
t 

• l" 

I 

• 
f • 

{ 

• 

' 
• 

• 

• 

• 

l 

.. -

• 

1f ' 

• 
\ 

.. 
" , 
t 

• ... _ 

' . 

VOLUME vm 
NOVA SÉRIE 

• 
• 

• 

• • ., ,. ., ) 

• • 

• ... 

• 

., ; 
• • • • 

.J • 
• • 

~ 1. 
" 4 \ . ,,,. • .. 
• • 

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



.. 

• ,. 

..... 

' 
, 

• 

• 

• 

, 

• • .. 

' 

.. 

• 

• 

. • 

.... 

' 

•. 
).-

'\ ' 

. "' 

• 

...... 

• 

' .; 
' 

. . 

• 

' 
• 

• 

• 

,. ... 



• 

• 
' .. 

' 

• 

• •• •• r 

• 

• 

• 

• 

. ' 

• 

,. . 

·' ' 

• -· .·..: ·· 

... -_ 

~..: 

, 

.· , 

• 

• 

.· 

' 

' 

' . 

' " 

.... 

• 

1-/. 

, 

• 

• -

' 
, 

. .. 

. . ..,. . 

. 1 
··~ 

"< 
j.:. '.\. ... 

. ·~ 
''$:' 
·~ 

' , 
~ ...... -'1" · " 

• 
" 

. ·, 

• 

' 

~ .,, .. 
··-~ 

·. 

• 

• 

• 

... 

' ., . 

, 

.. 

... Y..".., 

C;'.o,}.'f' " 
• J . ,., .,.. 

• 

' ,. 

• 

, 
• 



.. 

.. , 

-.. 

• 
' 

\ 

• 

• 

. .... 

J 

.. 

... 
~ 
• 

• 

• 

.-
•• • 

. -

. -· ... 
VOLUME vm 
NOVA, SltRIE 

• 

< 
! 
•' 

• 

1 

• 
• 

• 

• 
r 

, 
• 

i 
•t 

' 

.. 
• 



r 

~ 

' 
-~ 

\ ~-~ .. • 
~ 

•• ~ .. ,, • . ~ .'i: " . - .. . 
~ " • .,~·_; .. ) ~· ' ... ,. . ~ 

. . .. ,, . 
·,:,•·t~i~ ' . ·' 1 . ~ .... • • ~ ., --~,,, ..... ~ 

' ' . ' • ... ~.-

., 
~ 

' ' • .J ' > • • • 
~ 

" ~ ;. 
< 

! - "1 .. " . -
'>· 

J V . . • . "~ 
; 

. ... 1 

• .. 
~ 

-~. 
. 

' ., 
< 

endereçada' 1,.....- ":-.- ,i A correspondência deve ser ' 
' • ao Diretor da .. 

"REVISTA DO MUSEU PAULISTA" < 
.~ 

Prof. ·0r. HERBERT BALDUS ~ ·~ 

Caixa Pootal 8032 ~ 
,,. 

• ~ 

• SÃO PAULO 
, 

BRASIL • f t 
• f - . ,.. ... ' . ~ .. t; \ .. 

~ "'7 ' . ~ .... 1 

. f , . 
\ • ~- . 

• ... 
~ ~ 

"' • 
• ' ' .. , .... .,. 

t 
~ 

' ' I .. ' . . 
... ( ~ 

' • ' ., 
~ 

.;,- ~ .. , 
.. 

. ' 
' 

;. ,. 
i . 

( 

-·· -<. > • , 
" ·. ' • ... 

• ,. , . ,, 
' ~ 

r 

As publíeações enviadas em pe~ut~·' devem ser 
• • endereçadas ' < a } . 

·-- BIBLIOTEC~ DO MUSEU PAULISTA >. 

' ' Caixa Pootal 8032 
~ ' ' 

-~" 

,. SÃO PAULO • .. ,\ 

' BRASIL ...... 

'\ 

\ 
'"' 

• ' e 

' 
··X " , .. 

,-

' 
. ' 

~ 

"' • .. 
, 

.,. • 
? 

• 
• t 

' ; .-• " ' ,. • .,. ' - ,._. 



' ' ' 
' 

! 

, 

' 
-· 

. ' 
• 

• 

J 

• 

, 

• 

• 

• 

. ' 

• 

• 

> • 

'· ~ 
• 

• 

' 

• 
' 

. " 

' 

Homenagem 

ao 

• 

J 

• 

' 

• I 

• 

i 
I 

• 

' 

• 

' 

J 

\ 

• 

' 

' -
XXXI Congresso_ Internacional de American'Í$tas 

.. . 

, 

• 

. ,... 
• 

t 

' 

:?-

reµ;'f?tido :, ~ São, Paulo 
" .... ' 

.no ano de 1954 , 

, 
• ' 

• , 

• 
• 

• 

, • 
• 

• 

• 
j. 

.. 
• • 

• 

• 

\. 

\ 

• 

. . 
• 

, 

,_ 



' 

" • 

.· 

\ 

, 

. . 

t 

' 

' 

' 

1 

• 

• • 

. ' 

' ·' 

• 
• 

- -~ _,. 
/ -~ .:~ 

.. 

. ' 

, , ·...: ~ ~ 

. 

' . ;7 

.. 

.• 

, 
~ 11,::.. .- ,. '. 

' p ·- ;.:. 
~ ~ :' -~ 

' • 

;-
·r~ /( , 

' 

. ' 
•V~: ~'''. , .~-



l 

' 

-

"'· 

' 
• l . . • ·· . 

' • 
,- ,,. • !" 

. - .. 

- - . 

~ 

,.. -
: 

~ 

~ 

y 

• 
, 

I --

tNDICE 
., 

•.!'· 

CURT NIMUENDAJú 
Apontamentos sôbre os Guarani .... . ............. , .. . 

, Tradução e notas· . de EGON -SCHADEN. 

·L. B. HORTA ·BARBOZA -
Relatório dos trabalhos realizados pela Inspetoria do Serviço 

de · Proteçã~ .aos 1rrdios e Localização de Trabalhadores 
Nacionais em s.-f'aulo, durante o ano de 1916 .....•.• 

HERBERT BALDUS 
Os Oti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
W. HOHENTHAL 
Notes on the Shucurú Indians of Serra de ~arobá, Pernam-

buco, Brazil - ........ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

E. BIOCCA 
Pesquisas sôbre o metodo ~de preparação d.o curare pelos tndioa 

.• 
G. LUSINA " . 

~ . 
Descrição do Chondodendron.. Bioccai n. sp., 

usada pelos . indiQS Makú . do alto r io Negro 
na prepar~ção. do~ cu,rare ............. • ..... • "" . ~· - ~ 

FREDERICO BARATA : 

. .. ~ ... 
O m1,1iraquitã e as "ie~ntas'• -'.dos TapaJó •· .............. " ...... . 
ALBERTO REX. GONZALÉZ · 
Mazas líticas dei Uruguày -y Patagonia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" . 

79 

Í65 

-- •·. 

RELATóRIO DA SECÇÃO DE ÉTNOLOGIA ... ~ ....... . .•• ~- . ~~ 281 
~·-

• 

- • ..... 
' 

• ' • - ~ ~ 

" . 
' u 

'" 
~ 

~ 

' • :..: .. ~ 

--
• 

• 



.- ,. 

' ' ' 
" • 

' 1 • ' 



' , 

< 

' -
• • 

' 

, 
• )e' 

• • • •• 
1 1 • 

• 

' - ' - - • -· - ..... 
"' , ' ~ 

APONTAMENTOS SôBBE OS GUARANI , 

I , 

• - ': 
t" 

-

Trádilção de ' e notas . •' . ., .EGON SCHAJ)EN ; ' ' • . .. "J,;,i .... 
l 

\• ... -

. , ... .: - . 
-~ . ' . .,. 

.. . 

.,.:., __ . -. 

·, ~ ~ .{. 
·.. \;. · ~···· ~ . . 

.... ...; ' : ~~ 
'I' '~ );.. 

• 
' 

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



-. 
q~~ii.\ - . ·-

• · 1 - .e em tôda parte a sua. voz se levantou para declarar, alto e 
... - bom som, que é crime négar tratamento humano a despx.e-

. .·. · ·., za(los e maltrapilhos indígenas, cuja· existência não raro se 
~~: ·1%.t~ ;.~., _transformou em inferno ap(>s a ~hegada dos pÇ>rtadores tia -
t" · -'· • .. ~~ ~ · ·e· 1·,.r11 iz· açao-· · 

.•> t • '\, I "~ "o!: - , ,. u • • ·• -

.~, · · . - · · Quem quer que hoje em dia entre em .contacto com ín-
dios Guaráni em sit11a.ção de marginalidade cultural, não tar

, · '1a a descobrir a quase mania-de-perseguição de que são ví-
, tima. ~ uma atitude-de-espírito decorrente, em parte dos 

:~"-~ ~ -'~:-i · '.:,, ~ . contactos culturaiS a que estão expQStos há um sécúlo e tan-
~ , ~ · · to, mas em parte também do misticismo religioso exacerbado 
~ . pelo mito do cataclisma futuro. Ora, de um índio acossado pe-

:.-; u la idéia fie que a terra está prestes a ser destruida pelo fogo, 
·pelas águas ou mesmo pelas trevas, e obsecado pelo mal que, 
. em sua opinião, .sempre e em tôda parte se lhe pretende fazer, 
··não é possível exigir julgámento sereno e objetivo em suas r~ 
lações com pessoas estranhas. Baseado em minha própria ex.:. 

