunicados pelas próprias pessoas que, 
naquelas diferentes ocasiões, foram espiadas pelos selvagens. 
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Os senhores Ther e Ville, ambos franceses, fundaram um esta
belecimento agrícola e industrial sobre a margem direita do arroio 
Grande (hoje só conhecido pelo nome de arroio Foromeco -
nome do pri~eiro morador que se estabeleceu sobre a margem 
daquele arroio) e na foz de um pequeno arroio, hoje conhecido 
pelo nome de arroio dos Franceses, o qual deságua no arroio 
Grande ou Foromeco. Tinham aqueles dois homens empreende
dores estabelecido ali um engenho de serrar madeira movido à 
, . ' 
agua. Fizeram grande derrubada de mato e grandes potreiros ao 
redor da casa de moradia e do engenho, para ficarem prevenidos 
contra os assaltos dos selvagens que abundavam naquela locali
dade. Es~es, saindo da mata virgem, não poderiam chegar ao 
est~~elecimento sem passarem pelos lugares livres de vegetação, 
f ac1htando1 aos proprietários, verem a chegada de qualquer sel
vagem. Aqueles esperavam que isso acontecesse a qualquer dia, 
devido aos muitos indícios que encontravam na mata, quando 
derrubavam árvores para as obras que ali executavam. 

. ·Em 1830, no mês de maio, numa madrugada, ao apontar o 
dia, o Sr. Ther,. abrindo a porta da casa de moradia, viu, com 
s~rpresa, no me~ do potreiro, em frente da casa, num lugar des
pido de vegetaçao - e onde uns dias antes tinham feito uma 
queimada - um arbusto cpberto com folhas verdes, bem rama
lhudo em toda sua altura, isto é, desde o pé até à. ponta, e que 
tinha de dez a doze palmos de altura. Chamou o Sr. Ther as 
pessoas que se encontravam em casa, para verem o improvisado 
arbusto. Logo perceberam tratar-se de um estratagema dos sel
vagens. Pegaram uma espingarda e dispararam alguns tiros sobre 
o encantado arbusto que aparecera lindo e viçoso da noite para 
o dia. 

f:! resultado dos tiros foi que um coroado, que se achava 
espiando, atrás daquele arbusto, com receio de ser morto pelas 
b~las qu~ lhe passavam, talvez, muito perto, saiu correndo, fu
gindo para a mata, e deixando, caído ao chão, o arbusto que 
segurava em pé, enquanto espiava. Aquele arbusto era formado 
por um broto novo de uma árvore do mato, coberto na ponta 
por pequenos galhos e folhas. Tinha, ainda, em todo o compri
mento do broto, atada, uma porção de galhos, para formar a 
espécie de moita, atrás da qual o espia se ocultava. O fato do 
potreiro não ter vegetação alguma fez, é claro, desconfiarem do 
tal arbusto, vendo tratar-se - como de fato foi - de um estra
tagema, bastante infantil, dos selvagens. 
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Em 11 de dezembro de 1832, de igual estratagema serviram-se 
aqueles selvagens para espiarem a casa de um morador da mar
gem direita do rio Caí, no lugar denominado "Escadinhas". O 
coroado que servia de espia foi morto pelo proprietário, conhe
cido pelo alcunha de Manoel das Escadinhas, com um tiro de 

· espingarda. · 

Em 27 de fevereiro de 1833, na outra margem do rio Caí, na 
chamada "Fazenda das Escadinhas", de propriedade do major 
José Joaquim de Moraes, foi a casa espiada por um selvagem 
coroado. Este selvagem trazia, atada ao redor do corpo, uma 
porção de folhas e canas de milho. Assim disfarçado, escondeu
se do lado de fora de um curral, cercado de madeira, onde fica
van1 recolhidas as vacas da fazenda. Ao apontar do dia (talvez 
antes do tempo esperado pelo vigia), um dos negros, escravo da 
fazenda, foi para o curral, como de costume, para ordenhar as 
vacas. Estranhou aquela moita de canas de milho num lugar onde 
nunca houve planta ou verdura alguma e que, no momento em 
que olhou, mudava de posição. Sem dar sinal de surpresa, calado, 
retirou-se para dentro da casa, onde avisou o capataz do que 
acabava de ver. Este, sem demora alguma, saiu de casa, armado 
de espingarda, dirigindo-se para a moita de canas de milho. No 
mesmo instante o coroado deitou a fugir porém, embaraçando-se 
nas folhas e canas de milho que tinha atadas ao corpo, não pôde 
escapar, sendo morto com um tiro de pistola pelo capataz. Neste 
mesmo dia o capataz, acompanhado de sua gente, entrou nas 
matas, contíguas aos potreiros da fazenda, onde encontrou muitos 
selvagens a quem deu caça até o anoitecer. Desde aquele dia, 
nunca mais encontraram vestígios de selvagens rio território da 
fazenda. 

J! singular o fato daqueles coroados, tão astuciosos como são, 
não se lembrarem, em qualquer dos casos que acabamos de 
mencionar, que o aparecimento de arbustos - ou moitas verdes 
no meio de potreiros ou em lugares onde não existiam arbustos, 
com os quais poderiam ser confundidos - deveriam,. à primeira 
vista, surpreender e despertar a desconfiança de quem os visse, 
comprometendo, dessa maneira, os selvagens que estivessem de 
espia. Só o orgulho desmedido dos presunçosos coroados - jul
gando-se superiores em tudo aos demais homens - obscurecia
lhes a razão, imaginandó, por certo, que pessoa alguma notaria o 
aparecimento, da noite para o dia, de arbustos e moitas artificiais, 
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em lugares onde não existiam. Fundamentados nessa idéia, em
pregavam um meio tão impróprio e irrefletido, como acabei de 
narrar. 

As pessoas que me narraram esses fatos disseram-me, também, 
que, tendo em seus pátios cachorros vigilantes e bravos, não 
sabiam como os vigias podiam atravessar tamanho espaço de 
terreno livre de vegetação e chegar, sutilmente, até perto das 
casas, sem que os cachorros os percebessem. Estes e outros fatos 
têm levado muita gente a acreditar que os cachorros tinham 
medo dos selvagens, ficando como que magnetizados ao vê-los. 
Até hoje, muita gente acredita nisso! 

23.07 - EXPERl~NCIA FEITA PELO AUTOR 
NAS PISADAS DOS COROADOS 

O sistema singular dos coroados, ao caminharem fora de seu 
alojamento, quando fazem suas correrias, pisando todos os indi
víduos nas mesmas pisadas do primeiro que sai é, para nós, um 
sistema de caminhar heteróclito, que muitas vezes me tem intri
gado e causado embaraço, por ocasião de minhas excursões pelas 
matas. Encontrava caminhos, por onde os selvagens tinham pas
sado, deixando-me sempre em dúvida sobre o número de indiví
duos que acompanhavam a turma incursora que ali tinha passado. 
Até que um dia me ocorreu a lembrança de tirar o calçado dos 
pés e pus-me a pisar - a pequena distância e ao lado das pega
das dos selvagens - pisando sempre no mesmo lugar e na mesma 
pisada, como soldado marcando passo. Fui contando o número 
de vezes que eu pisava - até que as pegadas de meus pés alcan
çassem profundidade · semelhante à das pisadas dos coroados. 
Assim contando, até alcançar profundidade parecida, pelo amol
dar do terreno, pude conseguir, com pequena diferença, descobrir 
o número bem aproximado de selvagens que tinham passado pelo 
lugar. Repetindo duas ou três vezes a mesma experiência, em 
vários lugares do mesmo trânsito, obtive, por termo médio, um 
resultado muito satisfatório. Desta maneira calculei, uma vez, a 
passagem de 208 indígenas num lugar e - nove dias mais tarde, 
depois de os ter cercado - verifiquei que eram 217, diferença 
de 9 indivíduos somente, o que nenhuma diferença me fazia 
para o número de homens que eú levava. Já verifiquei, por expe
riência própria, que oito ou dez homens bem armados, com 
armas de fogo de dois canos, pistolas, facão e bem decididos são 
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mais que suficientes para manter no. mato mais de 300 indígenas 
em respeito. Num dos ataques que tive daqueles selvagens·, que 
me assaltaram em março de 1850, confirmei o que acabo de 
asseverar. Neste assalto havia ainda maior desproporção de força, 
sem que isso me desse cuidado. Não se deve daí imaginar que 
os coroados são covardes, antes pelo contrário, tenho provas ·as 
mais evidentes para garantir que são corajosos, valentes e atre
vidos. Em seus combates os coroados estão acostumados a se 
atacarem de varapau em punho, entretanto, o reconhecimento da 
inferioridade de suas armas e a impossibilidade de chegarem 
perto das nossas sem grande prejuízo de sua gente, os leva muitas 
vezes, porém nem sempre, a abandonar o campo de combate. 
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24 - CATEQUESE - MATÉRIA ESPINHOSA E INGRATA 

\ 

24.01 - O ESTADO DO HOMEM SELVAGEM ERA SUPERIOR 
AO DO CIVILIZADO - PARA OS COROADOS 

(Nota n.º 39) ~ certo que, pelo costume da vida selvática, 
tornou-se para os indígenas coroados (como talvez para todos os 
demais selvagens que aind.a habitam as matas do Brasil) uma 
verdade aquilo que para nós é um paradoxo, isto é, que a vida 
selvática é preferível à vida civilizada. Isso mesmo nos foi afir
mado, em 1856, por muitos indígenas coroados, aldeados há mais 
de dez anos. 

Se João Jacques Rousseau, o verdadeiro amigo dos paradoxos, 
tivesse tido "conhecimento pessoal dos nossos indígenas coroados, 
com seus sentimentos e maneira de encarar nossa civilização, 
teria tido motivo exemplar para, sobre semelhantes bases, esta
belecer a verdade de sua proposição. Poderia melhor provar que 
o ~stado do homem selvático é superior ao do civilizado ou_, em 
outros termos - que o estado selvagem para o homem é prefe
rível e superior ao estado de civilização. 

Seja como for, é preciso muita paciência, tino e constância 
para aquele que se encarrega de catequizar e educar os indígenas 
adultos, a fim de que consigam transformar, na imaginação dos 
coroados, uma idéia fixa como é. aquela, da qual homens sábios 
e amigos dos paradoxos são calorosos partidários. 

Sendo difícil de conseguir-se (ainda que muito progressiva
mente) o desenvolvimento das faculdades do homem, com o fim 
de melhorar sua condição física e moral, num povo no estado de 
barbárie - verdadeira escala entre o estado do selvagem e o do 
civilizado - fácil será compreender-se quanto deve ser difícil 
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conseguir-se isso de um povo selvagem, nas condições dos nossos 
indígenas coroados, com o seu caráter tão excepcional! 

, 
24.02 - RESULTA DOS INSA TISFA TO RIOS 

(Nota n.º 16) Ao darmos nossa franca opinião, fundamentada 
em fatos incontestáveis e que diariamente se reproduzem entre 
os coroados, provando o caráter simulado destes selvagens, longe 
de nós está a idéia ou intenção de ver nisto um motivo de con
denar ao ostracismo aqueles desgraçados, dignos de melhor sorte, 
ou abandoná-los a seu próprio destino e persegui-los nas matas 
- como infelizmente em algum tempo se tem praticado. 

O que poderia acontecer, aos olhos dos princípios humani
tários, se tal opinião prevalecesse? 

O nosso comportamento no meio dos sertões, onde tantas vezes 
tivemos ocasião de encontrar aqueles indígenas, desmentiria 
ipso facto semelhante opinião, se com tal fim fosse interpretada. 
Apenas tivemos por finalidade fazer compreender que o sistema 
de catequese até hoje seguido nos aldeamentos daqueles indígenas 
(ao menos nesta província do Rio Grande) é um sistema que 
nunca produzirá os efeitos, nem o resultado desejado, tanto para 
aqueles mesmos coroados como para a sociedade, e que bem 
longe está de satisfazer à soliçitude do Governo e à segurança 
individual da população, em cujas imediações tais alojamentos 
se encontram. 

Muito menos ainda pretendemos, ao emitir aquela opinião, 
desconhecer a religião cristã, fundamentada no amor a Deus e 
ao próximo, como elemento necessário à inteligência e ao cora
ção daqueles desgraçados selvagens. Somos os primeiros a reco
nhecer que a religião dá a solução mais completa àqueles pro
blemas opondo um freio poderoso às paixões desenfreadas que 
dominam aqueles indígenas que, sem ela, em tempo algum 
nenhuma salvaguarda ofereceriam à nossa sociedade e aos mes-
mos indivíduos. · 

Mas, não obstante isso, diremos afoitamente e afastando-nos 
um tanto do idealismo que, nos tempos da conquista e das pri-.---meiras missões, os padres da Companhia de Jesus (em cujas mãos 
as doutrinas abstratas pareciam ser as únicas armas) faziam pro
gredir a catequese, mas em proveito próprio. 
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A experiência de mais de vinte anos provou-nos que não é 
pelo ensino da religião cristã e por ela, exclusivamente, que deve 
principiar o combate, visando a civilizar e educar aqueles se.lva
gens. Condenar a selvageria, como começo de educação daqueles 
selvagens, e pôr isto em prática, no meio em que nasceram e 
foram criados, faz com que recordem, saudosos, a verdadeira 
liberdade que gQZavam na vida selvagem, na qual podiam obrar 
segundo os ditames de sua vontade, dando pasto à sua má índole. 

Nos aldeamentos devemos procurar evitar meios de constran
gê-los a inventar novos e mais astuciosos planos· de agressão, que 
lhes são sugeridos por esse novo foco de necessidades a que os 
sujeita a nossa civilização - sem educá-los, sem instruí-los. ~' 
pois, preciso principiar, com inteligência e paciência, a desva
necer aquelas primitivas idéias e costumes, os quais, no lugar em 
que se acham aldeados e com a religião, só, não poderemos jamais 
destruir. 