' periência, avalio bem as côres escuras e fantásticas em que os 
- Guarani devem ter pµitado a Nimuendajú as . suas atribula· 

:;.,._ 
1

f. .. . ções. Talvez haja, pois, algum exagêro em um ou outro episó
:~i!(',\~}:.:e-" dio que se vai ler, ma8 é claro também que o_ autor. não deve 
:t.0;1~, --= . ' ~ - ,ter poupado esforços para aproximàr.-se da verdade dos fatos, 

4ue em parte, alias, cx:orreram nos anos que conviveu com-a 
tribo. -
, Ao etnólogo exigente, e ávido de largas interpretações 

. .teóricas, possivelmente não satisfaça o registro casufstico das 
, . ,__ observações que se vão ler. Mas não deixará também de reco

nhecer o valor ilustrativo dos fatos particulares e a sua im
- portància para a compreensão do "ethos" cultural e da perso
.. -nalidade básica dos Guarani, sobretudo porque completam os 

dados do trabalho maior : , 
. , · Dividem-se êstes apontamentos em quatro partes. A 

... -"".,_~·. · , ~., · , ~- mator delas trata da · movimentada história d'as migrações 
~·:/': ·~ · -guarani entre 1830 e 1908. Na segunda, a que intitulei Acon• 

~ ~ teclmentos vários, narram-se primeiro alguns episódios que 
~ ~empllficatti J.: maneira yergonhosa pela qual os índios fo

. . ~ . 'ram tratados e a seguir descreve-se o -'batismo" guarani é a 
"t . ~ :_ . .. • r ~, cerimônia da .adoção de Nimuendajú na comunidade triba!: 
,.,• ·";. · _;.~.-: Em terceiro lugar, algumas páginas .sôbre o médico-feiticetr~~ 

'll_: · ~~ . "'11-: ~ A quarta parte dei o titulo de Mitologia e crenças religiosu~ 
~ , " · ..,_·~Seguem-se, em apêndice, a tábua da família de José Francisco 
~-. ."' ·Honório (que era capitão da aldeia do Araribá)_, vm mapa daà· 

. ~; · " ~ ·.. ·. -~ões percorridas pelos Guarani em suas nrlgr~ções . Pe.lo 
~~~ ~~:~·'\ 'f-.. ~" território pa~sta, a _reprodução de interessante desenh~ e, 
~~~ · ,.~·.:-,:_ ·por fim, rápido bosquejo de objetos de culto . religioso. 
~ ~"" Conservei na tradução a grafia original das palavras tn• 

: __ . -dfgenas, embora esta não corresponda -exatamente à qlio .o 
' 

:. . •· 
' . 

' 
~ ... :. 

' j• 

. . 
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autor usou maís tarde. Ao capítulo histórico Nimuendajú 
acr;escentou dezt>ito' neta.$. :<Afguris comentários meús, prece
didos de pequeno vocabulário de têrmos guarani 11sados pelo 
autor, encontram-se no fim da tradução. * E' claro que o tex
to poderia'.:dar margem a extensa.S. discussões . etnológicas, que, 
aliás, em parte foram feitas magistralménte pelo próprio pes
q1Jtsador ~m.se~ e~t':ldo de_ 1914. Contudo,~ compree~ã~ das 
páginas aqw trãduz1das nao ·requer erudiçao, .n·em muita @o-
ria. Achei, por isso, que não devia sobrec·arregá-las com gran
de númer.o de notas ~xplic~tivas e comparativas. 

São Paulol 30 de setembro de 1950. 
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I. SOBRE-A IUSTóRIA. DOS GUARANI 

1. OS GUARANI NO IGUATEMI 

por volta de 1830 \ 
1. • 

' 
O bisavô de Avacauju era capitão no Iguatem.i' [1]. -~er1 

ta vez, pôs-se a caminho com a sua gente, afim de trabalhar 
para os paraguaios. Na a14eia ficaram sómente o filho mais 
velho, a mulher com o filho :Qienor, que era criança de· colo, 1 

• ~ . 

11ma segunda mulher e 11~ homem de idade. 
Depois que os Guarani foram rio-abaixo, vieram os AVa· 

vai (1) e assaltaram a aldeia. Mataram o ancião e o filho 
mais velho do capitão, atearam fogo nas cabanas e levaram 
prisioneiras as duas mulheres e a criança. Quando à . noite, 
no acampamento, o menirto (2) começou a gritar de medo dos
Avavai, êstes o seguraram na fumaça da fegueira até fic~r 
meio sufocado e· sem poder gritar. As mulheres guarani,- po-. . ·~· 
rém, na esperança de que os guerreiros de sua aldeia · não tar .. 
dassem em ~eguir o rasto dos Avavai, foram amarrando as fie- -
chas às cordas dos arcos, com auXílio de cipó, e quando _os 
Avavai lhes· pergunt~am por que motivo. faziam isso, res- ·· 
ponderam que era costume guarani. . . 

Entrementes, o capitão dos Guarani regressou à aldeia e 
viu o que tinha acon~tecido. Disse entã.o· aos seus guerreil:o$: 
"É melhor seguirmos imediatame:pte os .t\vavai; talvez O$ _ al.~ 
cancemos ahida!" Em seguida, os Guarani afiatam os seus 
facões (2 ] e calibraram as suas flexas sôbre o fogo. Foram 
andando em tôrno do !Oca!, até descobrirem o rasto dos Ava
vai, e· depois seguiram-no. Encontraram dois lugares em qu~ 
os inimigos haviam pernoitado. Na tarde do terceiro dia_ che
garam à proximidade de um rio e perceberam que estavam em 
:frente à aldeia dos. Avayai. Alguns estavam no rio, ocupados 
com um .i>ari, outros faziam covos, e o chefe, ~ntado na ma.;r~ 
gem, estav~ trançando um cesto. . 

• ' . 
> • 

-

-

-. 
• 

Aí os Guarani avançaram até o barranco.dQ rio -e· o ~.ca,··- _. · "'• . 
pi~ão dêles gr:itou para o outro lado: '.'Vamos ver se vocês·a~, . f • i .,. · .. 
ra podem conosco I" Dito is.to, lançou-se no. rio e sôbre os. Ava~- -~ ·· 1;- ... ;~ 
vai~- Qs Gu~ani atacaram trê~ vezes e mataram muitos· ini~; -".' 'r. ~!'· ~ · -'~~ 
~gos; os restantes fugira~. O irmão do c&:pitão guaram por"'/ ' ··: .. :~· ~)?i 
14u-~e . com ,gr.an_de valentia~ ~erseguiu dois~. Avavai1 -que; ·~~na:_ '. "····" .,'_fk~ 
fuga, pulara,m num. poço do rt(). Lutou com eles na agua,, mq.· . - ~· , , " 
~ qo~~Ava~ai conseguira,m .$Ubjugá-lo e. êle estava p~steS, a'. :' .. r~· ·~ 

. - - . 
\ 

' • 
< 
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não resistir mais, quando se lembrou d11ma faquinha que Ie- -
vava à cintura. Mergulhou depressa ·no poço e quando, ao· 
olhar para o alto,. viu nadar acima de si os Q.ois Avavai, en .. : 
terrou a faca no peito de um e no baixo ventre do outro. A 
seguir, foi até à margem e, não vendo mais a ninguém em 
tôda a redondeza, chamou: "ó meu irmão mais velho,. você 
está vivo ainda?". "Estou vivo!" respondeu de longe o capitão~ 
que, juntamente com os seus homens, ·havia perseguido os 
Avavai fugitivos. . 

Mal os Guarani tinham iniciado o ataque, uma das mu-
lheres prisioneiras correra para o lado deles. Mas a mulher 
do capitão assustou-se de tal modo com os gritos de assalto 
e o alarido da luta que ela correu com sua criança para den
tro do mato, ond·e se escondeu. Por longo tempo, os Guarani 
chamaram e procuram-na em vão e, afinal, tiveram de ir-se 
embora sem ela. 

O capitão, · entretanto, não sossegou e daí ·a poucos dias 
tornou a levar a sua gente para dentro do mato. Mais uma 
vez-ãssaltaram um acampamento dos Avavai, mas não encon
tr~ram a mulher com a criança, nem numa terceira -expedi
ção, realizada pouco após. O capitão, porém, incapaz .de con
solar-se com a perda, ficou melancólico, de modo que os seus 
homens começaram a ter medo dele e, quando pela q'1a.rta 
vez êle os quis levar contra os Avavai, negaram-lhe obediên- · 
eia. Esperou ainda alguns dias, mas ficou pensando só na 
mulher e no filho e afinal disse ao irmão: "OUça, meu irmão 

, mais novo, eu volto para o mato e sei que desta yez vou 
morrer." 

E foi, acompanhado sómente do único de seus três fi
lhos que lhe ficara, um menino já bastante crescido. Pouco 
depois de irem embora, chegaram à aldeia a mulher e a 
criança que se haviam procurado. "Por que. foi que você de
morou tanto?" perguntou-lhe o irmão,,,,, do capitão. "É que eu 

. tinha medo do meu marido, porque pensei que se zangasse 
comigo por eu ter fugido para o mato:' 

Enquanto isso, o capitão e o filho dele andaram pelos 
matos em procura de rastos de Avavai. . 

Ao anoitecer do segundo dia, caiu 11ma chuva forte; o 
capitão sentou-se debaixct de uma árvore e o filho, que levava 
o arco do pai, debaixo de outra, um pouco distante. Enquan .. 
to. estavam ai sentados, veio de mansinho um bando de Ava
vai. Quando o capitão os viu, levantou-se e gritou: "Venham
cá, seus corujas!" O menino quis levar-lhe depre~a o arca~ 
~ já era tarde; os Avavai lançaram-se sõbre o capitão é 
massacraram-no. Vendo isso, o menino tugiu, e como êle ain~ 
da era pequeno, só um dos inimigos foi atrás dele. Quando 
êste o alcançou, o menino guarani de ~repente se .jogou no 
cb.ão, quebrando, com a pequ~ clava que. ttnha ciJDBigd~ . --· 

.. 

' 

' -
. 
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canela de seu perseguidor. Depois _acabou de matá-lo, e con
seguiu fugir para casa. "Meu pai, disse-me êle, morreu ~s 
mãos dos .Avavai, mas eu também matei um deles" . 

- 2. OS GUARANI NO TIBAGI 

1835 - 1850 (??)' 

Os Guarani puseram-se em marcha para ~onhecer ª' 
grande água no leste. Iam com êles alguns poderosos médi
cos-feiticeiros. Chegando lá, êstes deviam jogar com todos 
os recursos, para talvez conseguirem que se pudesse caminhar 

- . por sôbre a grande água, para chegar à terra em que não se 
:morre. . 