Contudo, porém (mais longe das matas, nas quais nunca as 
primitivas idéias daqueles selvagens hão de dissipar-se), enten
demos que, para catequizá-los e predispô-los à civilização, se deve 
respeitar-lhes, quanto for possível, certos usos domésticos. 

Devemos sempre lembrar-nos, como de um axioma, que um 
povo conquistado - como devemos considerar os indígenas de 
que nos ocupamos - sempre repelirá, mais ou menos, a civili
zação do conquistador. A História dos povos de todos os tempos 
nos obriga a pensar dessa maneira e f omece-nos exemplos do 
conquistado transmitir sua civilização ao conquistador. Mas 
ignoro, mesmo, se há exemplos em contrário na História, isto é, 
de que o conquistado tenha recebido educação, instrução e civili
zação do conquistador. Creio, conscienciosamente, que não existe 
algum fato notável como exemplo, na História. 

24.03 - OS PLANOS E SISTEMAS DE CATEQUESE ERAM , 
IMPOTENTES, IMPROFICUOS E INCONSIDERADOS 
- SEGUNDO O AUTOR 

Apesar disso devemos fazer todos os empenhos; a humanidade 
exige a civilização dos nossos indígenas selvagens e exige que 
nosso paternal Governo não poupe meios físicos e morais para 
conseguir-se catequizá-los e civilizá-los. 

A catequese dos selvagens é matéria espinhosa e ingrata que 
·até hoje ninguém estudou seriamente, com o cuidado e a atenção 
que tão importante questão exige. Afirmamos isso baseando-nos· 
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nos poucos resultados obtidos nos aldeamentos, onde geralmente 
se iludem aqueles desgraçados indígenas com palavras sagradas, 
que não entendem, dando-lhes em troca a miséria que os obriga 
a novas maldades e à desonra. 

~ opinião, infelizmente introduzida no povo, que nossos indí
genas coroados - por não poderem, por esses meios, submeter-se 
a uma transição brusca e rápida dos seus hábitos de ociosidade 
para os hábitos tão diferentes que nossa civilização lhes impõe 
- são impróprios e incapazes de civilizar-se e que apenas servem, 
em tempo de guerra, para serem recrutados, como bons para ser
vir de pasto à artilharia. ~ idéia ignóbil que somente se explica 
numa alma mesquinha e .desumana, idéia que, por falta de refle
xão, se propaga mesmo entre homens que, pela sua instrução, 
deveriam ser os primeiros a repeli-las. 

Temos convicção, por experiência própria, de que, se os meios 
inconvenientes (até hoje empregados inutilmente) e se os lugares 
impróprios dos aldeamentos tivessem sido adequados, em relação 
às circunstâncias excepcionais em que se acham os coroados no 
seu estado selvagem, os resultados teriam sido outros. Achamos 
que, se assim fosse, o seu instinto feroz teria mudado inteira
mente ou, ao menos,, modificado a ponto de nos inspirar uma 
confiança que, na atualidade, somos os primeiros a reconhecer 
- não obstante o trabalho e os sacrifícios que o Governo teve 
e tem para domesticá-los - não nos pode inspirar. Muitos ~ão 
os exemplos diários que nos provam que ainda nutrem seus pri
mitivos sentimentos, tanto mais perigosos por causa de seu caráter 
simulado. Os preceitos religiosos só e unicamente nunca poderão 
destruir suas idéias e antes fortalecê-las - se o fanatismo for seu 
guia e seu sustentáculo. 

Em harmonia com o estado de perfeição a que chegaram nossas 
instituições políticas e sociais, não é fácil aos utopistas e àqueles 
homens que não saem do seu gabinete de estudo resolverem uma 
questão tão importante, delicada e espinhosa como é a catequese 
e civilização dos coroados, principalmente querendo resolvê-la 
segundo teorias abstratas que, sem discernir, criam a seu belo 
prazer. Hoje, nesta questão, só pode prevalecer a experiência e 
a prática baseadas em estudos especiais feitos no meio daqueles 
selvagens, cujo caráter, usos e costumes são tão divergentes dos 
indígenas guaranis, a exemplo dos quais e nas mesmas relações 
querem estabelecer aldeamentos e catequese. 
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Isto nos .obriga a observações sérias, que não se devem afastar 
dos fatos, levando em. conta, sempre, o caráter excepcional dos 
coroados, para se conseguir harmonizar os resultados com o nosso 
sistema político e social. As observações devem ser feitas com 
toda a imparcialidade e com o maior critério, ditadas e escuda
das, sempre, pelo sentimento de humanidade. 

Os fatos até hoje observados, baseados numa catequese sem 
aqueles prévios estudos, nos provam - em detrimento da segu
rança individual dos moradores das imediações dos aldeamentos 
e em detrimento, também, da prosperidade dos próprios aldea
mentos e dos cofres públicos - que to4os aqueles planos e siste
mas, até agora seguidos para catequizar e civilizar aqueles selva
gens, são impotentes, improfícuos e inconsiderados. 

24.04 - MEIOS EMPREGADOS COM GUARANI$ NUNCA 
SERVIRAM PARA OS CORAÇÕES INDOMÁVEi$ 
DOS COROADOS 

Para a catequese e civilização dos indígenas guaranis - natu
ralmente bons e humildes, dotados de uma inteligência que os 
coroados não possuem - nunca os padres da Companhia de 
Jesus viram-se obrigados a ter à sua disposição uma força armada 
para manter o respeito. Os padres reconheciam serem os coroados 
incapazes de se catequizar com o mesmo proveito obtido com os 
selvagens guaranis e sem perigo da própria vida. Excitavam o 
ódio dos seus neófitos guaranis, contra os coroados - que repu
tam de corações indomáveis - os quais, até hoje e por tradição, 
conservam igual ódio aos selvagens guaranis. 

A história das antigas Missões do Uruguai nem uma só palavra 
diz a esse respeito. Mas é sabido, por tradição e por mais de 
um daqueles antigos guaranis (encontrados por nós, em 1834, nos 
povos das Missões desta Província) que nos afirmaram o seguinte: 
em todos os tempos os índios guaranis, por ordem dos padres 
santos - como eles os chamavam - repeliam com força armada 
e evitavam a aproximação dos coroados, com os quais nunca 
simpatizaram os p~imeiros padres jesuítas e, por sua vez, os 
coroados com eles. Poucos dos atuais padres missionários se têm 
prestado - ainda que sempre contra vontade e por momentos 
- à catequese dos indígenas coroados, aldeados nesta província 
do Rio Grande do Sul, ou por estarem convencidos de que pelos 
seus limitados conhecimentos nenhuma influência, jamais, pode-
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riam ter sobre aqueles selvagens, ou por saberem de sua má 
índole. 

Requisitavam logo, ao chegarem nos aldeamentos, uma força 
armada para defendê-los de alguma agressão, da qual, até hoje, 
não há exemplo de que algum deles tivesse sido vítima. Essa 
força só pode servir para a segurança ilusória dos padres missio
nários e dos poucos moradores mais perto ou contíguos aos alo
jamentos. Entretanto, para a segurança individual de moradores 
retirados do aldeamento, de coisa alguma serve, nem direta nem. 
indiretamente. Nos lugares ermos, em que os aldeamentos são 
estabelecidos, nunca serão aqueles pequenos d~stacamentos de 
força armada que garantirão a segurança individual dos mora
dores . das vizinhanças, e nem mesmo do Distrito em que os 
aldeamentos forem estabelecidos. 

Devemos procurar prevenir os crimes que os coroados, já 
depois de aldeados, por costume e má índole, cometem e não dar 
preferência ao sistema de reprimi-los. A ação repressiva pode ser 
eficaz, mas é necessário, antes de tudo, que os coroados sejam 
educados e instruídos, devendo-se proceder como se educássemos 
uma criança de má índole e ignorante de todos os preceitos 
sociais. 

Tenho observado que a preesnça, nos aldeamentos, de uma 
força armada qualquer, tir~ todo 0 prestígio e força moral dos 
encarregados da catequese, pois os coroados, ao verem força 
armada entre eles, imaginam-se mais fortes e temíveis do que o 
são. Isso, no fim de algum tempo, só lhes redobra a arrogância. 

As circunstâncias sociais da atualidade são outras em relação 
às do tempo da conquistg, como também, grandemente, diferem 
os índios guaranis dos coroados. Se, nos primeiros tempos da 
conquista, o sistema de catequese empregado pelos primeiros 
missionários jesuítas, para com os selvagens guaranis, produziu 
o efeito que eles desejavam e alcançaram, hoje é um sistema 
superado. Para com os coroados e para nosso estado de civili
zação e organização social, nenhum resultado benéfico pode o 
sistema produzir. 

Não é só com o fanatismo religioso que se há de melhorar -
e sim assanhar - o caráter dos coroados. Suas idéias devem ser 
distraídas por meios que não os aborreçam e menos monótonos 
do que aqueles que os padres adotam para fazê-los adquirir gosto 
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pelo trabalho. O espírito dos poucos padres missionários que, até 
hoje, se prestaram par~ a catequese, se tem dirigido, sempre, 
sobre coisas que mais especialmente entrem no quadro de suas 
atribuições religiosas. Podem produzir efeito, mas só onde existe 
um princípio natural de humanidade - que o coroado não 
conhece. 

Dar-lhes um pouco de instrução e de conhecimento dos deveres 
sociais é por onde se deve começar sua educação, achamos nós. 
t uma tarefa difícil, mas ao homem tudo é possível conseguir, 
neste caso, trazendo benefícios· para os coroados e para o Go
verno. 

Vimos pessoas que ocupam cargos elevados, nesta província, 
proporem o abandono. dos alojamentos e daqueles desgraçados 
indígenas, por não terem obtido os resultados que esperavam, 
quando, desde o princípio da catequese daqueles selvagens, era 
visível e palpável que os meios empregados não eram os ade
quados. 

Proposta como esta é de desesperar, pois querem parar com 
a civilização. Felizmente, ela não achou eco no recinto de nossa 
Assemb~éia Legislativa ProVincial. Se fosse necessário recuar, 
cada vez, perante a solução de certos problemas sociais, pelo 
único motivo de se apresentarem complicados e por exigirem 
longos e, às vezes, penesos estudos, daríamos ao resto do mundo 
civilizado uma triste prova de nossa capacidade intelectual e de 
nossa constância. Que a questão da catequese dos indígenas 
coroados é questão difícil - e que não poderá ser ·posta em 
paralelo com a dos antigos índios "guaranis - ninguém, dos que 
conhecem de perto aqueles selvagens e seu natural instinto, o 
negará, mas nunca, por este motivo, dev~rá ser abandonada. 

Os coroados são dotados de · mau gênio, de má índole e de . 
todos os defeitos que, naturalmente, se opõem a uma pronta civi,. 
lização; mas, uma vez aldeados, cumpre-nos fazer sacrifícios de 
paciência e inteligência para educá-los e instruí-los. Devemos 
fazer com que a força da razão e a evidência do seu próprio 
bem estar e interesse os conduza, gradualmente, ao caminho do 
bem. Se, até hoje, nada disto conseguimos, talvez a causa esteja 
no nosso orgulho de civilizados que. não nos deixa ver as faltas 
e erros que cometemos. 
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-24.05 - OPINIAO DO AUTOR SOBRE A CATEQUESE 
FEITA POR JESUITAS ESTRANGEIROS 

Nos aldeamentos, as peripécias de muitos dramas, dos indí
genas, são desconhecidas.~ porque os civilizados tomam somente 
muito pequena parte na direção daqueles infelizes. São dignos 
de melhor sorte e de mais cuidado, uma vez que exista a firme 
vontade de catequizá-los e a convicção de que a humanidade 
exige aquele dever de chamá-los ao grêmio da nossa sociedade. 
Neste ~aso, não devemos .recuar perante os sacrifícios que a 
humanidade nos prescreve e de nós exige; não devemos olhar 
com tanta indiferença para umas criaturas a quem, em geral, 
falta um tanto de inteligência. Devemos aconselhá-los, conve
nientemente, e tratá-los com aquele desvelo carinhoso, como 
quem trata de crianças, em cuja primeira educação se trata de 
catequizá-los. ~ o único meio de influir eficazmente sobre o mau 
gênio e mau caráter daqueles infelizes, desenganando-os agrada
velmente, desviando-os, pouco a pouco, daquela vereda do crime 
que até ali seguiram. 

~ o único meio de conseguir-se uma verdadeira reconciliação 
com aqueles indígenas, aos quais devemos reconhecer que não 
é sem razão que eles nos odeiam. Para convencer-nos dessa ver
dade, basta lançarmos a vista sobre o passado - mesmo sem 
remontar à época da conquista deste continente - e julgarmos 
os atos bárbaros e a traição praticados com aqueles indígenas 
selvagens. Eles o sabem por tradição oral, como nós, que temos 
aqueles fatos registrados em documentos daquelas várias épocas. 

Os coroados são bárbaros, são ferozes é o que todos nós sabe
mos, mas nós, como civilizados que somos, devemos procurar 
todos os meios para adoçar seus costumes, pelos nossos bons 
conselhos e exemplos de conduta concordável com a sua moral. 
Como dissemos, se lançarmos a vista sobre o passado, devemos 
reconhecer que não é sem razão que aqueles indígenas nos odeiam 
não obs~ante ser aquele ódio provocado por atos e fatos passados: 
dos quais nossa atual geração não tem culpa e que nem podemos 
de~fa~ê~los. Ma~ n~o devemos corresponder àquele ódio: hoje os 
pr1nc1p1os de direito e de humanidade devem ser nossos guias, 
emendando tudo, daqui em diante, par~ conseguirmos a reconci
liação e amizade -daqueles indígenas conosco. Isto deve ser um 
f~to e não uma triste ilusão, como até agora tem sido; e isso por 
nao querermos compreender a verdadeira posição que devemos 
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(por humanidade, que seja) ocupar em relação àqueles infeliz.es 
selvagens. 

Até agora é opinião quase geral que a catequese e civilização 
dos indígenas coroados só pode ser confiada aos padres da 
Companhia de Jesus, como únicos homens capazes de levar a 
efeito aquela espinhosa tarefa. Somos, porém, de opinião muito 
contrária e francamente consideramos, nas circunstâncias atuais 
e em relação ao estado das instituições do nosso país: os padres 
jesuítas são os menos habilitados para conseguir um resultado 
benéfico na catequese desses selvagens. 

Creio que os esforços que o Governo Provincial tem feito 
desde o estabelecimento do primeiro aldeamento daqueles selva
gens, para conseguir esse fitn, por meio dos padres. jesuítas, têm . 
provado que eram os menos próprios, na atualidade, para obter 
qualquer resultado que seja. Todos os ensaios tiveram por resul
tado aquilo mesmo que era de esperar, isto é, resultado nenhum 
ou que, ao menos, correspondesse um pouco ao que se esperava 
da parte daqueles padres. 

O que tem sido feito nos aldeamentos, até hoje, tem sido por 
cidadãos, homens particulares, que sacrificaram seu tempo e sua 
vida, para alcançar o pouco que se conseguiu obter no melhora
mento (se é que tal nome se pode dar) da sorte daqueles desgra
çados indígenas coroados. 

Na época das primeiras catequeses dos indígenas selvagens, 
hoje conhecidos por guaranis (na parte oriental desta Província, 
desde aquele tempo chamada Missões), os padres jesuítas sobre
pujaram infinitamente - e até eclipsaram - tudo quanto fize
ram os padres de outras congregações religiosas, na mesma em
presa. Isto porque, no desempenho daquela tarefa de fazer passar 
aqueles indígenas de uma vida selvática para o estado social, exis
tiam, por último, para a Companhia de Jesus, interesses ocultos, 
e estes, como é sabido - menos nobres e menos puros. Aqueles 
interesses existiam neles, bem como desejo vivo e diligência para 
exceder o que os mais faziam tão honesta e generosamente. A 
catequese dos indígenas selvagens, para os padres jesuítas, tor
nou-se uma carreira . de torpezas. Assim, para aqueles padres, 
nada era impossível para alcançar o seu desideratum. Aproveita
vam-se da influência e preponderância que souberam adquirir 
sobre aqueles selvagens para, à sombra deles, lançarem o germe 
de seu domínio, fundando um excepcional sistema de ambição 
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e de soberania, em detrimento das mais bem fundadas bases 
sociais~ Procuraram, dessa forma, um meio seguro de aumentar 
o poder e a riqueza, desprezandC?, para isso, não somente o bem 
da humanidade, mas a própria glória do cristianismo que, incon
testavelmente, aqueles padres jesuítas menos tinham na mente. 
Só tinham em vista, sim, a sua opulência e seu futuro esplendor 
e, para isso, abusavam sem pejo algum de tudo aquilo que a 
virtude e a probidade têm de mais sagrado. Pervertiam os prin
cípios de eqüidade natural com máximas depravadas - preva
lecendo-se da natural disposição à credulidade, da ignorância, da 
inocência, do suor e do sangue de seus neófitos - verdadeiros 
escravos daqueles padres jesuítas. Com Ó fanatismo que inspira
vam aos indígenas humildes, estes se sacrificavam por aqueles 
que se diziam seus benfeitores e que, na realidade, eram seus 
verdadeiros verdugos. Por escárnio da religião do Cristo se inti-
·tulavam "padres santos" e, como tais, eram venerados por aque
les indígenas guaranis. Além disso, para melhor conseguirem o 
seu fim, aqueles "santos padres" abusavam, sem pejo, da boa fé 
e da confiança do Monarca, em cujos domínios, mansamente, 
tinham penetrado. A facilidade com que anteviam conseguir o 
seu intento fazia com que todos os meios empregassem para 
manter e reduzir a uma verdadeira escravidão, sob o título de 
catequese, os indígenas selvagens - aliás, dotados de um caráter 
que melhor se deixava moldar e persuadir, do que o dos nossos 
indígenas coroados. 

Não queremos, com isso, negar alguns prodígios de civilização 
que desempenharam aqueles padres jesuítas. Somos justos bas
tante para convir nessa verdade. ~ inegável que, no meio daque
les seus planos ocultos, sobressaía, na aparência, um certo he
roísmo cristão que encobria aquele interesse que os movia e que 
seria, talvez, difícil de encontrar-se hoje, com tanta afoiteza, nos 
atuais padres da mesma Comp,anhia de Jesus. O interesse que 
guiava aqueles padres lhes tinha feito adquirir um àlto grau de 
perfeição, na difícil arte de falar aos corações e ao espírito 
inculto daqueles indígenas selvagens. O que era fácil conseguir-se 
com os indígenas guaranis hoje ainda seria difícil com os coroa
dos, cujo caráter temos bastante descrito, para que se possa 
traçar um paralelo entre aqueles e estes indígenas. Já no temp_o 
das primeiras catequeses, os,' jesuítas não consideravam os co
roados capazes de serem "domados" (Vide a parte relativa a este 
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assunto na nota n.º 16) ou, talvez, incapazes de sujeitarem-:-se, 
como os guaranis, a um cativeiro como aquele em que os indí
genas eram tidos e sendo forçados a obedecer. Os "padres 
santos", como se inculcavam, não eram instrutores e conselheir~s, 
mas despóticos senhores para aqueles indígenas guaranis. · 

Hoje em dia, as circunstâncias são outras e muito diversas: os 
atuais padres missionários jesuítas - imbuídos somente da san
tidade de sua missão e dos atos circunscritos, dos quais, pela sua 
instituição, são encarregados - não têm aquele espírito de perse
verança e, naturalmente, menos aquela virtude que, pelo inte
resse, tinham os primeiros missionários jesuítas. Hoje, estes 
·padres antes preferem pregar a doutrina cristã ao povo já civi
lizado e gozar das comodidades da vida no meio das povoações 
do que passar o seu tempo empregando-se na catequese dos 
coroados, em cujo caráter não confiam, mesmo nos alojamentos. 
Além do que, são estrangeiros os missionários jesuítas, vindos a 
esta Província sem, na atualidade, terem possibilidade de um 
futuro interesse para a Companhia de Jesus, que os ligue, como 
há séculos passados, a semelhante trabalho de catequese dos 
indígenas. 

O interesse público, ou geral do país - que só o amor à pátria 
pode, neste caso, desenvolver - para eles, que são estrangeiros 
ao país e a seus interesses, a catequese dos coroados é uma 
questão inteiramente alheia. l! uma questão a que se mostram 
muito indiferentes na atualidade e que, realmente, só um padre 
brasileiro, só um homem dotado de um verdadeiro espírito de 
nacionalidade e de amor pátrio pode - nas circunstâncias atuais 
e de acordo e em harmonia com as nossas instituições políticas 
e sociais - compreender e levar a efeito. A nação e a sociedade 
têm o direito de esperar bons resultados de semelhante empresa. 
O dever humanitário nos prescreve, e tanto mais realizável será 
para aquele que, com grande espírito de perseverança, se deixar 
dominar ao se encarregar dela. A perseverança (a par de certos 
ditames) pode só contribuir para o bom êxito da catequese e 
civilização dos indígenas coroados porque adoçar os costumes 
e o espírito feroz daqueles selvagens é - como tem sido para 
os mais do gênero humano, em melhores circunstâncias - obra 
dos tempos e de uma sã filosofia. Ali a força brutal de nada 
serve, senão para ofender as leis da razão e as próprias leis da 
natureza. Com isso não haverá proveito e ao próprio bom senso 
repugna semelhante idéia anti-humanitária. 
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Não obstante os empenhos e sacrifícios pecuniários que o 
Governo Provincial tem feito para conseguir, por meio dos 
padres jesuítas, algum resultado na catequese e civilização dos 
coroados, forçoso é, no entanto, reconhecermos que nenhum 
resultado satisfatório se tem obtido, como em outro lugar já o 
dissemos. Apesar disso e de tão repetidos de~enganos que se 
manifestam, desde os primeiros ensaios que se fez nos aldeamen
tos nesta província, com os atuais padres jesuítas, não se pode 
deixar de estranhar que, com tudo isso, ainda se continue a 
lançar as vistas sobre aqueles mesmos padres! Isso nos parece 
mais um emperramento, devido a certos preconceitos religiosos, 
do que o efeito de uma necessidade que, em todo o caso, não 
passaria de ilusória e irrisória ao mesmo tempo. 

Esta preferência dada aos padres jesuítas é tanto mais inex
plicável quanto - desde os primeiros ensaios de catequese dos 
indígenas coroados - eles provaram-nos, sem poder dissimulá
la, a sua pouca ou nenhuma vontade de empregar-se naquele 
importante serviço. Pouca vontade, filha igualmente da igno
rância em matéria e em questão dessa natureza. Logo reconhe
ceram, pelos primeiros passos que deram, que o seu fanatismo , 
só, de coisa alguma servia e até aborrecia os indígenas que, 
desde o princípio, os olhavam com indiferença. Nunca alcança
ram ter a menor ascendência e nem souberam, jamais, convencer 
a um só daqueles coroados que, simulados como são, sabiam 
como iludir esses seus mestres do espírito. 

24.06 - NÃO SERIAM MAIS INDICADOS OS PADRES 
BRASILEIROS, PARA A CATEQUESE? 

É inexplicável, à vista de tantas provas que o Governo Pro
vincial teve, da incapacidade e má vontade dos atuais padres 
jesuítas, na catequese e civilização dos indígenas coroados, e 
depois de tantas decepções sofridas, não terem chamado, para 
o mesmo fim, os padres brasileiros. 

O clero brasileiro, educado como é debaixo de um sistema 
de Governo esclarecido e liberal, será menos inteligente, menos 
ilustrado ou por acaso menos interessado na catequese e civili
zação dos coroados do que os padres jesuítas que nos vêm da 
Europa? 

Serão, porventura, estes padres jesuítas melhores e mais fiéis 
intérpretes das generosas intenções do Governo do que os padres 
brasileiros? 
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O empenho solícito em procurar o bem estar daqueles desgra
çados selvagens, porventura, poderá ser maior da part: ~os 
jesuítas estrangeiros do que da parte de um padre bras1le1ro, 
liberal por natureza e despido daquele execrável fanatismo? 
Padre a quem - a par do cumprimento de seu dever, como 
ministro do culto - o amor da Pátria inspiraria, naturalmente, 
maior sentimento de compaixão por aqueles desgraçados indí
genas americanos, nascidos no mesm~ pa,ís. Padre que os. consi
deraria como irmãos e não, como os 1esu1tas, que os consideram 
como estrangeiros na sua própria pát:ia, e dos ~uai~ exi~em só 
servilismo e hipocrisia - únicos pred1cados que 1mpoem aqueles 
seus neófitos coroados, em lugar dos que constituem um bom 

cidadão. 

Creio que a qualquer homem de bom senso e são critério 
surgirá a resposta conveniente a qualquer destas proposições, 
sem que seja necessário aqui indicá-la. 

Apenas diremos que uma tal preferênci.a, ~ara catequizaçã~ 
dos indígenas coroados, dada aos. p~dres 1e~u1tas - em. ~etn
tnento da reputação do clero bras1le1ro - e, para este, 1n1usta 
e mortificante, e tanto mais odiosa quanto não há motivo plau
sível que a possa justificar. 

Pela relacão existente entre os fenômenos misteriosos da natu
reza que n~s prescreve suas leis, sabemos q~e não é possív_el 
apressar-se a marcha providencial dos acont.ecu~entos. Estes ~ao 
ligados entre si por essas mes1nas leis naturais, eis por que a filo
sofia aí encontra barreira insuperável e perde-se, como num caos, 
em querer prevê-los ou calculá-los. Portanto, tudo quanto te1nos 
a exigir e a esperar dos indígenas coroados - na vereda de. sua 
civilizacão e intimamente ligado com a mudança de seus hábitos, 
tão div~rsos dos nossos e aos quais devem moldar-se - será, 
como já dissemos, obra dos tenzpos. O homem, o mais perspicaz, 
nisso não poderá jamais determinar nada; só poderá, com perse
verança, acompanhar de perto aquela mudança que será tanto 
mais inapreciável, quanto menores forem os empenhos que se 
empregarem para consegui-la. Esses empenhos devem ser adequa
dos revestindo-se do positivismo - e não do ilusório fundado 
em 'doutrinas metafísicas, as quais não se quadram com a inteli
gência e muito menos com o caráter dos indígenas coroados de 
uma idade madura, em quem difici11nente a sensibilidade penetra. 
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Este último sistema de doutrinas só poderá aproveitar, quando 
muito, à nova geração daqueles indígenas - se ela for educada 
fora da influência dos pais e fora do lugar das matas. Se aí 
permanecerem, seus pais lhes farão nascer e conservar ilesas as 
primitivas idéias dessa invejada vida selvática, as quais, por si 
sós, protestam contra semelhantes doutrinas abstratas. 

Só pouco a pouco, e gradualmente, virão aqueles selvagens se 
chegando às raias que a nossa civilização lhes pode traçar. Exigir 
daqueles indígenas que, de um momento para outro, saindo das 
matas em que viviam na maior ociosidade, se habituem logo aos 
trabalhos da agricultura, é exigir e esperar o impossível. J;: exigir 
uma transição brusca de hábitos arraigados para outros novíssi
mos que, em todos os tempos históricos, têm caracterizado um 
estado social ao qual, só com séculos de sacrifícios, apenas nós 
temos chegado. 