Quando chegaram ao Rio Paraná, muitos \pensaram _que 
já fosse a grande água. Na ocasião, as águas do Paraná.esta
vam revôltas, como às vezes acontece. Todavia, os médico&
feiticeiros acalmaram as águas, construiu-se. uma grande ca
noa e os Guarani passaram sem acidente para o outro iado, 
uma leva após outra. Na margem oposta encontraram al~~s 
Guaianá, (3) [3] cuja tribo naquela época já chegara a~é Para
napitanga e Pescaria. Contaram aos Guarani que na região 
havia uma ave de canto muito alto e singular e que na terra 
cresciam árvores com agulhas em lugar de fôlhas. Aí os Gua
rani acreditaram que de fato já tinham chegado à terra em 
.que ningµém morre· 'e com mil privaçõ~s seguiram adiari~, 
cantando e em procura de mel. : ' 

A onça seguiu-lhes o rasto e matou um Guarani; ia sem- ~ 
pre atrás do bando e rondava o acampamento. -o capitão fez . 
construir um mundéu, mas a onça não caiu .nele e pegou mais . 
um Guarani. Aí o capitão pensou num jeito de .matá-la, para 
que ela não exterminasse aos poucos a tribo tôda. Afiou o 
facão e pôs-se sõzinho na trilha da onça, mas esta era esperta 
e não apareceu. Todavia ela assaltou outro Guarani. E' ver-· 
~ade que a conseguiram enxotar, mas já lhe havia esfacelado 
os joelhos e a nuca. Quando os companheiros o acharam, êle 
ainda podia falar e deu-lhes o conselho de o abandonarem ali 
mesmo, pois assim atingiriam o Jatai sem serem perturbados. · 
Pediu que lhe entregassem um maracá e disse ao capitão que 
pendurasse outro maracá livremente no acampamento. ?tJO· 
momento em que êste segundo começasse a soar· sõzinho, te-· 
riam um sinal de que a onça estava dando ca~ de sua. vida., 
O capitão seguiu o conselho e ao cair noite o maracá com.e
Çou a soar sõzinho no acampamento. Então n capitão reu· 
niu a sua gente, dizendo-lhe: .. Vejam, agora o homem está 
sendo . comido pela onça." 

-. 
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Os Guarani chegaram ao Jabµ. Depois de cinco diaa, a 
onça os alcançc;>u e ninguém, mais. teve coragem de ir à caça .. 

· e de buscar água. O capitão precisQu manqar fazer 11m gran
de girau no alto das árvores e, quando anoitecia; todos subiam 
ai. · Uma noite veio a onça e quis subir pelos troncos das ár
vor.es, mas o capitãQ matou-a com a lança. 

Mas já. no dia seguinte veio outra o~ça, que matou um 
' Guarani. O capitão disse: "A esta podemos pegar com facili
dade". Mandou fazer um grande chiqueiro e na ponta, junto 
à· saida colocou dois arcos armados; em seguida, os G11ara.ili 
se retiraram para o girau. A noité veio a onça e ficou· ron
dando o acampamento, até que de madrugada entrou no chi
queiro. Ao aproximar-se da saída, atingiram-na as duas fle
chas, que dispararam, e os Guarani desceram, acabando de 
matá-la. 

A seguir, os Guarani se estabeleceram junto ao Tibagi. 
Depois vieram. os portugueses. Os· Guarani viram sôbre 

o rio as numerosas e grandes canoas, ouviram -os tiros e dis ... 
seram: "Agora estamos perdidos; ali vem gente de . outra tri
bo". Entre os portugueses havia o Capitão "Mini", que falava 
11m pouco de Guarani. Gritou para os Guarani que não ti
vessem medo que nada lhes aconteceria. Aí encostaram as , 
canoas, e delas sairam negros e cada vez mais negros, ele 
:modo que os Guarani ficaram. assustados, ~rguntando ·ao ., 

· Capitão Mim: "Qué bichos são êsses? Não matam e não mor-
dem?" _Mas o Capitão Mini lhes disse que era gent-e. O dono das 
canoas mandou então dar aos Guarani café e cachaça, de 
que êles não gostaram. Aí o Capitão Mini pôs um pouco de 
açúcar na boca do capitão guarani: "Isto é m·elhor ainda do 
que mel", e do açúcar os Guarani gostaram. O dono das çanoas 
mandou então distribuir fazendas e deu ao capit~o guarani 
um par de calças, má.s êle não as quis vestir de jeito nenhum 
e afinal amarrou as pernas das, calças à maneira de avental . . ..., 
O Capitão Mini lho quis mostrar: "'Veja, é assim que você deve 
vestir" .. O. ,Guarani, porém; ficou sentado e replicou: •'Dei.Xe, 
está. bem assim!'' 

Entre os Guarani havià uma jovem ~uito boriita, que o 
dono das canoas quis para si. Dormiu uma noite com ela· e 
na mànhã, seguinte mandou· aqu€.cer água e levar à sua gran
de ten<;Ia uma bacia C<?.fil água qµente e outra com. â~- friá! 

· Em seguida amarrará'm a jovem, lavaram-na com sàbão e en
fim forçaram-na a· vestir roupa e a calçar sapatÇ>S. Vendo isso, 
os Guarani ficaram t~o atpedrontados· que fugiram· dura~te a . 
n~~t,e, deixando ape,nas u~. velh:<? . qt'.l~. jâ.: nãq era capaz -~~ 
correr~ · Construiram a sua·· aldeia m,a1s ~a j~~e . e lá. f1-
c~ram morando por algum tempo~ Receberam·meJs uma yez· -- . 
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a visita dos portugueses,, mas ês~es os agrad.àram. e. não fize- · . /,·' -::l
ram nada de mal. . · .... 

. Os Guarani vo~taram depois ao Jataí, na mesma é.poca 
em que <?S Guaianã che.garam a São João Batista dp Rio Ver- e. 

dê. Foi a êsse tempo que chegaram aos índios três fradtts: 
Frei Mateu aos Caioa de São Sebastião do Piraju(4), Frei Pa-

, • 1 """' - ,,.,,, • ~ c1fico aos Guaiana. de Sao Joao Batista do Rio Verde, e .. Frei .· 
1 Timóteo aos Guarani do Jatai. Frei Pacífico faleceu pouco~de

pois, mas Frei_-Timóteo presidiu ,por longo .período à ald.eia 
do J.ataí. [4]. Aconselhava os Guàrani a trabalharem, dlstri- ·;:·~ 
buia os trabalhos da lavoura e trouxe todos os apetrecho~ ne
cessários à fabricaçã·o de cachaça e de açúc~. Entreta,ito, , 
os Guarani não queriam viver à maneira que êle propunha, 
não queriam tomar café, nem cê>mer carne de gado: "Para 
que? Então havemos çle ,morrer .aquf de tanto trabalhar?" 
Uma noite retiraram-se às escondidas e foram reunir-se aos , , 
Guaianã do Rio Verde. Viajaram sob a direç~o de Guyracam
bi. (õ). ' . . 

Por esse tempo um negociante, encontrando-se com ou
tro bando de Guarani no Paranapanema, ab~ixo da foz . do · , "' 
Tibaji, foi assas'sinado com. os seus homens, apesar de~· ter 
sido amistosa a sua aproximação aos Guarani. Julgaram 
os Guarani que, apesar de tudo, lhes cumpria pr_evenir ·um , 
sssalto da parte dos portugueses. Quando .o negociante .:os ··· ' 
mandou buscar lenha, cada qual· trouxe dentro de seu .feixe ; 
dé lenha ~m tacape. Ao raiar do -dia o chefe guarani acordou _, 
os. seus homens; massacraram os portugueses, que estav~m . ; ·,., 
dormindo, e fugiram rio-abaixo, voltando para o Máto GrOS&O. 

• • • 

3. OS GUARANI NO RIO VERDE E NO RIO 
DAS CINZAS 

1850 (??) ~ 1890 ' ' .. 
. , 
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. . 
rece que o grupo dos G-uaianã não ·sofreu aumento pela che
gada de companheiros de tribo. Apesar de se ter dado um 
cruzamento em grande escala entre as três tribos, (6) torna
ram-se cada vez mais tensas as relações, especialmente _entre · 
os Guarani e os Guaianã. Com insistência, os Guaianã, que 
no princípio eram numericamente. mais fortes, levantavam 
contra os Guarani a acusação de que êstes lhes matavam as 
crianças com feiti.çaria. Quando afinal os Guaianã exigiram, . 
para a realização d'e suas danças oguau, um rancho sagrado 
do capitão Araguyra (Honório), no qual êste levantara as _ 
imagens de Nianderequey e de Chyvyi, os Guarani destrui
ram o rancho e vários bandos, na maioria de mistura com. 
Caioa, emigraram, prime~rai:nente para o Rio das Cinzas. 

Lá existia já uma aldeia de Guarani junto à Barra 
Grande, (7) de onde vários oandos foram para jusante, esta~ 
belecendo-se aí. Primeiramente, o bando do Capitão Lucas 
fixou morada na margem direita, entre a barra do Piranha 
e a do Boi Pintado, mas não tardou a abandonar êsse local 

Por outro lado, a segunda aldeia foi talvez a mais pró~ 
pera que até o presente existiu no Rio das Cinzas. Fo~ fun ... . 
dada e dirigida por um chefe enérgico e inteligente, o jovem . 
Capitão Tupãmbei. A princípio, o bando ..:de Tupãmbei morou 
nas proximidades do atual Santo Antônio da Platina, no Boi 
Pintado, mas depois migrou para jusante, indo parar na mar
gem esquerda do Rio das Cinzas, em frente à embocadura do 
Jacarezinho. Infelizmente Tupãmbei morreu muito cedo, o · 
que constituiu grave perda para a tribo. Certa vez, quando 
subia o rio com canoas cart·egadas de produtos da ald·eia para · 
serem vendidos aos brasileiros, os Guarani da Barra Gran~ 
de, vendo~o aproximar-:-se da aldeia, receberam-no com uma 
salva de tiros em sinal de regozijo. Tupãmbei, na intençao 
de responder à salva, pegou a garrucha que se encontrava 
diante dele no fundo da canoa, mas a arma disparou antes do 
tempo. A descarga feriu-o mortalmente no baixo-ventre; ve~o · 
a falecer no dia seguinte, enquanto o levavam de volta à al
deia, e foi enterrado nas imediações do Poço do Sorubim. 
Após a sua morte a aldeia se dispersou. Os Caioâ voltaram 
para Mato Grosso, os Guarani para a Barra Grande. Só um·-· 
resto insignificante ficou aí, abandonando o local mais tar-
de~ em 1905, por ca11sa dos bravios Coroados. f 

Inicialmente os Coroados não haviam feito investidas no , 
Rio das Cinzas, até. que um belo dia os a~ugentou, a tiros ·de ,, · 
espingarda, um brasileiro em cujo paiol estavam tentando · · · 
:roubar milho. Dai a poµco {empo, os Coroados assaltaram...- . 