Naquela vereda difícil, por certo, um padre brasileiro que for 
encarregado da catequese dos coroados não adiantará (em aldea
mentos no meio das matas) mais do que adiantaria um padre 
jesuíta. Haveria, porém, nesta identidade de circunstância, a 
muito notável diferença de que, no meio daquela transição gra
dual de hábitos, o padre brasileiro compreenderia sua honrosa 
missão como clérigo e, ao mesmo tempo, como cidadão não iria 
usar só e unicamente o poder das idéias religiosas nem iria exigir 
do Governo que fizesse expulsar dos aldeamentos a população 
brasileira, para isolar dela aqueles indígenas, como exigiam os 
padres jesuítas. Pelo contrário, procurariam chamar aquela mes
ma população ao redor de si, porque o padre brasileiro - como 
nós - sabe que, com aqueles indígenas, é preciso mutuamente 
nos aproximarmos para que possam, pouco a pouco, acostumar-se 
a conhecer as vantagens de nossas relações de amizade. Assim, 
em pouco tempo, passariam a compreender o padre brasileiro, 
amante de seu país, o qual terá sempre em vista fazer, de seus 
neófitos,. bons cidadãos e não servos hipócritas. Sabem que só 
por aqueles meios de familiaridade - entre as duas raças, tão 
prevenidas entre si - e coadjuvados com bons exemplos de 
moral religiosa, o círculo tão estreito das idéias daqueles indí
genas selvagens irá se alargando. Assim, nas mãos daqueles brasi
leiros, o programa que se imporá a esses desgraçados coroados 
será efetivo, em lugar do que seria executado nas mãos dos padres 
jesuítas, o qual nunca passaria de fictício ou simulado. 
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24.07 - MELHOR MEIO - TALVEZ - DE CONSEGUIR 
CIVILIZAR OS COROADOS 

O meio - talvez - de se conseguir algum resultado na civi
lização daqueles selvagens seria de, ao saírem das brenhas, 
estabelecê-los longe das matas, em quarteirões especiais, em cida
des ou povoações onde existam arsenais de guerra e de marinha, 
estaleiros de construções navais, fábricas, oficinas e, finalmente 
estabelecimentos industriais, a cujo trabalho variado e menos 
penoso aqueles indígenas se aplicariam com mais gosto do que 
ao da lavoura. Amigos da novidade e ambiciosos - como o sã1 

- logo veriam que naqueles estabelecimentos, com um trabalh' 
variado e menos penoso (que mais havia de distraí-los) alcança
riam, em pouco tempo, um pequeno haver. A paga, de .cada di~. 
que se lhes faria, como jornaleiros, bastaria para sup:irem sua 
limitadas necessidades o que, pela lavoura, eles nao pode~':· 
alcançar. Criariam, cada vez mais, o gosto pelo trabalho e vive
riam satisfeitos, esq~ecendo seu primitivo estado. 

Independente disto, o contacto diário com a nossa população 
em bem pouco tempo os faria reconhecer a conveniência e, por 
fim, a necessidade de nossas relações de amizade, de cujo valor. 
nos aldeamentos, em lugares ermos, isolados da nossa população, 
não poderão, jamais, ter uma leve idéia. Se, usando este sistem~, 
conseguíssemos que os indígenas adultos criassem amor e se apli
cassem, por pouco que fosse, ao trabalho, já poderíamos consi
derar isso como um grande passo e uma verdadeira conquista 
feita em favor do caráter daqueles desgraçados selvagens. Acres-' . . . 
cente-se a isso, ainda, o fato de que seus filhos se criariam 
debaixo de um outro sistema e em melhor posição social, dife
rente daquela em que se criam, atualmente, nos aldeamento~'. no 
meio das matas desta província, conservando os mesmos v1c1os, 
má índole e caráter de seus pais. 

Não vejo impossibilidade de um plano concebido dessa forma 
e sou de opinião que seria um dos meios mais eficazes para se 
alcançar, de modo seguro, o fim · que o dever de humanidade nos 
impõe. Grandes sacrifícios e despesas inúteis até hoje se têm feito 
com aqueles aldeamentos e com a catequese dGs indígenas. 
Nenhum resultado se tem obtido e são maiores - e sempre o 
serão - que as despesas que se teria, transportando aqueles 
indígenas, ao saírem da mata, para lugares onde existam estabele
cimentos industriais. Seria necessário garantir-lhes o sustento. 
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durante as primeiras semanas, até que, nesse novo modo de vida, 
pudessem, por suas próprias mãos, assegurar a sua subsistência. 

As obras públicas oferecem outro meio de adaptação, ainda 
que, em alguns casos, menos adequado do que os mencionados, 
para empregar-se, convenientemente, aqueles coroados, fora do 
meio em que nasceram e foram criados. Afastá-los das matas é 
a primeira coisa que se deve fazer e proporcionar-lhes trabalhos 
variados, de acordo com o seu caráter inconstante, com suas 
forças físicas e, se possível, com a sua inteligência. 

A civilização dos coroados é uma questão delicada e bem espi
nhosa, questão que - pela nossa limitada inteligência - não 
ousaríamos abordar. Se emitimos esta opinião, sobre um dos 
meios que nos parece de algum proveito para alcançar-se algum 
resultado, naquela vereda ingrata, é por nossa dedicação aos 
indivíd4os que devem representar o papel principal dessa epo
péia. Consignamo-la aqui, como lembrança, para ser tomada . em 
consideração - caso o mereça - por aqueles que disponham 
de maior quinhão de inteligência e que, porventura, queiram 
tratar desta interessante e importantíssima questão que é a civili
zação dos coroados. 

Consideramos - com justa razão e fundamentada nas provas 
incontestáveis que temos - que os aldeamentos fundados em 
lugares ermos, nas mesmas matas e longe de um centro de nossa 
população, não poderão preencher os fins a que se destinam. Por 
melhor dirigido que seja, seu diretor obterá algum sucesso com 
um esforço enorme, mas esse resultado não passará de um sucesso 
fictício. Poderá ser uma espécie de república sem nome, cuja 
prosperidade, quando muito, durará até a morte desse diretor 
que, dificilmente, terá um sucessor que queira ou possa seguir 
pelos mesmos passos. A vida de um homem só não é suficiente 
para, em circunstâncias tão excepcionais e tão inadequadas, 
conseguir ver o fruto de seu trabalho com um sucesso que corres
ponda às expectativas do Governo e ao que a sociedade civilizada 
e a humanidade exigem. 

A questão da civilização e catequese dos indígenas desta pro
víncia é, repetimos, uma questão delicada e espinhosa que, 
principalmente - pelo sistema inadequado que até hoje se tem 
seguido - se torna um verdadeiro poema épico, que só um 
homem hábil, sábio e virtuoso poderia acabar. Como a vida curta 
do homem torna isso impossível, a substituição de um homem 
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daqueles, por outro de qualidades menos apropriad:s, em po;ico 
tempo converterá essa obra principiada num montao de ru1nas 
e dela, sem o esperar, numa monstruosidade. 

!! isso, justamente, o que estamos vendo nos aldeamentos. dos 
indígenas coroados desta província. Est~ fato, ~om su,as tristes 
conseqüências não se dará ou tornar-se-a quase 1mposs1vel, esta
belecendo-se ~s aldeamentos (conservaremos esta denominação) 
em lugares etn que a diversidade e_ a v~r~~dade de trabalh?, as~im 
como a presença de ·uma populaçao c1v1hzada, possan: ~1stra1r. e 
excitar os indígenas ao trabalho. Pensamos ser este o un1~0 meio 
de fazer-lhes esquecer os vícios, os usos e costumes barbaros, 
adquiridos na sua vida selvagem, levando-os, pouco a pouco, a 
se acostumarem, a conhecerem e a respeitarem as leis que regem 
nossa sociedade: Assim conseguir-se-á fazer, daqueles desgraça
dos coroados bons cidadãos e homens laboriosos, sem que se 

. ' . 
ressintam dessa mudança de condição. 

Para outros indígenas, dotados de outro caráter e índole dif~
rente da dos coroados desta província pode ser e não duvi
damos que o sistema de aldeamento e c~tequese, usado ~est~ 
província, possa dar algum resultado, porem, ~ara nossos 1nd1-
genas, é trabalho inútil e despesas · ~ue se fa~a~ sem re~ultado 
satísfatório. Para justificar, de maneira a mais 1ncont~sta~el, o 
. que acabamos de ponderar, estão aí os aldeam:ntos d~s .1~d1g:nas 
coroados, nas matas desta província. A questa~ da c1v1~1zaçao .e 
catequese resume-se, pois, em urn estudo especial e muito medi· 
tado sobre tão importante assunto. 
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25 - COMPARAÇÃO ENTRE COROADOS E 
BOTOCUDOS DO RIO GRANDE DO SUL 

25.01 - BOTOCUDOS ALOJADOS NO RIO GRANDE DO SUL 
E SUA INIMIZADE COM COROADOS 

(Nota n.º 45) ?'fa nota n.º 19 mencionamos o lugar ocupado 
pelos selvagens botocudos na província do Rio Grande do Sul. 
Estes botocudos alojados nesta província estão reduzidos a um 
número muito diminuto e impossibilitados de fazerem guerra 
aos coroados, seus inimigos mortais e irreconciliáveis. Além disso, 
pertence aquela pequena tribo a outra maior da mesma Nação 
Botocudos, que se acha alojada nas matas ao norte e sobre a 
margem esquerda do rio Mampituba, na divisa setentrional desta 
província com a de Santa Catarina. Ambas as tribos são dissi
dentes e os botocudos da margem esquerda fazem uma guerra 
de extermínio aos indivíduos da pequena tribo que habita esta 
província e que, pouco a pouco, está se dizimando. 

Todos os anos, na época em que amadurecem os pinhões, os 
botocudos de Santa Catarina passam para esta província, vindo 
colher pinhões e, cada vez que isso acontece, causam grandes 
prejuízos ·à pequena tribo desta província que, apesar de sofrer 
grandes perdas com essas excursões, prefere, ainda assim, viver 
em seu estado selvático, não querendo aldear-se. 

Vivem os botocudos desta província sem hostilizar os mora
dores que habitam próximo de seu alojamento, mas isso não é 
devido ao seu caráter manso e, sim, unicamente, por não possuí
rem número suficiente de homens em condições de combater. 
Isso os obriga a ficarem quietos e inofensivos, sem poderem 
fazer correrias, como fazem anualmente, no tempo da colheita 
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do pinhão, os botocudos que habitam ao norte do rio Mampituba, 
na província de Santa Catarina, e matas contíguas dessa provín
cia. Esta circunstância - de há muitos anos não possuírem força 
suficiente de gente para guerrear e fazer correrias, embora mais 
indômitos do que os coroados - os tornou inofensivos e, na 
aparênciâ, mansuetos. 

Entretanto, não há meios de os fazer aldearem-se, pelo menos 
não me foi possível conseguir isso, com todos os meios de bran
dura que empreguei para esse fim, em duas ocasiões em que me 
encontrei com aqueles selv~gens na mata onde têm o seu aloja
mento (Em 1836 e 1840). Talvez se conseguisse fazê-los sair da 
mata e aldear-se na época das correrias dos outros botocudos, 
fazendo-os se desalojarem do lugar em que costumam perma
necer e - sem matá-los ou fazer-lhes mal - persegui-los sem 
descanso pelas matas, não os deixando formar novo alojamento. 

As perseguições que os coroados se fazem entre si é que têm 
obrigado algumas tribos a aldear-se. A. não ser nessa circunstância 
os coroados - como essa pequena tribo de botocudos - conti
nuam na sua vida selvática. 

25.02 - A CERÂMICA ENCONTRADA NO RIO GRANDE DO SUL 
ERA DE BOTOCUDOS E GUARANIS . 
- NÃO DE COROADOS 

Os coroados que habitam as matas do Rio Grande do Sul 
nenhuma louça de barro fabricam e muitos potes de barro que 
se encontram ainda pelos matos - quase sempre de boca para 
baixo e soterrados - são fabricados pelos botocudos que, antiga
mente, habitavam aquelas matas. Por esses restos se reconhece 
que aqueles primitivos selvagens eram muito mais industriosos 
que os atuais coroados, que nenhuma idéia têm da fabricação 
de potes ou vasos de barro ou de qualquer outro utensílio daquela 
matéria. · 

(Nota n.º 56) Muitos atribuíram ao primitivo povo indígena 
guarani a fabricação dos vários vasos de barro que ainda se 
encontram nas matas desta província, mas creio que não há 
dúvida alguma que aquelas panelas que mencionamos e que têm 
a forma do fruto chamado "sapucaia" (Veja nota n.0 15) foram 
em todos os tempos fabricados pelos botocudos. Umas tribos 
destes ainda habitam nas matas virgens da parte nordeste desta 
província e, ainda hoje, fabricam vasos de barros com o tamanho, 
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forma, grossura e ornatos iguais àqueles que ainda, por acaso, 
se encontram nas matas antigamente habitadas pelos selvagens 
da Nação Botocudos. 

Os vasos de barro fabricados pelos antigos guaranis diferem, 
essencialmente, na forma, dos fabricados pelos botocudos. 

Os guaranis davam. ao fundo de s·uas panelas uma forma semi
circular, às vezes tão achatada que, sem outro auxílio, manti
nham-se as panelas em pé, de boca para cima, como nossas 
panelas. As panelas e outros vasos de barro fabricados pelos 
botocudos têm o fundo muito pirif orme e, por conseguinte, mais 
pontudo, não permitindo estabilidade, quando colocados com o 
fundo no chão. Para mantê-los de boca para cima é necessário 
escorá-los com uns objetos quaisquer, como sejam, pedras. 

Quanto ao modo de ornar exteriormente os vasos de barro, 
com repinicados feitos com as unhas etc., identificam-se tanto 
os fabricados pelos antigos guaranis, quanto os fabricados pelos 
antigos botocudos e, ainda, os fabricados por aqueles botocudos 
que ainda existem nas matas do nordeste do Rio Grande do Sul. 

Alguns vasos de barro, com a forma de uma grande gamela 
circular e pouco funda em relação ao diâmetro - como têm sido 
achados nas matas e terras do litoral - pertencem, exclusiva
mente, aos guaranis, que tinham o costume de sepultar seus caci
ques depositando o cadáver naqueles grandes vasos de barro, 
antes de cobri-los com terra. 

Em 1830, não longe da barra do Rio Grande, no pontal seten
trional, achou-se um desses vasos, em cujo interior se reconheciam 
os restos, muito deteriorados, de ossos humanos. 

Os botocudos, pelo contrário, ainda hoje enterram seus caci
q~es em túmulos que não diferem, a não ser na dimensão - que 
é menor - daqueles em que os indígenas coroados sepultam os 
seus caciques principais. 

Os botocudos ainda hoje fabricam cunhas ou machados de 
pedras siliciosas, como os que têm sido encontrados junto às 
panelas de barro. 

25.03 - ÚLTIMOS VESTÍGIOS DE BOTOCUDOS 
NO RIO GRANDE DO SUL 

Os últimos vestígios, por incursões havidas, dos botocudos 
nos matos desta província foram no ano de 1798, nos campos 
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de Vacaria e no ano de 1803, nos campos de Cima da Serra. 
Desde aquela época todas as incursões havidas foram feitas pelos 
coroados. Os restos daquela Nação Botocudos ainda se conser
vam nas nossas matas. 

(Nota n.º 15) Os vestígios dos primitivos selvagens que habi
tavam os sertões desta província são os objetos que ainda hoje 
se encontran1 nas matas. São panelas feitas com barro, de vários 
tamanhos - desde pouco menos de um palmo até três palmos 
e um quarto de diâmetro no bojo - sendo que a altura é quase 
sempre maior do que o diâmetro do bojo. 

O feitio, em geral, dessas panelas é perfeita1nente a fonna ·de 
uma sapucaia, fruto do sapucaieiro (Lecythis urnigera) que parece 
ter servido de modelo para os selvagens, o que é bem provável, 
e provaria, até certo ponto, que aqueles indígenas eram antigos 
habitantes - ou tinham relações com os selvagens - do norte 
do Brasil , onde as sapucaias são silvestres. Essas relações os atuais 
coroados nunca tiveram nem conhecem por tradição, pelo que 
eles mesmos me asseveraram. Não conhecem outros selvagens 
além dos botocudos e daqueles que trazem as orelhas furadas, 
que habitam as matas do nordeste desta província e divisa de 
Santa Catarina, por onde, talvez, se comuniquem com os selva
gens de algumas províncias mais do norte. 

O barro com que são fabricadas aquelas panelas é misturado, 
em determinadas proporções, identificadas em todas as an1ostras 
que tivemos ocasião de examinar, com areia grossa ferruginosa 
que parece ser o detrito de um grés de grão grosso (variedade de 
psamito) que se reconhece com facilidade nos fragmentos, quando 
se quebra qualquer pedaço das panelas. 

Algumas panelas são todas lisas no exterior e verifica-se que 
foram alisadas com um corpo duro. O interior apresenta escabro
sidades aparentes e próprias da composição do barro com que 
foram fabricadas. 

Outras, além de serem alisadas exteriormente, são ornadas 
com carreiras ou fileiras, sumamente regulares, de repinicados 
que se reconhece terem sido feitos com a unha do dedo polegar. 
Os repinicados são feitos, uns, da esquerda para a direita; na 
carreira seguinte, da direita para a esquerda; e assim continuam, 
trocando sempre a direção dos repinicados. Alguns repinicados, 
pela forma e tamanho, verifica-se que foram feitos com um 
pedaço da casca de caramujo terrestre. Esses repinicados maiores 
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são mais raros, e só se encontram no bojo de algumas panelas 
grandes e, raras vezes, excedem de uma carreira, tendo - na 
parte superior e inferior dela - carreiras de repinicados feitos 
com a unha do dedo polegar. A única modificação que existe nos 
repinicados consiste na maior ou menor distância que deixam 
entre cada um deles, e entre cada carreira, cujas distâncias são 
de uma regularidade admirável. 

Em algumas daquelas panelas reconhece-se que quem as fabri
cou quase era mestre perfeito naquele serviço. A grande regula
ridade da forma circular e da espessura das panelas, que varia 
entre meia a três quartos de polegada em alguns lugares, como 
no fundo e na boca, é digna de ser admirada, sabendo-se que 
aqueles indígenas não dispunham de nenhum instrumento pró
prio, entre outros, o torno de lanceiro, muito usado na indústria 
da cerâmica que serve para se obter regularidade de espessura e 
a forma circular. 

Essas panelas são encontradas na mata, de fundo para cima, 
e cobertas ou quase cobertas com terra vegetal muito 1eve, de 
maneira a supor que foram enterradas nos lugares em que são 
encontradas. Creio, com alguma certeza, que foram abandonadas 
naquela posição e que, decorridos muitos anos, os detritos vege
tais formaram, pouco a pouco e gradualmente, aquela camada de 
terra vegetal que, com o tempo, chega a cobri-las. A probabili
dade desse fato obtive com pequenas escavações que mandei 
fazer ao redor de uma daquelas panelas, encontrada com o fundo 
apenas descoberto. Para ver se encontrava outros objetos daque
les tempos e pertencentes aos selvagens, continuamos escavando 
nos arredores da panela. A uma distância de menos de oito pal
mos, encontramos pequenos fragmentos de carvão de lenha que 
se achavam sobre o terreno e ao nível do lugar onde estava 
encostada a boca da panela. Dali para baixo o chão de terra 
areienta era muito compacto. Aqueles pequenos fragmentos de 
carvão de lenha, bastante reunidos, indicavam claramente o lugar 
onde - em época imemorial - os primitivos selvagens tinham 
feito fogo. 

25.04 - COROADOS NÃO FAZIAM INSTRUMENTOS 
CORTANTES DE PEDRA - COMO OS BOTOCUDOS 

Além das panelas de barro encontram-se, igualmente, umas 
pedras siliciosas, com feitio de cunha, terminadas em gume cor-
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tante, de três, cinco e meio, e sete polegadas de comprimento, 
com três polegadas de largura, e com duas polegadas ou mais de 
espessura. Algumas vezes encontramos umas mais estreitas e me
nos grossas um pouco, cujas cunhas de pedra se reconhecem 
terem servido de machado. 

Encontram-se, igualmente, uns instrumentos cortante~, feitos 
com pedras siliciosas,- d~ forma circular e lenticular, formando 
gume aguçado em toda a circunf etência ou âmbito da pedra. 
Têm um diâmetro que varia entre 2 3 / 4 a 4 1 /2 polegadas e 
com a espessura, no centro, de 1 a 1 3/ 4 e, raras vezes, de 2 
polegadas. No centro têm um furo circular que passa de parte 
a parte e é menos largo no meio da espessura da pedra do 
que nas extremidades externas que formam a entrada e saída do 
furo que serve de alvado, com 3/4 de polegada de diâmetro 
no centro. Neste se encravava um cabo de pau roliço ou de 
forma redonda, ao menos na parte superior, a julgar pela forma 
do furo, visto nunca ter-se encontrado um desses instrumentos 
encravado. Os atuais coroados por nós questionados a respeito 
desse objeto nada puderam nos informar por não terem o menor 
conhecimento ou idéia do uso e serventia desse instrumento cir
cular e cortante. 

Tanto esse como os de forma de cunha, ou machados, encon
tram-se, geralmente, nas mesmas circunstâncias das panelas, isto 
é, sempre cobertos com terra vegetal e a uma certa profundidade, 
abaixo do atual nível do chão. f, sempre depois da derrubada 
e queimada do mato para formar-se as roças - na ocasião de 
cavar a terra para fazer pequenas covas, para plantar alguma 
semente ou qualquer planta - que os lavradores acham aqueles 
instrumentos cortantes, de pedras siliciosas. 

Esses dois instrumentos cortantes, dos quais acabamos de 
falar, são feitos ou fabricados com pedras siliciosas, as quais, 
geralmente, são encontradas entre o cascalho de vários rios e 
arroies desta província, sendo provável que, dada a facilidade 
de encontrar essas pedras, sem ter o trabalho de cavar, seja o 
motivo dos selvagens as terem procurado para esse fim. 

As cunhas ou machados que vi e tive eram feitos com jaspe 
de cor vermelho escuro (carregado na cor), jaspe preto, jaspe 
verde escuro (heliotropa), jaspe verde com máculas vermelhas 
(jaspe sangüíneo) e calcedônia arruivascada (sardonia). Desta 
última calcedônia vi, até hoje, uma só daquelas cunhas e era 
das de maior dimensão das que fizemos menção. 
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Os outros instrumentos cortantes, de forma circular e lenti
cular, que tenho encontrado, eram todos feitos com jaspe ver
melho escuro, amarelo escuro, preto, sangüíneo e verde. Ves
tígio algum, até hoje, foi encontrado que me fornecesse a ma
neira dos selvagens lapidarem aquelas pedras tão duras, dando
lhes formas tão regulares e, principalmente, furá-las. O mais 
admirável, ainda, são as superfícies lisas a um tal ponto que não 
encontramos nelas um só risco que denote a fricção que sofre
ram sobre outro qualquer corpo duro. Mesmo usando um .mi
croscópio simples não se descobre risco algum, parecendo que 
aquela grande perfeição das superfícies planas foi o resultado 
de um polimento a que as pedras foram submetidas. A única 
probabilidade - parece-me - é que os selvagens, a poder de 
muito e insano trabalho, paciência e tempo - que, por certo, 
não lhes faltava - desbastavam aquelas pedras siliciosas tão 
duras sobre pedras de grés de várias durezas. Deviam principiar 
o desbastamento sobre o grão mais duro e acabando sobre aquele 
grés de grão finíssimo e macio, os quais se encontram, com 
abundância, na formação dos serres nos sertões desta província. 
Que tempo e que paciência eram necessários para, assim à mão, 
desbastar aquelas pedras! 

Na Europa só conseguem - nas fábricas onde são lapidadas 
aquelas mesmas variedades de jaspe - desbastá-las usando pedras 
de grés duro e muito homogêneo, com a forma de um rebolo 
de grande dimensão e posto em movimento de rotação, com 
grandíssima velocidade.. sem cujo auxílio pouco ou nada se 
conseguiria desbastar. 

Se acharmos a probabilidade de tereffi aqueles indígenas des
bastado aquelas pedras sem outro auxílio qul! o grés. paciência 
e tempo, a questão 1nuda e torna-se mais difícil, quando se pre
tender encontrar o meio de que se serviran1 para furar aquelas 
mes1nas pedras. Este trabalho torna-se tanto mais enigmático, 
quanro é sabido que, até hoje, o único meio achado possível 
e o único empregado nas fábricas com sucesso, para furar aque
las pedras, é o emprego do diamante, do pó de diamante e do 
pó de corindo, principalmente por economia do corindo preto 
(spatho-diamantino, corindon harmophano). 

Os coroados que ainda habitam as matas não têm, absoluta
mente, nenhuma idéia da maneira de trabalhar aquelas pedras 
e delas fazerem-se instrumentos cortantes. Algumas daquelas 
cunhas que, nos anos de 1835 e 1841, encontrei nas mãos dos 
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coroados, tinham sido achadas, por acaso, fora das matas de 
pinheiros. Guardavam como relíquias aqueles instrumentos de 
pedras cortantes, não obstante já possuírem alguns machados de 
aço, foices e outras ferramentas roubadas nas suas correrias e 
assaltos aos moradores das imediações do sertão. ~ bem provável 
que - se os coroados sempre foram o que hoje são, isto é, pouco 
industriosos, desde antes que tivessem ocasião de roubar ferra
mentas dos colonizadores - tenham perseguido e assaltado, para 
roubar, as tribos selvagens que fabricavam tais instrumentos. 
Esses indígenas, além de mais industriosos .do que os coroados, 
deviam ter usos e costumes muito diferentes dos antigos coroados, 
dos quais os atuais terão, por certo, conservado muito pouco do 
modo de vida de seus antepassados. 

Os atuais coroados habitam, unicamente, a zona dos pinheirais, 
nos cerros mais elevados, alimentando-se quase que unicamente 
do pinhão. 

Aquelas panelas e instrumentos de pedras cortantes que men
cionamos só são encontrados nas matas longe dos pinheirais 
sempre em terrenos do litoral, em lugares não longe de rios e 
arroios, e mesmo nos banhados. Estas localidades nunca habita
ram os coroados. Passam nas matas ou as percorrem nas suas 
correrias, sem nunca permanecerem ou se alojarem fora delas. 
Portanto, aqueles utensílios pertencentes a outros indígenas e 
achados sempre nas mesmas circunstâncias, provam que ali era 
o lugar onde habitavam, tendo, talvez, abandonado àqueles obje
tos por tere1n sido expulsos violentamente dos seus alojamentos, 
assaltados pelos coroados que ficaram dominadores das matas 
centrais desta província. 

t ainda bem provável que uma pequena tribo de botocudos 
e de outros indígenas que trazem as orelhas furadas - e dos 
quais os coroados até hoje têm um ódio implacável - foram 
os selvagens que, em algum tempo, viveram nas matas e locali
dades onde hoje ainda se encontram as panelas e instrumentos 
de pedras cortantes. Ocorre ainda o fato de que aqueles indí
genas até hoje não procuram os pinheirais para se alojarem e 
sim as matas localizadas perto do litoral, indo somente aos 
pinheirais nos meses de maio, junho, julho e agosto, quando 
sabem que o pinhão está maduro e fazem provisão desse fruto. 
Nesses meses é que se encontram vestígios dos botocudos nos 
pinheirais. 
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Observa-se um fato singular e notório - sem que alguém 
procurasse conhecer a causa ou motivo - e relativo à f abri
cação das panelas de barro: quanto mais as matas se estendem 
da parte central para o lado oriental, em direção à beira-mar, 
quanto mais grosseiras e escabrosas são as superfícies das panelas 
de barro até que, ao chegar à pequena distância do litoral, as 
panelas apresentam a primitiva perfeição no fabrico. 