· · lhe a casa na ausência dele, queimando-a e trucidando a fa-, .. 

• 

mflla. Como de cost11me, os Guarani foram acusados pelai · . ).~ ~ . 
brasileiros, que djzia.m terem êles estado de conluio com~ , ... ·. ·. · · 

' 
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' 
Coroados; pàra provar a sua inocência, tiveram de seguir_ com: , 
os bugreiros em perseguição aos Coroados. A perseguição, co-
mo de regra, terminou com a matança de uma aldeia, e a;_ 
partir dessa época ver_ificaram-se também anualménté 1_10~ 
Rio das Cinzas assaltos e dadas. Procurou.,se também nessa, 
época conseguir a ·rendição dos Coroados, empregando . para. 
tal fim os companheiros-de-tribo mansos d.o Jataí; todavia os, r 

bravios declararam não render-se enquanto houvesse coesão .. 
Seguiram-se novas. expedições de bugreiros e novos assalt95 .. 
Por fim os Coroados surgiram igualm~nte no Jacarézi:nh,9, qn
de mataram µm pescador guarani, lançan.do ao rio o cadáver 
mutilado. A seguir, também o último resto do bando de ~- -
pãmbei se retirou para a Barra Grande. . 

Antes disso já se dissolvera por sua vez a quarta ·alcleia> ~ 
situada na margem àireita da grande volta do L~anjinha.. · 
O Capitão Pedro, d.essa aldeia, que fôra a p~seio a 'Jataí,, 
perdeu em sua ausência o filho predileto, que morreu subi-~ 
tamente. Quando regressou indicaram-lhe como culpados a . 
dois Caioá que estàvam de partida para o Mato Grosso e. 
dos quais se dizia terem morto o filho com feitiço. 

João Pedro mandou então quatro Guarani para lhes ar-- · 
marem uma cilada abaixo do J acarêzinho; um dos Caioá . 
foi realmente morto, ~nquanto o outro conseguiu escapar,.,. 
chegando ferido à aldeia dos Guarani do Jacarezinho. João, ~ 
Pedro per.seguiu-o ta.n:ibém aí, mandando matá-lo a .tiro. en- 
quanto dormia. Depo,is dessas ocorrências, conduziu a maior · . 
parte de seu bando para o sul de Mato Grosso, onde -êle:: 
morreu; os que permaneceram no primitivo luga.r debanda
ram depois. ·-

Parte dos homens .de João Pedro reapareceu recente.-
1nente integrado no1 bando de José Itapúra, que subiu o ·Pa·- ' 
raná com seus Guarani e Caioá, fixando-se acima da barra 
do Tietê, perto de Itapura. Em 1905 foi a São Paulo, afim de 
solicitar a doação, a seu bando, de terras das proximidades 
de Itapura, mas não obteve resposta definitiva. Depois mo
rou no Rio Vermelho, em frente à barra do Tietê, mas ao 

\ 

irromper a revolução fugiu descendo o Paraná. Em priilcí-
pios de 1907 tornou a aparecer em São Paulo, sendo confir· 
mado no posto de capitão, e recebendo também, ao que .pa
rece, as terras que pediu, mas desde essa ocasião ignora-se 
novamente o seu paradeiro (8). · 

1 
· 

Em consequência das referidas hostilidades entre ·as· tri
bos do Rio Verde, o Capitão Yvyrai por sua vez abandonou .~· ~-- :~ 
São João Batista, dirigindo-se com a sua gente para BaJJ.apal .:.., ·~-. ;in~ 
( 12) [~], perto de Conceição . de· Itanhaem, ,onde o Govêi:po.·· .... · 0;;f :1~.
hiavia dado terras aos Guarani !ai ;estabelecidos. Todavia, . ' · . . ' 
não gostou do lugar, e por isso seguiu para o sertão do bai.;. .' · · : '~ 
xo Batalha, sem primeiro vQltar ao Rio Verde. . · ... ~~ · 

J 
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4. Os Gu.arãni no Dour~dos e no, Jacutinga 
.... . ... ' 

1890-1895 

No baixo Batalha, Yvyrai se encontrou com outro ban
do, que subira o Tietê sob a direção do Capitão Antoninho . . 
Com êsses dois chefes veio ter certo dia Frei Sabino. :mste 
conseguiu interessar ao capitão Yvyrai (Leme) pelo plano 
da fundação de uma colônia indígena junto à barra do Dou
rados. O Capitão Antoninqo, porém, não quis saber do. pla
no e com o seu bando tornou a descer o Tietê. E' verdade 
que mais tarde subiu novament~ o rio, mas, na região que 
medeia entre Dois Córregos e Jaú, a tribo tôda foi vitima
da por uma epidemia. O Capitão Antoninho voltou só para 
o Mato Grosso, onde faleceu pouco depois. _ 

Afim de ter mais gente à sua disposição, o Capitão 
Yyyrai enviou um homem ao Rio Verde, afiµi de chainar 
ainda mais companheiros de tribo. O convite teve entusiás
tica aceitação da parte do €a pitão Araguyra (Honório) ; 
que, movido pelo avanço ilegal dos b_rasileiros pelo territó
rio indígena adentro, bem como pelas rixas com os Guaia
nã, já ' havia emigrado uma vez para o Rio .das Cinzas, on
de, no entanto, permanecer~ pouco tempo. 

Perto do sítio de José Ferreira, no curso inferior do Ba-. 
talha, Araguyra se encontrou com Yvyrai e com Frei . Sa
bmo. DesGeram imediatamente o Batalha e· o Tietê, em di
reção à barra do Dourados, onde Frei Sabino mandou demar
car a colônia na margem direita do Rio Dourados. Mandou 
que ca.da um dos dois chefes derrubasse , com seus homens 
.seis alqueires de ·mata virgem. ,Depois disso, plantar-se-~a 
cana e fabricar-se-ia aguardente, para o _que já haviam si
do trazidos os necessários ·apetrechos. Quando a derrubada 
estava pela metade, Frei Sabino declarou ter necessidade 
Q.e fazer uma viagem a São Paulo. Entre os índios haviam 
surgido febres malígnas e, como' houvesse falta de remédios, 
Frei Sabino prometeu trazê-los. Na qualic.Iade de substituto , 
seu e de administrador dos seus bens, deixou no Dour~dos 
o sertanejo Adãozinho, que, aliás, fizera o transporte · dos 
objetos até aí. 

Os que haviam permanecido no lugar ficar~ esperan
do por muito tempo, mas Frei Sabino não voltou. Entre
mentes, as condições de saúde no Dourados iam ,piorando 
cac;la vez mais. A sezão colhia uma . vítima após outra, es
palhando a morte sobretudo entre as_ crianças. U:rp. filho e 

·.. duas filhas de Yvyrai faleceram: Quando o númeró de mor
tos atingiu a sete, sem que houv~sse · chegado qualquer no
tícia de Frei Sabino, Adãozinho resolveu subir o rio até o 
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sítio de José Ferreira,. on~e esperava obter informações se
guras. Daí a poucos dias, regressou çom a noticia de que não 
Sé precisava mais esperar por Frei Sabino. Constava que 

· ' · · ·a ·t t d T' t" f um v1garlo res1 en ,e na ot1 .,,~a margem o 1e J~, n q, .. ~zen-
da ãe um certo Antônio sa·b1no, apresentara denúncia con
tra Frei Sabino· à · autoridade competente em ·são Paulo, de
clarando a empresa como falcatrua por meio de um d,o
cumento assinado por seis testemunhas. Em virtude, disso, 
o frade não teria mais recebido subsídio algum, _não vol~ndo 
mais para junto dos índios. · .- · 

Adãozinho então abriu sem demora todos os caixotes e 
volumes, deu algumas miudezas aos índios, e conservou o 
restante a título de remuneração pelos seus trabalhos; em
barcou êsses objetos na grande canoa que aí .havia e foi-se , 
embora com êles. Os Guarani seguiram por terra, tão de
pressa como lho permitiam os seus numerosos doentes.; foi 
uma terrível retiradà, pois no percurso relativamente peque
no entre a barra do Dourados e o sítio de José Ferreira mor
reram mais onze pessoas vitimadas pela sezão, entrê elas 
quatro filhas, um irmão e um neto do Capitão Araguyra. 
José Ferreira deu acolhida- provisória aos · índios, enviando 
Araguyra a Fo:rtaleza .com ordem para fazer compras pata 
o seu bando, que não possuía roupa nem ferramentas. Em 
Fortaleza, Araguyra se encontrou fortUitamente com Frei 
Sabino, que lhe propô~ acompanhá-lo a São PaQlo, onde . o 
índio declararia que de qualquer modo desejava a continua
ção da obra de Frei Sabino junto ao Doura.dos.. No entan
to, Araguyra não quis mais saber de coisa alguma e acusou 
o frade ·de culpado da morte dos 18 Guarani que a febre 
havia colhido no sertão . 

. -- ' 

O Capitão Yvyrai (9 ) ficou· morando com José Ferreira, 
ao passo que Araguyra migrou com os seus homens para a 
regiã·o de São Paulo dos Agudos, onde pelo es_paço de quase 
dois anos t:r;abalhou para um fazendeiro, ao qual, no decor
rer do tempo, t eria ficado devendo a soma de 1. 200$000. 
Por fim, Ismael Marinho Falcão resgatou a dívida dos índios, 
passando a trabalhar com êles durante uma série de anos 
na medição de fazendas na região do ·Batalha e, ocasional
mente, também mais longe, para os lados de Pederneiras e . 
Avaré. Mais tarde, ch~gou ainda um grupo sob a chefia do 
Capitão Chico, mas êste morreu pouco depois. Falcão_ com
prou quatro alqueires· dé capueira no curso superior do Ja
cutinga, bem como porcos para criaç-ão. entregando-ôS àos 
Guarani, que ai se estabeleceram; ía buscá-los sempre que 
deles precisava. · · 
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Os Guarani no ·Rio Feio 

1895-1901 

' . 
> 

Por êsse tempo, o sertanejo Adãozinho, partindo da po
voação situada à margem do Estiva, na região das nascen
tes do Dourados, atravessara o Ribeirão Congonha, passan
do.pela divisa das águas, e entrando n.o território do Rio 
Feio, onde descobriu o Ribeirão da Lontra. Falou dessa des
berta aos Guarani, enaltecendo a piscosidade do rio e a ex
celente caça das matas da região, e lembrando que aí os 

· : , Guarani ainda poderiam receber do Govêrno terras com9 
propriedade sua, ao passo que ·no Jacutinga moravam em 
chão estranho. Como, alé·m disso, os Guarani sentissem so
bremodo penosa a situação, em que viviam, de serem cha
mados por Falcão em qualquer época do ano e sem consi
deração pelos seus próprios interêsses, afim de trabalharen1 
durante meses seguidos, Araguyra um. belo dia se pôs a 
caminho do sertão com os seus homens; depois de alguma 
.Procura infrutífera, encontrou de fato o _rio em apreço e co
meçou imediatamente a abrir roça junto à foz do Lon.tra, no 
local que hoje - devido à mania, de certas pessoas, de pôrem 
em tudo nomes guarani, embora· não tenham a menor no
ção dêsse idioma - leva a tola denominação "Guaranyuva" 
{ 7]. Foi aí que os Guarani passaram os seus dias mais f eli
:zes desde a saída do Mato Grosso até hoje. A caça e a pesca 
~ram extraordinàriamente rendosas, as plantações -e, em es
:pecial, a criação de suinos davam bom resultado, e nas fa-
2endas recém-fundadas no alto Rio Feio ainda se pagavam 
na época salários relativamente altos. . 

Isto durou até que principiaram as incursões dos co .. 
roados. De há muito havia notícia da presença dêsses índios e sabia-se terem infligido em Agôsto de 1887 sangrenta der
rota na margem do Pintos aos moradores dos Campos de 
Avanhandava, obrigando-os a abandonarem todo o lado es
iquerdo do Tietê. No Rio Feio, porém, os seus vestígios eran1 
:rarlssimos e, na maioria dos casos, datavam de vários anos, 
não havendo notícia de nenhum caso .em que tivessem en
:frentado os moradores· com atitude hostil. ' 

Mas 11ma ocasião em que o.s Guarani ousaram, numa 
caçada, descer até abaixo da embocadura do Jacaré, encon
traram junto à barra de. um riacho (Ribeirão dos Sete Ran
chos, da Comissão Geográfica) sete cabanas recentes, nas 
quais ainda se encontravam alguns utensílios. Pou~o tempo 
depois, numa excursão para sudoeste, Araguyra chegou ino
pinadamente tão perto de uma aldeia que pôde ouvir o rui-

• . . 
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do do trabalho no pilão. Sem mais indagar, voltou imedia-
tamente. _ 

Todavia, ainda no mesmo ano os Coroados fizeram o 
seu primeiro assalto. Os Guarani tinham aberto uma roça à 
margem do Lontra, bastante para o lado da nascente, on
de construiram um rancho para pernoitar. Na primeira noi ... 
te que aí passaram, os Coroados entraram na aldeia abán
dqnada junto à foz do Lontra, saquearam os ranchos·, .in ... 
cendiaram-nos .e estragaram tudo o que não puderam lev~r. 
Logo a seguir deu-se o primeiro assalto à Fazenda Acampa- ~ 
mento, no qual os Coroados, com todos ~ sinais de feroz sê ... 
de de vingança (11), trucidaram dois jovens na roça e des-· 
truiram uma casa. (1898). 

Vendo o dano que se lhes fizera, os Guarani abandoná
ram. o sítio de sua morada, dirigindo-se para o Coqu~irão, 
onde naquele tempo morava um certo Vitor Manuel Ferrei
ra, que mais tarde também foi rechaçado pelos Coroado.s, e 
quando os seus adversários surgiram igualmente por essas 
bandas, migraram para as proximidades de B~uru. 

Entrementes, os valentões do Rio Feio se ajuntaram 
com o possível intuito de empreenderem uma excursão· pu .. 
nitiva. Pessoas que ou não conheciam os Guarani ou lhes 
queriam mal, tendo à sua frente Adãozinho, levantaram, · 
como de costume, a acusação de que os. Guarani de certo 
modo teriam traido os. braS;ileiros perante os· Coroados e exi
giram, sob ameaças, a sua participação na dada que se pla
nej ava. Araguyra, em cujo espírito talvez tivesse acordaçlo o 
antigo ódio con~ra os f\_vavai, bem como a recordação do· pai 
por êles raptado (v! retro) e o avô por êles trucidado (v: re
tro), participou da expedição, juntamente com mais· três 
homens da tribo. 

Partindo da Fazenda Acampamento, foram para oeste, 
dobrando depois para o sul, e surpreendendo pequeno acam
pamento dos Coroados, onde mataram a tiros um velho ca
sal e um jovem índio e prenderam vivo um rapaz. Os bu
greiros r egressaram triunfantes, trazendo na ponta· de uma 
vara os órgãos sexuais do velho Coroado. - , 

Daí a pouco tempo, os sertanistas que acompanhavam 
o engenheiro Sílvio S .. Martim em sua viagem fluvial ex- -
terminaram até o último homem outro grande acampamen
to dos Coroados pouco acima do lugar agor~ chamado Quin
ze de Novembro. Dessa como de três outras excursões __ que 
se seguiram aos assaltos do Dourado, do Sucuri- e do Con- . 
gonhas, p.articiparam os Guarani, tendo-se destacado prin- · 
cipalmente o Guaranf Tangaraju (Antônio Roque dos Sa~- - ··,,. ':>;.!~~
tos), nat~al das proximidades de Conceição de Itanhaem. - ~ · ; · · .. · 

Quando os Guarani estavam acampados perto de Bauru~ . -~ t'.>t ~ ~ 
veio ter com êles o Padre Claro Monteiro Homem de Melo, '4:1 
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que os persuàdiu a voltarem ao Rio Feio. Levou Araguyra · 
consigo a São Paulo, conseguindo que lhe fosse conferida 
a patente de capitão e declarado propriedade dos Guarani. o 
território dos ribeiros Lontra e Çuiuçuhy (Agua Branca). 
Depois disso, voltou a "Guaranyuva", com ótima equipage~t -
e uma porção de objetos de ~rmuta, fonógrafo, etc., alcàn
çand_o com promessas - ao capitão prometeu 1:500$000, 

,. aos outros menos - e ame!tças qu_e Araguyra! com cinco ho
mens da tribo (Avajogueraa, Tangaraju, Ponõchi e Tavya)_ 

.... ' 

o acompanhassem na viagem fluvial que emp,reendia no iri.
tuito de catequisar os CÓroados. Além dos nomeados, particJ-~ , 
param um caboclo (Salvà:dor '.'Pintado,.'), a mulher dêste, 
uma Guarani (C_iniana) e um menino (Eiju), dez pessoas. ' 
ao todo. · 

Antes da partida, o Pe.· Claro forçou Araguyra - me
diante a ameaça de entregá-lo com tôda a tribo à cadeia de 
Agudos - a dar o seu consentimento para que êle se casas
se com a filha do capitão, 1:-fiapery, (13 ) [ 8], união contra a 
qual Araguyra no fundo não tinlia objeção a fazer, mas que -
desejava ver adiada até a volta. 

Com tôda solenidade, o Pe. Claro se casou a si próprio _ 
com a filha do chefe guarani, e em seguida partiu com os , 
seus homens em duas canoas. Só excepcionalmente o padre 
entregava armas aos seus companheiros, porque receava que 
lhe estragassem a missão, atirando contra os Coroados em 
momento inoportuno. 

· Já abaixo da embocadura .do Inhema se tornaram visí"". 
veis. os vestígios dos Coroados, que rodeavam a expedição. 
Os Guarani negaram-se a seguir adiante, exigindo a uma 
voz que se iniciasse a retirada. O Pe. Claro declarou que 
neste caso seguiria sozinho .. Afinal os Guarani se· deixaram 
·persuadir mais .uma vez, com exceção do velho Panõchi, 
que persistiu em sua negativa, voltando à aldeia sô~inho e 
a pé, embora a distância equivalesse a dia e meio de viag~m 
e o padre não lhe cedesse arma alguma, nem sequer uma 
faca. 

' 

Os outros continuaram a jornada, ninguém sabe por. 
quanto tempo. Dos Cor_oados encontraram-se pegadas, mas 
nenhum deles se deixou ver. Firialmente, quando os manti
mentos começaram a ~scassear, mais uma vez os Guarani 
exigiram que se voltasse. Como precisamente nesse ponto,. 
h~uvesse um caminho,. de índios_ que dava no rio~ o padre o 
seguiu em companhia de ~raguyra para e)Cplorar o terreno . . 
Depois de pou~o tempo~ porém, Ar~guyra se neg9u . a seguir , ,. 
adiap.te e voltou,. ao passo que o Pe. C~o prosse~iu . sôzi-· : .. 
nhô, .cqloçando sôbre .ô~caminhQ_ presente~ para os CorQa.dos>. ,._ ,. 
Quando afinal regressoµ,JlO anoitecer, êsses Objetos ja pão Se . 
enc9ntravam 'aí. Alta rioite: chegou. ao lugar em que se acha".' . 
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vam as canoas, declarando haver estado numa elevação, de 
onde vira que, daí a um dia de viageµi, o Rio Feio desembo..; 
ca num rio maior. 

Isto induziu mais uma vez os Guarani a avançarem, mas 
como à noite do dia seguinte não tivessem alcançado a em
bocadura (18), o próprio Pe. Claro resolveu regressar. Man- -
dou fincar um mourão à beira. do rio, muniu-0 de uma ins
crição e na madrugada seguinte inicio·u com os companhei-
ros a viagem para montante. . . 