Daí se deduz que os selvagens que as fabricavam, perseguidos, 
continuamente, por outras tribos - e já não contando senão com 
uma parada de pouca duração em cada lugar em que chegavam 
- não tinham tempo ou não se davam ao trabalho, por esse 
motivo, de aperfeiçoar suas obras. A precipitação com que eram 
obrigados a fugir não lhes dava tempo de carregarem consigo 
aqueles utensílios. Assim só fabricavam, no lugar onde chegavam, 
os utensílios necessários para remediar as suas necessidades de 
momento. 1! notório que, chegando nas matas do litoral, encon
tram-se fragmentos cuja fabricação foi aperfeiçoada. 

Observa-se, igualmente, que no espaço de terreno compreen
dido entre a parte central do sertão (ou sul dos pinheirais, onde 
antigamente aqueles primitivos selvagens habitavam) e o litoral, 
raríssimas vezes se encontram os instrumentos de pedras cor
tantes, talvez pela mesma razão das contínuas perseguições, as 
quais não lhes davam tempo de fabricá-los. Estes instrumentos 
só reaparecem nas roças e derrubadas de mato feitas pelos colo
nizadores nas matas do litoral ou parte oriental da província, 
onde se tornam a achar panelas de barro, porém quebradas, raras 
vezes inteiras, e em cujos fragmentos se reconhece, outra vez, 
a primitiva perfeição da fabricação. Tudo indica que aqueles 
selvagens foram se retirando para o interior, gradualmente e com 
tempo necessário, diante dos que iam penetrando pelas matas 
para cultivarem a terra. Tiveram tempo de carregar consigo os 
objetos que tinham em bom estado e de que precisavam, no seu 
governo doméstico, nos lugares onde formaram seus alojamentos 
permanentes. 

Algumas pessoas a quem relatei esses fatos supuseram que as 
ditas panelas, tão grosseiramente fabricadas, eram obra de selva
gens de outra nação mas, ao par daquelas imperfeições, a forma, 
a espessura e os tamanhos regulares - idênticos às primitivas 
panelas aperfeiçoadas de que fiz menção - fazem-me crer serem 
os mesmos indígenas que as fabricaram e na circunstância de 
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pouco sossego, como acabo de ponderar. Não duvido que todas 
aquelas panelas. de barro e instrumentos de pedras cortantes 
tenham sido fabricados pelos botocudos, antepassados das peque
nas tribos que, inofensivas, ainda habitam as matas localizadas 
na parte nordeste desta província, nas imediações de Torres, 
Três Forquilhas e São Pedro de Alcântara, onde se conservam 
nas cabeceiras dos rios e arreios. Talvez esses botocudos, dissi
dentes e descontentes das grandes tribos que se encontram nas 
demais províncias, para o norte, tenham, com o correr do tempo, 
degenerado em usos e costumes, como os coroados que, igual
mente, ainda habitam os sertões desta mesma província. 
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TEN.-Cel. ENG~ PIERRE FRANÇOIS ALPHONSE 
BOOTH MABILDE (1806 - 1892) 

Esta biografia foi elaborada com dados extraídos do Copiador 
de Correspondência de nosso bisavô Pierre François Alphonse 
Booth Mabilde, com informações orais, que nos foram transmi
tidas por nossa saudosa avó, Prof.ª Maria José Fróes Mabilde, 
por nosso pai , por nossos tios, por pesquisas feitas na Cúria 
Metropolitana de Porto Alegre e no Arquivo Histórico do Rio 
Grande do Sul. Procuramos apresentar um trabalho simples, 
porém o mais completo possível. Às vezes, somos menos minu
ciosas por causa, exclusivamente, do desaparecimento de infor
mações, ocasionado pelo correr dos anos. 

* * 
Era filho de pais de nacionalidades diferentes: Lourenço Luiz 

Mabilde, construtor naval belga e Elizabeth Petronilla Booth 
l\1abilde, inglesa. Deste matrimônio nasceram quatro filhos, sen
do três naturais de Paris - Lourenço, Júlio e Sophia - e um 
natural de Bruxelas - Pierre François Alphonse, nascido em 
30 de agosto de 1806. 

Nessa época a Bélgica fazia parte da França (de 1794 até 
181 4). Era menino, quando sua pátria foi anexada à Holanda, 
pelo Congresso de Viena, em 1815, para juntas formarem o Reino 
dos Países Baixos. Criou-se no clima de tensão que sempre reinou 
entre os dois países reunidos. Era aluno da Universidade de 
Liege, quando os belgas se revoltaram contra as imposições dos 
holandeses e proclamaram a independência, dando a coroa de 
ret ao príncipe Leopoldo de Saxe Coburgo, em junho de 1831. 
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Foi nesta fase de consolidação da independência que terminou 
seu curso de engenheiro civil. 

Ele e seus colegas, ao receberem seus diplomas, foram convo
cados para permanecerem, por mais um ano, na Universidade, 
prestando serviço militar. Essa determinação do rei causou in
dignação entre os novos engenheiros. Uniram-se e revoltaram-se, 
procurando proclamar a república. A revolta foi logo sufoca da 
e os cabeças tiveram de fugir, vindo para a América. 

Esta a causa de Pierre François Alphonse atravessar o Atlânti
co, a bordo do navio "Rembrandt", do capitão Huggues, vindo 
para o Rio de Janeiro, onde chegou em 1833. 

Com apenas 26 anos de idade, com o dinheiro que o pai lhe 
dera e com uma férrea vontade de trabalhar e vencer, o jovem 
engenheiro iniciou sua vida no Brasil. Aqui chegando adotou, 
somente, o nome de Alphonse Mabilde, abandonando os demais 
prenomes. Enquanto procurava trabalho, foi tratando de conhe
cer os usos, costumes e tradições do Brasil. Logo tomou conheci
mento do assunto que empolgava o governo imperial - a capri
chosa e infernal barra do Rio Grande. Dela Herbert H. Smith, 
na sua obra Do Rio de Janeiro a Cuiabá, dizia ser "o espantalqo 
de navegadores e armadores." 

O governo queria melhorar a situação da barra, contratando, 
para isto, os serviços da firma Carrole & Forbes. O diretor da 
firma , o americano Forbes, contratou, de imediato, o jovem en
genheiro belga para vir fazer o levantamento da planta da barra 
e os estudos necessários para iniciarem as obras. Veio ele. então, 
para a vila de Rio Grande e iniciou as pesquisas ainda no ano 
de 1833. Fez o levantamento da planta hidrográfica, observando 
e anotando a 1nudança gradual que as correntes marítimas iam 
produzindo na entrada da barra. Após concluir e entregar o 
trabalho permaneceu na vila de Rio Grande, aguardando ordens 
da firma para iniciar as obras. Mas em 1835 ocorreu - confor
me observara e previra - a mudança da entrada da barra. 

Nesse meio tempo eclodiu a Revolução Farroupilha e a ordem 
não veio. Viu-se isolado e sem saber o que fazer. Desgostoso, 
guardou a cópia do trabalho na qual escreveu, no alto da primeira 
página, o seguinte: 

''Malhar em ferro frio é um passaten1po con10 outro qual
quer. " 
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Nesta frase externou o seu descontentamento e crítica pelo 
que aconteceu. 

Precisamente, nesta ocasião, assumiu o governo da província 
o Dr. José de Araújo Ribeiro para quem se ofereceu, gratuita
mente, para armar umas canhoneiras para as forças imperiais. 
Terminado o encargo, abandonou a firma Carrole & Forbes, vin
do para Porto Alegre trabalhar no comércio, pois era difícil achar 
serviço como engenheiro. 

Aqul, ouviu falar nos selvagens do Rio Grande do Sul; o que 
contavam despertou sua curiosidade e seu espírito pesquisador. 
Em 1834 esteve em São Luiz das Missões, colhendo inforn1ações. 
porém foi em fevereiro de 1836 que fez uma excursão ao sertão. 
Entrou em contato com os selvagens coroados que lhe causaram 
grande fascínio, despertando desejo de conhecê-los de perto. 
Buscava, no desconhecido, assunto para seus estudos e pesquisas. 

Mas, para viver tinha de trabalhar e voltou para Porto Alegre 
onde foi encarregado, cotno agente da casa comercial Fabre de 
Mossieles, da liquidação da firina. Esse serviço o ocupou até 
1837. Continuou, após, trabalhando no con1ércio por conta pró
pria e exercendo, quando havia oportunidade, as funções de 
engenheiro. 

Casou-se, em primeiras núpcias, com Christina f\.1agdalena 
Mets, em data que não nos foi possível encontrar, visto ignorar
mos o local onde foi realizado o matrimônio. 

Ficou viúvo e seus negócios custaram um pouco a prosperar. 
Quando a situação melhorou, casou-se em 13 de junho de 1844, 
na Igreja Matriz de N.ª S.ª Madre de Deus, em Porto Alegre, 
com Ana Maria Weisbard Hertel, natural da Alemanha, filha 
dos colonos alemães Miguel Hertel e Gertrudes Weisbard Hertel. 
Foi oficiante da cerimônia o Padre Francisco de Paula Macedo 
(Livro 5, pág. 111, verso, da Cúria Metropolitana, em Porto 
Alegre). Foi um casamento feliz, do qual nasceram dois filhos, 
mas durou pouco. A esposa faleceu, pouco tempo depois de um 
dos filhos, vitimada por uma diarréia de sangue, aos 30 anos de 
idade, em 22 de outubro de 1846 (Livro da Paróquia N.ª S.ª do 
Rosário, em Porto Alegre, pág. 22). Viúvo, pela 2.ª vez, com um 
filho pequeno, deixou-o entregue aos cuidados de sua cunhada 
Maria Luiza, em São Leopoldo. 
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Trabalhava em Porto Alegre e os negócios prosperavam, quan
do requereu sua carta de naturalização. A mesma foi-lhe conce
dida em 22 de março de 1848, achando-se registrada na Secreta
ria do Governo, em Porto Alegre, no livro n.º 1, com todo o seu 
nome, isto é, Pierre François Alphonse Booth Mabilde, conforme 
ele mesmo o afirmou em carta de 11 de janeiro de 1857, dirigida 
ao Ex.mo Presidente da Província, Conselheiro Jerônimo Fran
cisco Coelho. Nessa carta dava as informações que lhe foram 
solicitadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Sua naturalização chamou a atenção do Governo, pelo fato de 
ser engenheiro. Três meses após, em 20 de junho de 1848, foi 
nomeado Engenheiro das Colônias, com o vencimento anual de 
Rs. 1 :300$000, pelo então Presidente da Província, Tenente Ge
neral Francisco José de Souza Soares de Andréa. 

Liquidou seus negócios em Porto Alegre e mudou-se, em 10 
de julho de 1848, definitivamente, para São Leopoldo. Foram 
com ele duas escravas e um escravo (já alf orriado) de nome 
Camilo, que adquirira 'em 1838, quando era um moleque ma
landro, com pouco mais de 13 anos. Foi um dedicado servidor 
de seu amo e padrinho, acompanhando-o nas excursões que fazia 
para pesquisar e estudar. Nesta época, já era noivo da cunhada 
e casaram em 31 de julho de 1848. Maria Luiza Weisbard Hertel 
era, como sua falecida irmã, natural de Oberwesel, Coblenza, 
Prússia Rhenana, Alemanha, onde nasceu em 6 de abril de 1818. 
Era de temperamento bem diferente da irmã e os gênios do casal 
não combinavam. Ela não aceitava o fato dos pais terem vindo 
como colonos e revoltava-se contra os usos e costumes do Brasil, 
sentindo muita saudade de sua terra natal. 

A esposa estava esperando a primeira filha (Maria Luiza, nas
cida em 26 de maio de 1849, em São Leopoldo), quando faleceu 
o filho que lhe dera Ana. Lá nasceram seus outros filhos -
Adolpho Pompilio, Carlos Oscar Emílio, Georgina, Idalina e 
Carolina. Em casa só falavam o alemão e, quando o casal se 
desentendia, conversava com os filhos só em francês, língua que 
ela não entendia, aumentando a tensão entre os dois. Mesmo 
com os sérios problemas que enfrentava no lar, era um fiel e 
devotado chefe de família. 

Desempenhava tão bem suas funções de Engenheiro das Colô
nias que, em 22 de junho de 1850, o Presidente da Província do 
Rio Grande do Sul, Conselheiro José Antônio Pimenta Bueno, 
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nomeou-o Tenente Coronel da Guarda Nacional, cargo que ficou 
exercendo, juntamente com o de Engenheiro das Colônias. 

Em 22 de julho do mesmo ano, foi designado comandante do 
2.º Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional, no município 
de São Leopoldo. 