, 

Ao meio-dia dêsse mesmo dia, quando passavam por 
uma volta do rib, surgiu repe·ntinamente no barranco da 
margem àireita um grupo de Coroados, despejando uma ra·
jada de flechas sôbre. a primeira das canoas, na qual se en
contravam o Pe. Claro, Araguyra e Avajogueraa. Q Pe. Cla
ro, que no momento da agress.ão dormia deitado no fundo 
da canoa, descarregou a espingarda, mas logo a seguir caíu 
varado de flechas. Avajogueraa, embora já ferido por uma 
flechada no ombro, ainda disparou a sua garrucha ~e dois 
canos e depois pulou no rio. Após alcançar a outra. margem, 
atingiu-o uma segunda flecha na região ~ombar. Araguyra, 
que por sua vez pulara logo no rio, mergulhando na água, -
recebeu, ao chegar à margem, uma flechaida nas costas. 
Conseguiu ainda subir o barranco, por onde no momento 
passava correndo Eiju.; pediu a êste , que arranca5se a ponta 
da flecha, que saira no peito. . Feito isto, o capitão ainda 
tentou falar, mas o sangue lhe jorrou pela boca e pelo na
riz; fez a Eiju .um sinal com a mão para fugir e morreu. Os · 
que se encontravam na segunda canoa-,,.' abandonaram-na 
logo que se deu o ataque çontra a primeira, nadando para ã 
margem oposta. Aí Rapa arrancou penosamente, com os 
dentes, a ponta da flecha cravada no o.sso, de quadril de 
Avajogueraa. O ferido era. incapaz de andar, pelo que os, oti
tros o quiseram arrastar consigo; o transporte, porém, lhe 
causava dores tais que êle suplicou que o deixassem ai mes
mo. Ficou, pois, para trás e naturalmente nunca mais tor-
nou a aparecer (1•). / 

Sem armas - apenas Rapa tinha uma faca com feitio. de 
punhal-, sem mantimentos, sem fogo, e duramente perse
guidos pelos Coroados, os Guarani foram fugindo rio-acima. 
pelas matas e pelos pântanos. Uma vez lograram escapar · 
dos perseguidores somente porque dividiram as pegadas e, 
mudando de rumo, cruzaram o Rio Feio. Dai por diante 
marcharam em dois grupos separados. Tavya, Rapa e Eiju 
alcançaram a aldeia do Lontra. depois de quatro dias, e Tan
garaju, Salvador "Pintado" e a mulher d:êste sómente de.pois' 
de seis. Salvador. · não· · tivera resistência suficiente para 
acompanhar a fuga dos Guarani -:---- na última parte do tra
jeto, a sua mulher índia (15), tivera de carregá-lo nas costas. 

' .-
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Igualmente Eiju, que na ocasião mal tinha 13 anos de ida
de, contou-me várias vezes que, tomado de desespero pela 
fome e pelo cansaço, pediu aos camaradas que o abandonas
sem. ~as Rapa não cedeu e tocou-o para a frente à força 
de pancadas. Tangaraju esteve por longo tempo entre a vida 
e a morte em consequência das fadigas que sofrera, e Tavya 
ficou cego de um dos olhos. _ 

Quando se divulgou a notícia dos acontecimentos, to
dos os objetos de algum modo transportáveis foram levados 
a Bauru por soldados, visto se afirmar em tôda parte que os 

-próprios Guarani teriam assassinado o Pe. Claro, mentira 
idiota que ainda hoje em dia se costuma repetir e acredi
tar no sertão. Mais tarde, os insultos porque teriam abando
nado covar~emente o padre na hora do perigo e as suspei-

. tas da parte dos parentes do padr~, que exigiam dos Gua
rani a entrega de nãd sei quantos contos de réis, que se afir
mara terem .sido d·epositados em suas mãos e dos quais, se- · 
gundo os Guarani, sômente o administrador da Fazenda 
Faca talvez pudesse saber alguma coisa - eis as montanhas 
de ouro que Claro Monteiro prometera aos companheiros 
pelos seus serviços [9]. 

Os Coroados, por sua vez, tornaram a incendiar a al
deia do Lontra e destruíram também a nova roça. A umá 
árvore do terreiro ataram uma grande ponta de flecha tin
ta de sangue e ao lado, sôbre dois ramos cortados, enfia
ram os cartuchos detonados da garrucha . de A vajogueraa. _ 
Foi o que encontraram os bugreiros que. auxiliados. com di
nheiro e armas pela municipalidade ·de Bauru, empreendé
ram pouco tempo depois uma expedição punitiva contra os. 
Coroados, que teve pleno êxito. 

; 

5. Os Guaram no Avari 1 

J 

1901-1906 

Os Guarani não ficaram morando por muito tempo nas 
proximidades de Bauru, mas tornaram a concentrar-se jun
to à embocadura do Avari no Batalha, lugar em que ante.-

. riormente, antes de Falcão os estabelecer no Jacutinga, já , 
. haviam feito roça. Logq que possível, Avacauju, o filho mais 
velho de Araguyra, se preparou para uma Viagem a São 
Paulo, afim de aí conseguir a sua nomeação para o cargo 
de capitão. A essa altura - de modo algum consigo enten
der com que aparência de direito - uma porção de brasilei
ros se imiscuiu subitamente nos negócios dos Guarani, de
clarando Avacauju incompetente para êsse posto. Avacauju 
é moço direito, bom chefe de família e se acaso alguma vez 
se embriaga, procura retirar-se sem espalhafato. Em sua 
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qualidade de capitão deveria, é certo, ter mais energia e mais 
interêsse pelo bem-estar da comunidade; desfruta na tribo 
mais prestígio como médico-feiticeiro do que como capitão . 
Mas observando o candidato da oposição, vejo nitidamente 
que os seus adversários não se preocupavam com as melhores 
qualidades de caráter. Todavia, graças ao auxílio dos ami
gos e de seu pai, hoje falecido, Avacauju pôde reunir os 
meios necessários para ir a São Paulo. Foi nomeago capitão, 
regressando para o seio ·da tribo com a patente, o uniforme 
e - os sarampos. A .doença grassou terrivelmente entre as 
crianças guarani, mas também adultos fale~eram . A situa
ção da tribo teria sido desesperadora, se os Guarani não ti
vessem tido o auxilio de Ismael Marinho Falcão, que lhes 
deu conselhos e medicamentos. 

Mesmo depois de nomeado capitão, Avacauju (José 
Francisco Honório) estava longe de se ver livre das intrigas 
dos adversários. Antes do mais, trataram de convencer a 
Tangaraju, homem ambicioso, mas um pouco velhaco, de 
que era a êle que deveria caber o posto de Avacauju . Com 
a maior facilidade, Tangaraju aceitou êsse ponto-de-vista, 
portando-se de maneira correspondente, o que deu origem a 
desentendimento aberto entre êle e Avacauju, em conse- , 
quência do qual Tangaraju, levando consigo quase a meta- · 
de da tribo, foi estabelecer-se a jµsante, na margem oposta \ 
do Jacutinga, onde os Guarani ficaram inteiramente na de- / 
pendência do fazendeiro José Soares. Mas também não qui
seram que Avacauju continuasse como capitão dos restantes. 

Aqueles cidadãos, à sua frente um certo Francisco Pe
reira da Costa Ribeiro, o mais miserável patife que até ho
je encontrei no sertão, reuniram-se e, armados, se colocaran1 
diante do rancho de Avacauju no Avari, exigindo categóri
camente a entrega da patente de capitão. Avacauju declarou 
que devolveria a patente somente em São Paulo, onde a re
cebera, e afinal, após muito falatório e barulho, os heróis 
se retiraram sem conseguir o seu intento . 

Em compensação, n9mearam outro capitão e - fato 
significativo - não a Tangaraju, mas ao velho Curuçu 
(Manuel Fernandes), homem muito direito, mas sobremodo 
retraido, incapaz de dizer uma palavra em público e, mui· 
to .menos, ·de dar algum.a ordem ou instruções. Curuçu,-que 
absolutamente não gosta de falar em circunstância alguma, 
calou.se também diante de seus "protetores". :tstes falSifi~ 
caram então uma patente de capitão, declarando haver si
do, por solicitação deles, enviada de São Paulo para Curuçu, 
e convidando-o a ir à Fazenda José Soares, afim de lhe ser 
entregue solenemente. Mas eis que o velho rev·elou ter um 
respeito demasiado profundo de seu capitão legítimo, -que 
recebera o posto por direito de sucessão; não aceitou a pa-
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tente e co~tinúa ainda hoje-como um dos mais fiéis adeptos 
de Avacauju. Assim também ês~ golpe ·falhou. 

'--. Entretanto, é certo que o prestígio de Avacauju sofreu 
- bastante com essas maquinações. Os- Guarani, que em ou-· 

tras circunstâncias se sujeita1n cegamente a seu capitão, co
m.eçaram agora a -criticar as atitudes dêste, ·e quase não ·ha
via quem não descobrisse que possuia, por sua vez, as qua"' 
!idades indlspensáveis' para o p0sto (16); a par da o-bediência, 
desapareceu também a unidade_, d.e sorte que· a decadên-cia se 
foi manifestando em ritmo crescente. Já não se realizava-m-

- as antigas ' caçadas e trabalhos de lavoura coletivos, que se 
costumavam empreender sob a chefia do _capitão, · e· cujo pro-, 
duto se distribuia equitativamente entre todos, nem tão po11-
co se faziam mais, nas povoações, as jornadàs e compras 
em comum, cada qual trabalhava e vadiava. como bem en
tendia e, dessa maneira, quase todos ficar9:m muito endivi-_ 
dados. Quando depois a Estrada de Ferro Noroeste do Bra
sil se veio aproximando do Batalha, o sítio junto. ao Avari 
se tornou insustentável por causa das ·constantes importuna
ções da parte · ~os trabalhadores da estrada, que ·pratica van1 
impunemente as mais grosseiras _ arbitrariedades, tentando
várias vezes violentar mulheres guarani. ·como, além disso, 
os Guarani sofressem bastante com os brasileiros, que ' iarn 
apertando cada vez mais o cêrco em tôrno deles; Avacauju 
resolveu abandonar a aldeia do Avari. Numa excursão de 
reconhecimento, empreendida a Gavalo -ao Rio Feio em Maio 
de 1906, quase caímos (Ponõchi e eu) nas mãos dos Coroa
dos, verificando assim que a terra dos Guarani à margem do 
Lontra ainda não era habitável para nós. Outra excursão, 
ao Rio das Cinzas, não trouxe tão-pouco resultado favorável 
(17) • -

Ficou resolvida, por isso, a mudança ·_para o Araribá,.. 
onde, havia anos, alguns Guarani tinham adquirido terras 
de Falcão. De bom grado, Falcão. permitiu também aos ou .. 
tros Guarani que morassem e plantassem lá, e, a pedido do 
capitão, até confirmou a licença por- escrito. Em virtude 
disso, os Guarani, em Junho de 1906, venderam a um bra-· 
sileiro, pela quantia de 150$000, as suas benfeitorias no 
Avari. 

' 

J 

6. Os Guarani no Araribá • 

' 
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• 

. desde 1906 

E.m 1.i . de-Junho .os primeiros Guarani mudaram · para o · 
Araribá, mas no primeir-0 tempo quase não chegaram .a abrir _
roça, porque logo -no· princípio sofreram muito com a ,ma.lei ... 
ta. To~via, conseguiram derrubar algum qiato pelo fim' da 
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estação, mas ·pouco antes de queimar a roça foram expulsos 
pelo Corone,l -rosé Ferreira· Figueiredo, que declarou .ser fal
so o .título de posse de Falcão, ameaçando os Guarani de as
salto pelos seus capangas e de incêndio dos ranchos, caso não 
abandonassem imediatamente a região do Araribá. Os Gua
ram se dispersaram em: todos os sentidos, localizando-se em 
diferentes pontos do Batalha, onde a m~ioria deles caíu nas 
mãos do mencionado Francisco P. da Costa Ribeiro, que os 
explórou e violentou da maneira mais revoltante. A somente 
8 famílias pude persuadir, pouco a pouco, a voltarem ao Ara
ribá, para queimarem e plantarem a roça. A sezão e a malei
ta tornaram a ·colher as suas vítimas entre as crianças, ma- · 
les a que em Maio de 1907 veio juntar-se ainda a,, disenteria. 

,,, Assiin, a aldeia do Araribá ficou reduzida finalmente a 8 ho
mens, 10 mulheres e 10 crianças. Na outra margem do Ba
talha estão espalhadas- ainda 5 fámílias ( 5 homens, 5 mu
lheres, 12 criança8) e abaixo do· Jacutinga moram mais 5 fa
mílias ( 5 homens, 5 mulheres, 7 crianças) . O total dos Gua
rani no sertão de Bauru soma, pois, 67 indivíduos ( 18 ho
mens, 20 mulheres, 29 crianças) . (1º]. 

NOTAI 

1. O nome Avaval dão-nos os Guarani a t ôdas as tribos bravias e hostis 
da. f loresta, sem distlnçã.o de idioma e descendência. Em vão procurei ss.ber 
dos Guarani e dos Caloá. a que nação pertencem os Avavai em apreço. Se 
é que se pode dar crédito a outra narração dos Guarani, êsses Avavai eram 
antropó!agos. E' certo que não eram Caingang-Coroados ou Caiapó. - Tal
vez "Shavantes" ou Guaiaqui ·t 

2. O menlnote de então era. o pai de Araguyra. Filho de chefe e pai 
de outro, ele próprio era homem inteiramente mediocre, do qual não há mais na
da que relatar, a. não ser, talvez, que morreu sômente nos principios da década. 
de 90 no sertão· de Bauru. 

3. Os Guaianã haviam abandonado antes dos Guarani a sua terra. de ori
gem no Paraguai e, perseguindo o mesmo· alvo de viagem, subiram o Paranapa
nema até toparem os primeiros paulistas nas proximidades de Paranapitanga e 
Pescaria. Tomados de susto pelo aparecimento inopinado de um bando de fndios 
armados, êstes dispararam sem perda de tempo as suas armas contra os Guaia
nã, que se vinham aproximando com intenções absolutamente pacificas e que 
desorientados e embaraçados em consequência do ataque, ficaram sem saber o 
que fazer. Nessa altura, "Varão Antoninho''. cujos decl:!ndentes hoje se cha
mam "Vergueiro'', socorreu aos fndios, ·conduzindo-os a sua fazenda e dan
do-lhes as primeiras noções da vida brasileira. Deu-lhes nomes cristãos e procu
rou acostuma-los à alimentação brasileira, mas os Guaianã detest avam o sal, a 
carne de vaca, etc., tinham medo dos porcos que iam atrás deles sempre que 
entravam no mato e de modo geral sentiam-se em situação pouco confortável. 
Finalmente apareceu Frei Pacffico, que os reconduziu ao Rio Verde. 

4:. ~ A cêrca. de légua e méia abaixo de Pira.ju, num lugar chamado "Doura.
dão", habitam ainda 5 famHias India.s ( 4 _ Caloá e 1 Guarani) , em uma· e outra. 
margem do Paranapanema. Seu capitão chama-se. salvo engano, Antonio. Tem 
alguns -porcos magros e muitas dfvldas. Entre êsses Caioá já não hã nenhum 
que. tenhlt> o lábio inferior perfurado. 

-5. Guyracaril9.1 :· éra :médico-feiticeiro de velha . estirpe e multo afamado. 
Os seus ' tormtdjá;yéls ·l>o?ei;-es .Jµáglcos eram atrlbuidos pelos Guarani em pri· 
melro Iuga.r ao fato ·de' êlé não comer cots&. alguma. que fosse Importada. pelos 
"portugueses'• e· dê - ·se alimentar de canjica, mel e caça, rigorosamente se
gundo os costum~s dos antel)assados. Diante de seus poderes. mágicos, rel&ta.m 
os Guarani com ·li.ltiv6 .e •Sati-stac;:ão, o próprio Frei Timóteo de .Jata.f teve de 
calar-se. A· vista. de ·todos os Guarani, . recebeu . a visita de três hom~ns 
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da afamada ilha onde !linguém morre, f~z apa.reeer com suas fõrça.s má.g1ca;.,. 
mel celeste e o tangaqã dançarino, e a. mim, como ·anteriormente e outroe. 
extraiu do peito por sucção tr~s pedrinhas,. ta.sendo depois entrá-las n.ovamente. 
Em 1906 encontrei-o a.inda. na aldeia. da Ba.rra. Grande, no Rio daa Cinza8; 
pouco mais tarde foi ao Mato Grosso e dizem que já. morreu. 

6. Se bem que originària.mente no Rio Verde os Guaianã. fossem ~is 
numerosos do que os Guarani, a tribo desapareceu em período de tempo rela
tivamente curto, pois não era reforçada por• contingentes novos e, além diaso, 
os numerosos mestiços sempre se considerávam Gua.rani, aceitando a. Ungu~ 
dêstes. Hoje o idioma. Guaianã não é n:ials ta.la.do em São Paulo. E' "\'er
dade que existem &inda. alguns velhos que o conhecem ao la.do do Gua.ra.ni, 
mas êstes negam categóricamente a sua nacionalldade, portanto a palavra. 
Gua.ianã, em consequênci&. do desentendimento entre êles e os Guarani, tomou 
entre êstes '1ltimos o sabor de nome injurioso. · 

7. Há cêrca. de a.no e me.fõ, um fndio vindo do Rio Verde trouxe-me ao 
sertão de Bauru a noticia de quà. -os moradores da aldeia da Barra Grande té
riatn morrido todos de uma. epidemia. Essa. aldeia, "Pinha.lzinho", tic&v& & 
umas 4 a 5 Iégua!f abaixo de Toma.zina, na confluência do Itapeva. com o Bar
ra Grande, a pequena distância da embocadura dêste último ribeirão no Rio da.s 
Cinza.a. Essa aldeia era relati.va.mente próspera e tinha sempre- uma. popula-
ção bastante numerosa. Havia a1 dois capitães, um mais idoso (Antonio Ri-
beiro) e outro, Jovem (Marcolino), que sabia ler e escrever. mas que infeli2-
mente, era um pouco descuidado e inconstante. Além disso, 1'ol ai que o 
"Santo Guyracambi" (v. retro.) viveu os seus últimos di&~. / 

8. Na. década. dos 70 do século passado, e talvez at~ antes, existiu perto ~ 
de !ta.pura. numerosa. horda guarani, sob o governo do Capitão Fortunato 
e - doi,s sub-capitães, e sob a in~peção do diretor da colônia militar aí existente, 
A essa horda veio juntar-se ainda, pelos 'fins da.Quela década, o Capitão José 
Vitorino . (~iãovijyichy?), o qual, vindo de Mato Grosso com pequeno bando 
se estabelecera primeiro por pouco tempo no Rio Verde, descendo depois o 
P a ranapanema e subindo o Paraná, para ir mora r numa fazenda da barra do 
Tietê, de onde finalmente se dirigiu para !ta.pura. · 

Em consequência do tratamento um tanto enérgico da. parte do diretor da 
colónia, o capitã.o Fortunato fugiu repentinamente Paraná abaixo, seguido dà. 
grande maloria de seus Guarani. Não .sei qual a. luminosa. inteligência. que 
mais tarde inventou no sertão a história., tida ainda. hoje como absoluta.mente 
certa por todo serta.nejo de Avanha.ndava, de que o Capitão Fortunato teria 
dirigido os Coroa.dos na ocasião em que êstes, em 1887, massacraram onze pessoas 
no Córrego dos Pintos (v. aclma). Para. os indlos restantes que ficaram per
to de Itapura foi nomee..do capitão José Vitorino. Entretanto, também êste n~o 
permaneceu mais por n1uito tempo na colõnia tornando a. levar os seus ho
mens para a. margem direita. do Paraná, de onde. todavia, regressou, penetra.ndo 
muito para o Interior até o Ribeirão do Vorá., tributário do alto Barra :a.Ia.nsa., a. 
suéste de São José do Rio Preto (pr1ncipios da década. dos 90). Viveu lá 
algum temp<:>, granjea.ndo rama; de trabalhador ordeiro e diligente. "Na.quele 
tempo, os moradores de Vorá engorda.vam à custa. do suor dos indios", 1'oi 
a expressão Que no ano passado ouvi da. boca. de brasileiros daquela. locali
dade. Por causa. de uma. fndla surgiram depois desentendimentos entr& os 
Guarani e os fazendeiros todo-poderosos; para contornar a situação, José Vi
torino se transferiu para. a. fazenda de Antônlo Sablno, no Tietê, pela mes
ma época em que os Capitães Araguyra. e Yvyrai moravam com seus bandoe 
mais abaixo, na embocadura do Dourados (v. acima). Af morreu José 'Vi
torino, vitima.do pelas febres, e com êle quase todo o bando. O filho, Jo
sé Pedro, atravessando o Rio Feio e passando por Bauru, regressou para. o Rio 

1
Verde, onde, porém, teve desavenças com os brasileiros que avançavam por 
aquelas terra.a, motivo pelo qual se dirigiu para a aldeia dos Caioa. de Pi
taju. Aí mandou matar a machado e lança.r ao rio a uma. mulher que con
siderava responsável pelo eleva.do tndice de mortalidade 1ntanttl observado na. 
aldeia. e como depois disso continuassem a.s mortes das criancas. mandou 
assassinar · também a. filha daquela mulher. Depois disso, tugiu (1905) pa.ra. 
o sertão de Bauru e desde aquele t empo vive com o bando de Avacauju, que ~ 
estima como poderoso médíco-1'eiticelro. 