Tendo o comandante da Legião da Guarda Nacional dessa 
cidade de se afastar por algum tempo do cargo, para exercer as 
funções de Juiz Municipal de órfãos e Delegado de Polícia, 
assumiu, em 12 de outubro de 1850, o comando da Legião, man
tendo-se no cargo até dezembro do mesmo ano. Após reassumiu 
seu posto, no 2.0 Batalhão de Infantaria, onde ficou até 13 de 
fevereiro de 1851 quando, novamente, assumiu o comando da 
Legião. 

Manteve-se no posto até requerer sua exoneração, em 7 de 
maio de 1851 , passando o comando, em 9 do mesmo mês, ao seu 
substituto. A exoneração foi solicitada, alegando que o cargo de 
Engenheiro das Colônias o obrigava a sair, seguidamente, de São 
Leopoldo, não lhe permitindo, por este motivo, atender o coman
do do 2 .º Batalhão e da Legião (interinamente) com o desvelo e 
dedicação que achava serem necessários para desempenhar as 
funções a contento e de acordo com os seus princípios. Foi consi
derado avulso do serviço militar, conservando o posto de Tenen
te Coronel. 

Em 24 de novembro de 1851 foi convidado para ingressar 
como Membro Honorário da Associação Médico-Farmacêutica 
de Porto Alegre. Aceitou o convite, alegando não poder deixar 
de fazê-lo, pois muito o honrava, conforme podemos constatar 
por suas palavras, abaixo citadas: 

" ... tanto mais que pelos meus mui limitados conhecimen
tos Scientificos não me julga habilitado para fazer parte de 
huma corporação, composta de membros, cuja erudição tanta 
a realça, e perante a qual hum individuo de limitados conhe
mentos, como eu, deve humilhar-se, aceitande como aceite tão 
honroso quan distincto conceito." 

Em fevereiro de 1852, ao executar a marcação de umas colô
nias, foi ferido num pé. Embora fosse um ferimento relativa
mente grave, continuou seu trabalho, voltando para casa só quan
do este ficou pronto. Ao chegar foi convocado pelo Juiz de 
. Direito da Comarca de Porto Alegre, em São Leopoldo, para 
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servir de jurado, não podendo comparecer porque o estado do 
pé não lhe permitia usar calçado. · 

Mesmo doente, cumpria seu dever com tanto zelo e amor que, 
em março de 1852, o Governo da Província o encarrego~, t?m
bém, do cargo de Agrimensor das Colônias. Iniciou suas novas 
funções em 28 de março do mesmo ano. Suas duplas funções 
obrigavam-no, seguidamente, a sair da vila, penetrando no sertão, 
para executar as ordens recebidas. Esquivava-se de trabalhos que 
não lhe permitissem cumprir, a seu contento, os cargos de En
genheiro e Agrimensor. 

O Governo da Província, porém, acompanhava seu trabalho 
e, quando necessitava de um homem de pulso forte e leal ~umpri· 
dor das ordens recebidas, ele era sempre lembrado. Assnn, em 
22 de setembro de 1852, Ó Presidente da Província o nomeou -
sem prejuízo de suas funções de Engenheiro e Agrimensor das 
Colônias - Subdelegado do 1.º Distrito de São Leopoldo. Tomou 
posse do cargo em 27 do mesmo mês. 

Em 18 de janeiro de 1853 requereu sua exoneração, alegando 
não somente o seu estado de saúde, como pelos inúmeros encar
gos de Engenheiro e Agrimensor das Colônias que o obrigavam, 
constantemente, a se ausentar do Distrito. 

Obtida a exoneração, pôde melhor se dedicar às suas ativi
dades profissionais, desbravando o sertão para abrir estradas, 
demarcar colônias, construir prédios etc. Nestas ocasiões estava 
sempre em contato com os indígenas selvagens coroados, pesqui
sando e estudando o que encontrava. 

Em agosto de 1853, piorando seu estado de saúde, solicitou 
um mês de ·licença ao Presidente da Província, pedindo-lhe, na 
mesma ocasião, demissãó do cargo de Agrimensor, pois pouca 
esperança tinha de se restabelecer. A licença e demi.ssão foi soli
citada por causa da lesão no pé que, desde fevereiro de 1852, 
vinha lhe causando sofrimentos. · 

Em 1854 foi convocado para prestar juramento e tomar assento 
na Câmara Municipal de São Leopoldo o que não pôde fazer, pois 
fazia um mês que se encontrava impossibilitado de· sair à rua. 
Já não tinha esperança alguma de se restabelecer, pois achava 
que a ferida era um "cancro". Finalmente resolveu at~nder aos 
rogos dos filhos e da esposa para que repousa~se e ~tze~se um 
tratamento rigoroso. Parou de trabalhar, seguindo a risca as 
determinações do médico . 
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Aproveitou o tempo para estudar e esc rever e, embora meio 
contrariado por permanecer inativo, foi melhorando rapidamen
te. Conseguiu cufar-se após 2 anos de sofrimento, voltando feliz 
e esperançoso aos seus afazeres de engenheiro. 

Exerceu nos anos de 1855, 1856, 1857 e 1859 o cargo de 
vereador na Câmara Municipal de São Leopoldo, segundo consta 
na obra Estudos Leopoldenses, ano de 1974, n.º 28 - Imigração 
Alemã. 1824-1974, na página 27. 

Desempenhando os cargos que lhe eram confiados, arranjava 
serripre tempo para seus estudos e pesquisas, descobrindo, aqui, 
no Rio Grande do Sul, matéria-prima de ótima qualidade para a 
fabricação de porcelana. Associou-se, então, ao Sr. Luiz Afonso 
de Azambuja e conseguiram licença para abrir uma fábrica. 

Para adquirir máquinas e pessoal especializado, embarcou 
para a Europa, em fins de 1857. Antes de embarcar, ofereceu 
seus services ao Presidente da Província, Comendador Francisco , 
Corrêa da Câmara, para fazer estudos, na Europa, referentes aos 
melhoramentos da Barra do Rio Grande. Nesta ocasião, alertou 
o Presidente, dizendo-lhe que iria colher a opinião de engenhei
ros hidráulicos da Bélgica e da Holanda, países que sustentavam 
uma luta eterna contra os mares, possuindo, portanto, os melho
res engenheiros hidráulicos da Europa. 

Em 1858 fabricou, com matéria-prima do Rio Grande do Sul, 
numa fábrica francesa, uma baixela, com as armas imperiais, 
para ser oferecida a S.M. o Imperador D. Pedro II. 

De volta ao Brasil, com as máquinas e a baixela, não pôde 
abrir a fábrica, pois a licença foi-lhe cassada, por causa de me
xericos na corte. Não achavam justo ser dada licença a um 
"estrangeiro" para abrir uma fábrica no Brasil. Fazia, entretanto, 
10 anos que Alphonse Mabilde era brasileiro naturalizado, Te
nente Coronel da Guarda Nacional, Engenheiro e Agrimensor 
das Colônias. Impulsivo como era, revoltou-se contra a decisão 
imperial. Quebrou toda a baixela, guardando da mesma só um 
prato (em poder da família Mabilde até hoje), encaixotou-a, 
assim quebrada, mandando-a "de presente" ao Imperador. Só a 
conhecida bondade e magnanimidade de D. Pedro 11 livraram-no 
de uma severa punição, pois S.M. reconheceu ser justa a sua 
revolta. 

As máquinas, que trouxera da Europa, atirou-as dentro do rio 
Gravataí, guardando a fórmula da porcelana para deixar, como 
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herança, para seus filhos. Esta fórmula, entretanto, por ocasião 
de sua morte, foi roubada, não tendo sido jamais encontrada. 

Desistiu da fábrica e voltou a ocupar seu cargo de Vereador 
da Câmara Municipal de São Leopoldo, em 1859. 

Em 1874 obteve licença imperial para explorar minas de 
sulfato de cobre e outros minerais nas margens do Rio Quaraím, 
entre os arroies Caguaté e Capivari, no Rio Grande do Sul. Fez 
longos estudos, pesquisando muito, porém não obteve o resultado 
que esperava. 

Juntamente com o desempenho de seus cargos públicos, com 
seus estudos e pesquisas várias, estudava a vida, usos e costumes 
dos coroados que, desde o primeiro contato que com eles tivera, 
em 1836, o empolgaram de tal maneira que passou 30 anos de 
sua vida sempre às voltas com eles. Dedicou-lhes toda a sua 
atenção e não poupou esforços para catequizá-los. Indignava-se 
contra o tratamento injusto e cruel que recebiam dos desbrava
dores e colonizadores, sentindo uma revolta e compaixão muito 
grandes, pela incompreensão com que eram tratados os "infelizes 
e desgraçados indígenas selvagens'' - como ele os denominava. 

Quando, como Engenheiro e Agrimensor das Colônias, abria 
uma estrada, ao cair de uma tarde, foi surpreendido e preso, com 
todos os homens que com ele trabalhavam, por uma tribo de 
selvagens coroados (atuais caigangues). 

Ele, logo reconhecido pelos selvagens, como sendo o chefe 
dos brancos, foi levado até o cacique principal, para que ditasse 
sua sorte. O prisioneiro, usando de mímica, conseguiu mostrar 
aos selvagens a utilidade de uma luneta que carregava consigo. 
Deu-a ao cacique, para olhar através dela, deixando-o maravi
lhado pelo fato de enxergar perto objetos que se achavam dis
tantes. O cacique passou a luneta aos demais selvagens que o 
imitaram, ficando, igualmente, deslumbrados. Continuando a 
se comunicar por gestos, fez o cacique entender quanto a luneta 
seria boa para usarem no seu posto de ~bservação, localizado na 
copa do mais alto pinheiro do alojamento. 

Os coroados, surpreendidos e amedrontados com a luneta, com 
as mímicas e com os truques praticados pelo prisioneiro - que 
lançava mão de todos os recursos que lhe ocorriam para se 
salvar - pouparam-lhe a vida. Consideravam-no como a um ser 
superior, que lhes causava muito temor, bem visível, aliás, para 
o inteligente e astuto prisioneiro. Trataram-no bem, com um 
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misto de respeito e medo, dando-lhe um rancho velho, no aloja
mento, para morar. Respeitaram suas roupas e seus cabelo.s - o 
que não faziam com prisioneiro algum. Mulheres e crianças, 
quando aprisionadas, eram despidas, os cabelos t?nsurados e os 
pêws, das demais partes do corpo, arrancados e atirados ao fogo. 

Ficou preso, goiando de uma liberdade muito .~igiada, par~ 
não ter possibilidade alguma de fugir, o que ele, ahas, logo veri
ficou. Passou muito trabalho, privações e frio. Para se abrigar 
dispunha, unicament~. das roupas que vestia ao ser aprisiona<;lo. 
Tratou de fazer mantas com fibras vegetais, caçar animais para 
usar as peles e penâs, como abrigo. . . 

o que fazia ensinava aos selvagens,, deixando-os surpre~nd1· 
dos com o que conseguia realizar. Jamais demonstrou dese30 de 
fugir - o que, se fizesse, lhe seria fatal. Tratou de ir, conq~is
tando, pouco a pouco, a confiança dos coroados que, a medida 
que o tempo passava, cada vez mais o consid~ravam .cºi:-1º um 
ser diferente e superior, respeitado até pelo cacique principal. A 
maior prova que teve da consideração que lhe tributavam foi o 
fato dos selvagens lhe oferecerem pinhões e frutas, não tendo 
que ir procurá-los no mato. 

Começou a c9lher dados sobre os usos, oostuµies e crenças, 
fazendo o possível para falar o idioma indígena. Quando cons~
guiu falar con1 os selvagens, estes passaram a vigiá-lo menos. 
Era só seguido e vigiado por um jovem índio de, mais ou menos, 
20 anos de idade. . . 

Filho de um cacique. subordinado, o jovem · Ucuity foi-se tor
nando seu amigo. Conquistou, totalmente, a amizade de seu 
guarda a quem contava as maravilhas da civilização, da vila de 
São Leopoldo, das casas que construía, das pontes para atraves-
sar os rios sem precisar nadar ~te. . 

Tudo o que contava, totalmente ·desconhecido para o rapaz, 
despertava-lhe a curiosidade, ouvindo, atentamente; é at.é lhe 
perguntando o que não entendia. Acabou por propor ao 3ove~ . 
irem até S. Leopoldo, onde .lhe mostraria tudo, voltando ~epo1s 
para as matas, trazendo muita coisa boa com eles. Deslumbrou 
e conquistou de tal maneira a confiança de Ucuity que, com a 
cupiplicidade do mesmo, conseguiu fugir, após mais de dois 

anos de cativeiro. 
Voltou tr~zendo vasto material para estudo: pedras preciosas, ' . . 

semipreciosas, amostras de plantas que lhe despertaram· a cunos1-
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dade etc. Ucuity impôs, como condição para vir com ele, traze
rem um filhote de onça a quem dedicava particular afeto. Che
garam em São Leopoldo, onde encontrou a esposa e filhos cober
tos de luto, pois fora dado por morto. Grande foi a alegria, 
quando reapareceu entre os seus familiares e conhecidos, com o 
selvagem e a onça. 

Todos receberam o jovem muito bem, sendo tratado e consi
derado como um filho. Ucuity aprendia e aceitava os novos cos
tumes com alguma relutância, mas não falava em voltar para as 
matas. A grande consideração que lhe devotava e a bondade do 
ex-prisioneiro ia1n modificando, pouco a pouco, os costumes 
bárbaros do rapaz. Quando se tratava da onça é que se mostrava 
irredutível, não aceitando, sob hipótese alguma, a idéia de colo
cá-la numa jaula. Quando ele estava em casa, o animal perma
necia preso, num pátio interno da casa. O índio, quando conse
guia burlar a vigilância dos de casa, saía com a onça, tratada, 
por ele, como se fosse um cão. O felino era uma fêmea e, em 
pouco tempo, tornou-se adulto, entrando no período do cio. Foi 
se tomando nervosa e feroz o que não foi percebido pelo coroa
do, apesar das advertências que lhe faziam. Um dia, ao levar 
comida para o animal, foi atacado por ele. Ao escutarem os 
gritos do rapaz, correram para salvá-lo, porém Ucuity, atacado 
de surpresa, não pode ou não teve jeito de se defender. Quando 
chegaram, o coroado já estava morto. l\1uito se arrependeu de 
ter-lhe feito a vontade, não se desfazendo da onça. A estin1a e 
gratidão que devotava ao jovem fez com que atendesse ao pedido 
de conservar a fera. Ucuity alegava, sempre, que sabia lidar com 
a onça e não tinha medo, pois o anin1al era seu amigo. A amizade 
ao felino custou-lhe a vida, causando mágoa muito grande a todos 
que já muito lhe queriam. 

Depois de sua espetacular fuga, voltou várias vezes às matas, 
acompanhado de alguns homens armados, para impor respeito e 
para defesa contra ataques de selvagens e de animais. Viajavam 
a pé, levando abrigos, armas e nlantimentos (charque e farinha 
de mandioca) às costas. Continuou suas pesquisas e conseguiu 
aldear tribos dissidentes, em vias de extermínio total. 

Numa dessas viagens, voltou a um cemitério indígena que, em 
1836, muito o intrigara e, ao mostrar o mesmo aos selvagens que 
o acompanhavam, levantou suspeita entre eles, pelo fato de saber 
onde se encontrava o cemitério e por ter sido violado. o que logo 
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perceberam, apesar dos anos passados. Uma luneta que trazia 
consigo - igual a que usava quando fora aprisionado por outra 
tribo - salvou-o pela segunda vez. Ajustou a luneta e deu-a aos 
selvagens para olhar, dizendo-lhes c9mo conseguira enxergar de 
tão longe. O efeito produzido foi o mesmo da primeira vez e a 
suspeita dissipou-se. 

Nessas viagens muito material colheu para seus estudos, fa
zendo, de .modesto gabinete de trabalho, um pequeno museu. 

Espírito observador, dotado de invulgar atividade, dedicava-se 
a todos os ramos da ciência que lhe foi possível conhecer. Etnolo
gia, geologia, mineralogia, botânica e tudo o que a elas se ligasse 
direta ou indiretamente lhe eram familiares. Possuía, também, 
conhecimentos de astronomia que muito o ajudaram nas suas 
excursões. 

Conhecedor de vários ofícios, era um hábil ourives e lapidador 
de pedras preciosas, tendo, inclusive, lapidado uma bela coleção 
de diamantes, roubados por ocasião de sua morte, juntamente 
com a fórmula da porcelana. Deixou trabalhos em ouro e prata, 
pedras lapidadas e uma grande coleção de cristais e pedras do 
Brasil que ficaram para seu filho Adolpho Pompilio Mabilde, 
naturalista, entomologista, músico e poliglota. Anos mais tarde 
este vendeu a coleção para o museu dos jesuítas, em São 
Leopoldo. ' 

Falava o flamengo, francês, português, espanhol, italiano, 
holandês, alemão, inglês e algumas línguas indígenas, especial
mente o guarani e o caigangue. 

Sua obra escrita não é volumosa, porém suficiente para mos
trar sua eficiência no cenário da atividade pública da Província 
e sua inteligência privilegiada, sempre voltada para o estudo, 
observação, investigação etnológica e histórica, e pesquisas cien
tíficas. 

Sobre os indígenas coroados deixou um texto e 63 notas com 
que pretendia escrever um livro. O texto foi publicado, após sua 
morte, no Anuário do Rio Grande do Sul de 1897 e 1899. Desta 
publicação o etnógrafo argentino, prof. Antônio Serrano, fez um 
resumo em espanhol, publicado em 1939 na Revista do Instituto 
de Antropologia da Universidade de Tucumán, na República 
Argentina. 

Em 1846 escreveu uma Exposição sobre a Barra do Rio 
Grande , respondendo às perguntas que lhe fez Antônio Manoe1 
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da Câmara, encarregado da Estatística Provincial e, em 1848, 
em francês, um tratado sobre História Natural intitulado Des
cription abregée d'un Cabinet d'Historie Naturelle e muitas 
notas sobre as plantas do Brasil e, em especial, do Rio Grande 
do Sul. 

Em 1833 fez , em francês , um estudo para fundar, na vila de 
Rio Grande, uma fábrica de carvão animal (empregado na cla
rificação do açúcar) e respectivos subprodutos. Das cinzas da 
madeira usada como combustível para queimar os ossos obteriam 
a potassa. 

Escreveu Notícia Geográfica do Jn1pério do Brasil, no ano de 
1836, contendo as capitais das 18 Províncias, sua latitude, lon
gitude (em relação ao meridiano do Rio de Janeiro), superfície 
em léguas quadradas e população. Neste trabalho, só da capital 
da Província do Rio de Janeiro - São Sebastião do Rio de 
Janeiro - é que deu a situação em relação ao meridiano dt! 
Greenwich (longitude oeste 43°3'00"). 

Foi publicado, em 1946, no Boletim Municipal, órgão da Pre
feitura Municipal de Porto Alegre, o trabalho Observações de 
Latitude e Longitude de Alguns Lugares da Província do Rio 
Grande de São Pedro do Sul - São Leopoldo, 29 de julho de 
1853. 

Ainda foram publicadas as Cartas do Engenheiro Alphonse 
i\1abilde - sobre a Estrada do Mundo Novo a São Leopoldo e 
a Ponte do Rio dos Sinos, contribuição documental do Dr. Olintho 
Sanmartin ao Congresso de História e Geografia, promovido pela 
Prefeitura Municipal de São Leopoldo, em 24 de julho de 1946. 

No II trimestre de 1945, o prof. Walter Spalding publicou 
Dois of icios de Alphonse Mabilde na Revista do Instituto Histó
rico e Geográfico do Rio Grande do Sul, n.º 98, pág. 242 . 

O jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, reproduziu, no 
dia 13/06/1958, sob o título "O chá da 1ndia na Colônia de 
São Leopoldo em 1854" uma opinião do Dr. João Daniel Hille· 
brand, médico colonizador. Segundo ele o chá da 1ndia, chamado 
em botânica Théa Coheá, foi introduzido no Rio Grande do Sul 
por Alphonse Mabilde. Diz: "Todas as plantas de chá que já 
existem na Colônia provêm de sementes de quatro daqueles 
arbustos que foram plantados e cultivados há três anos pelo 
Engenheiro Alphonse Mabilde, que as obteve do Rio de Janeiro". 
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O artigo do Correio do Povo do qual transcrevemos o trecho 
acin1a é assinado pelo Eng.º Agr.º Paulo Annes Gonçalves. 

Sobre seus trabalhos diz o Dr. OJintho Sanmartin: 
''Sua obra escrita não é copiosa mas é suficiente para sagrá-lo 

como um erudito. " 
Trabalhar, estudar e lutar por uma catequese racional e huma

na dos indígenas selvagens do Rio Grande do Sul - foi o ideal 
de toda sua vida. 

Na velh ice, atendendo ao pedido da f atnília, retirou-se da vida 
pública, dedicando-se aos filhos e aos estudos. Durante a guerra 
Franco-Prussiana (1870) os desentendin1entos com a esposa eram 
maiores. Ela era fervorosa defensora da Prússia e ele, da França. 

Quando os ânimos ficavam muito agitados ele passava o dia 
na casa de seu filho Emílio, fu ndador do Estaleiro Mabilde, e de 
sua nora, Prof.ª Maria José Fróes 1\1abilde. Com ela passava 
horas conversando, contando-lhe, saudoso, fatos relacionados 
com sua infância, seus pais, sua pátria natal e seus tempos de 
estudante na ·universidade. Outras vezes empolgava-se, descre
vendo-lhe seu trabalho e sua aventura no meio dos selvagens 
coroados, seu cativeiro, os sustos que passara e a grande expe
riência conquistada. Nestes momentos mostrava, claramente, a 
revolta e dor que lhe causava O· tratamento dado aos selvagens. 
Reconhecia serem eles ferozes, egoístas e traiçoeiros mas, como 
brasileiros, dignos de compreensão e tolerância. Dizia que sem
pre os tratara com humanidade e brandura, recebendo o mesmo 
dos indígenas selvagens. 

. Nos dias em que a mágoa era maior, falava-lhe dos dissabores 
que a vida de casado lhe trazia. Achava que o fato de estudar 
muito, de adquirir cultura, não trazia felici_dade, pois não fora 
feliz. 

Pai dedicado, educou seus filhos, fazendo-lhes ver que o mé
rito de uma pessoa consistia em lutar e vencer pelo próprio 
esforço, procurando sempre fazer o bem ao seu semelhante, inde
pendente de sua cor, religião e credo político. 

Foi um grande apaixonado pelo Brasil, servindo ao Governo 
imperial com o amor, a fidelidade e a dedicação de um brasi
leiro nato. Tornou-se grande admirador de D. Pedro II, diante 
da atitude do mesmo, ao receber o "presente" que lhe mandara. 
num acesso de revolta. 
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Na velhice, até ao próprio rei da Bélgica desculpava, aceitan
do a ordem que na inocidade lhe causara revolta, pois reconhecia 
ter sido ditada para o progresso da Bélgica - o que ele e os 
colegas, no entusiasmo da juventude, não haviam entendido. 
Embora republicano convicto, usou sempre, para lacrar sua 
correspondência, seu anel-sinete de ouro, com um ônix engastado. 

. Es~udios~ e pesquisador incansável, não media esforços para 
at1ng1r os fins a que se propunha. No fim de sua vida estudava. 
com o entusiasmo de um jovem adolescente, o idioma grego. 

Foi um homem de ação, de uma atividade irrequieta e cons
tante . Não contente de trabalhar o · dia todo, aproveitava, ainda, 
a calada da noite para melhor estudar, deitando-se, sempre, alta 
madrugada. Levantava-se n1uito cedo, ao clarear do dia, apesar 
dos protestos da família. Conforme sua nora dizia, ele tinha pena 
de perder tempo dormindo, o que fazia, somente, quando o can
saço e o sono o venciam. 

Quando conheceu o mal que o atacou (hidropisia) fez o cál
culo da acumulação de serosidade no organismo, comunicando 
aos familiares a previsão do dia, hora e minutos de sua morte -
ocorrida em São Leopoldo, a 4 de dezembro de 1892. No cálculo 
que fizera errou, apenas, os minutos. 

Acha-se sepultado em São Leopoldo, junto com sua terceira 
esposa, Maria Luiza, falecida em 6 de setembro de 1912. 

Após sua morte a esposa, querendo limpar seu gabinete de 
trab~lho e desconhecendo o valor que os objetos e manuscritos, 
ali encontrados, teriam para os estudiosos, destruiu grande parte. 
Os filhos, quando chegaram para separar e examinar o que o pai 
guardara a vida toda, pouca coisa encontraram. Do pequeno 
museu não restava quase nada. 

* * • 

A vida de Pierre François Alphonse Booth Mabilde foi um 
exemplo de retidão e de amor no cumprimento do dever, impon .. 
do-se a seus superiores e subordinados pela sua moral intocável 
e grande bonda~e de coração. Foi, indiscutivelmente, no Rio 
Grande do Sul, o pioneiro no estudo da vida, usos e costumes 
dos selvagens, colaborando de maneira eficiente e humana na 
catequese. 
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Sua vida e sua atuação no meio em que· viveu e trabalhou 
tornaram-no digno da admiração e do respeito de suas duas 
Pátrias: Bélgica e Brasil - e de todos os descendentes da família 
MABILDE que ele aqui fundou, à qual tanto se orgulham de 
pertencer suas bisnetas. 

MAY MABILDE LAGUE - Coordenadora 
EIVLYS MABILDE GRANT - Revisora 

Porto Alegre, 7 de julho de 1978 
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Os ·Apontamentos de Alphonse Mobilde, 
na opinião de Guilherme Cesar, autór 
do prefácio, é um depoimento 
vigoroso, rico de dados, constituindo-s~, 
pode-se dizer, na primeira "pesquisa de 
campo" realizada no Rio Grande do Sul 
e, talvez, no Brasil, nos domínios da 
antropologia cultura 1. 
De particvlar importância são os dois 
últimos capítulos, nos quais o autor 
aJ:>orda o problema da catequese e 
faz comparações entre os Coroados e 
Botocudos do Rio Grande do Sul. 
Sobre a catequese - a religiosa e a 
leiga - adotada até então de 11modo 
muito imperfeito'', procurava uma 
solução ideal, lutando por uma 
catequese racional e humana dos 
selvagens do Rio Grande do Sul. 
Solução, aliás, não encontrada até 
hoje, a despeito de dedicados 
sertanistas a partir de Cândido Rondon. 
Muito curiosos são as observações 
feitas pele> autor no capítulo 4 
onde reg·istra as semelhanças dos 
Coroados com os mongóis. "Tanto· os 
lineamentos do rosto - diz-, como a 
estatura geral e as formas corporais . 
dão aos coroados uma aparência 
mongólico, tão identificada que o 
indígena Coroado e o mongol parecem 
pertencer a uma só e mesma raça". 
Estamos certos de que os Apontamentos 
de Mabilde, agora reunidos em livro 
graças aos esforços de suas bisnetas 
May Ma biide Lague e Eivlys MÇJbilde Gront 
despertarão o interesse dos 
estudiosos: etnólogos e antropólogos. 

1 

' 

-' 

. " 

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


	000
	000_i01
	000_i03
	000_i05
	000_i07
	000_i09
	000_i11
	000_i13
	000_i15
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	232