9. Quando o Capitão Araguyra foi para Guaranyuva, apareceu ai tam
bém o Capitão Yvyra.1, que tez uma. roça. na. margem esquerda do Rio Feio, mu 
riã.o permaneceu no local por muito tempo. Voltou ao Rio Verde, onde a.e-
sumiu atitude enérgica contra .a. ação irresponsá.yel do Capitão Candinho e de 
outros Guarani Que arrenda.varo aos brasileiros toda. a. terra dos lndios a. tro
co de um pouco de ping& ou de pag&mento Irrisório. Viajou a São Pa.Úlo 
e ao Rio, a.fim de obter o título de capitão geral, que de tato lhe foi conce
dido. Voltou, ase-im, ao Rio Verde na. esperan~ de poder reprimir os aba
sos ; adoeceu, porém, no mesmo dia, morrendo de varlola.. ~ com êle a. m&ior 
parte doa fndios do Rio Verde. 
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10. Adãozinho tinha vontade de cultlva.r p&ra si as terras devolutas da. 
Barra Grande, a. jusante de Guaranyuva, mas não conf iava. - e talvez tivesse 
boas razões para isso - nos Coroados. Persuadiu, por isso, os Guarani a irem 
á aldeia do Lontra, para ver se os Coroa.dos os assaltariam ou não. Quando 
depois os Guarani viveram ai duran~e anos sem serem molestados, êle a.briu 
também uma roça junto à Barra Grande, mas não pôde fazer a. colheita., 
porque nesse ihterim os c ·oroados fizeram um assalto. 

. 
11. Ao que se afirma, os dois jovens haviam atirado anteriormente contra 

os Coroados, que tõda.s as noites costumavam divertir-se, disparando as es
pingardas que os dois engatilhavam nas suas armadilhas da roça. 

12. Os Guarani do Bananal constituem provàvelmente parte daquela. horda. 
Guarani, imigrada em 1835, que levou a efeito o seu intento de atingir o mar. 
O fato de serem oriundos do interior se tC>rn;:i. manifesto diante do grande me
do que têm do mar. A sua língua não difere absolutamente do guarani do 
interior. Entre os Guarani do Rio Verde, do Batalha, e mesmo no bando 
de .José Vitorino, encontravam-se a lguns indivíduos do Bananal etc., e cons
ta, inversamente, que há gente do Rio Verde morando entre os Gua.ra.ni da. 
costa. 

13. Niapery casou-se depois com um alemão, Georg Grútken, viveu çom 
êle por muito tempo em Campinas e em São José do Rio Pardo, mas atual
mente no Batalhi.nha, no sertão de Bauru. A viuva de Avajogueraa é casada 
com 11m bras\'l.P.iro dP. Baur.u. 

14. Abaixo da Barra Grande, a lguns homens da Comissão Geográfica 
encontraram, sobre a margem esquerda do Rio Feio, tim crânio de índio que, 
n a opinião de Avacauju, poderia ser proveniente de Avajogueraa, abandona
do na retirada. Acredito, antes, tratar-se do crâ nio de algum Coroado 
que, ferido num encontro com os brasileiros, fugiu para o mato e morreu. 

15. Pouco depois !oi abandonada pelo marido e vive agora em Bauru 
como prostituta. 

16. Em 1906, um mula.to, José Rodrigues de Nascimento tentou assumir 
o posto de capitão dos Guarani do Batalha. Apresentou-se como chefe caia.pó 
e, como tivesse boa lábia, diversos Guarani acreditaram em suas mentiras e 
promessas. Isto durou até que o surpreenderam certa noite quando procurava 
violenta r uma jovem mulher guarani, a cujo marido fizera hàbilmente sair do 
rancho. Os Guarani o perseguiram com grande alarido, n1as sem alca.nçá.
lo, e desde aquele dia não apareceu mais na, região. Em fevereiro dêste ano 
encontrei-o em Avanhandava, onde contava as mais arrepiantes mentiras sôbre 
os Guarani. 

17. Por causa da praga de gafanhotos que na época infestava aquelas terras. 
18. O Pe. Claro naturalmente não avistara a B arra do Rio Feio - Aguapet 

no Paraná, mas a confluência do Rio Feio e do Rio Tibiriçá, que sem d(lvida. 
teria a lcançado no dia seguin!e, se pudesse ter continuado a. viagem. 

Vila Leopoldina, 2 de Dez. de 1908. 
' Curt Unckd 
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II. ACON1>'ECIMENTOS V ARIOS 

1. 

. 
A aldeia da barra do A vai estava . quase abandonada. 

Em companhia das mulheres e crianças, os Guarani haviam 
ido a Bauru, afim de trabalharem, numa· medição de terras, 
para o Dr. Ismael M. Falcão. Na aldeia encontravam-se 
apenas o Caioa semi-bravio Uembe com sua família, e a mu
lher e filha do médico-feiticeiro José Pedro, que andav~am 
adoentados de febre. Ademais morava além do Batalha o ve
lho Ponõchi (João "Caçador") com sua numerosa família. 

Pouco antes do pôr do sol apareceram de repente na al
cleia dois negros, camaradas do fazendeiro Francisco Pereira 
da Costa Ribeiro. Vinham armados até os dentes e um pouco 
tocados, encaminhando-se diretamente ao rancho de José Pe
dro. Logo que a mulher de José Pedro viu.os indivíduos sus
peitos aproximarem-se por entre os arbustos, ela abriu, ti
rando algumas varas, a parede posterior do rancho e fugiu 
para o interio1r dà floresta, seguida dos gritos furiosos dos 
negros, cujo golpe falhara. ·Naturalmente voltaram então 
a sua raiva contra a cabana, destruindo o mais que podiam. 
José Pedro, na qualidade de médico-feiticeiro, possuía enor
me cruz junto a uma das paredes do rancho, e à direita e 
à esquerda dela, sôbre suportes de madeira, duas vasilhas. 
singulares, em forma de funil e de ·barro vermelho, nas 
quais costumava guardar o di~d.ema de penas (acanguaa), 
as enfiadas peitorais (jaça) e outros adornos para danças. 
Os pretos derrubaram a cruz e os suportes, quebraram os 
vasos e cortaram os enfeites de penas com o facão. Ademais, 
despejaram um saco de farinha de milho e outro de feijão, 
espalhando o conteúdo pelo chão, e demolindo o giráu so
bre o qual haviam encontrado êsses sacos. 

Em seguida, foram ao rancho de Uembe e, como o en· 
contrassem igualmente abandonado, começaram também ai 
a sua ação destruidora. 

Uembe, vendo o. que os pretos faziam no rancho de José 
Pedro, se apressara em esconder no mato a mulher e os fi
lhos e correra à morada de Ponõchi, ,afim de pedir socorro. 

Os dois índios voltaram no momento em que os prétos · 
estavam terminando a sua ação no rancho de Uembe. Quan-
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td.o os primeiros se aproximaram, um dos pretos saíu para o 
'terreiro, i)ara ver quem é que vinha, mas não teve muito 
te.mpõ para isso, pois o velho Ponõchi o derrubou com hábil 
"capueira" e imediatamente Uembe se lançou sôbre êle, 
amarrando-o com imbira. Ouvindo o barulho, o segundó 
também quis sair, mas logo à porta se viu atacado por Po
nõchi, que tornou a empurrá-lo para o interior do rancho, 
vencendo-o após breve luta, e amarrando-o por sua vez. Fei.: 
to isso; os índios arrastaram os dois presos até a uma peroba 
caída, à qual os ataram em posição recurvada e altamente 
incômoda. Entre1nen tes, também as mulheres e crianças 
haviam aparecido e quando a mulher de Uembe irrompeu 
em lamentações ao ver a destruição no interior de seu ran
cho, o Caioa foi tomado de tal raiva que arrari.cou da palha 
•do telhado o arco e a flecha, apontando para um dos pri
sioneiros. Mas Ponõchi lhe segurou os braços, evitando der
ramamento de sangue. Depois dessa cena, os presos, que 
primeiro haviam esbravejado de modo assustador, ameaçan-

. do liquidar 'tôda a canâlha de bugres se não fossem soltos 
imediatamente, tomaram atitude bem mais mansa e após o 
cair da noite, que veiu acompanhada de sensível friage111, 
começaram a pedir que os soltassem. Por tudo que lhes era. 
sagrado juraram considerar-se culpados e que nunca mais 
entrariam na aldeia; afirmaram ter chegado inteiramente 
embriagados, sem saber o que f3tZiam - e assim por diante. 
De madrugada Ponõchi então os soltou, mas levou logo as 
suas armas a Vitor .Manuel Ferreira, que morava junto à 
·ponte do Batalha, exercendo, nessa época., as funções de ins
petor de quarteirão. 

Voltando à fazenda, os dois pretos tiraram vantagem do· 
fato de se encontrarem aí alguns soldados de Bauru, que 
acabavam de voltar do sertão, onde haviam procurado al
gum malandro, sem contud.o encontrá-lo. Para não voltarem 
de mãos vazias, foram à casa de Pofi.ochi, prenderam-no e 
levaram-no a Bauru, sob a acusação de ter roubado as ar-
mas de dois brasil~iros . -

2. 
~ 

Diante do rancho de Uembe, que entre os brasileiros era 
conhecido como "Manuel Bobo" por causa de seus estúpidos 
modos bravios, apresentou-se Francismo da Costa Ribeiro, 
vulgo Chico Mestre, entregando uma porção de presentes, . 
·como já o fizera várias vezes. Era porque Uembe tinha uma 
filha, Maria Tacoapanã, de uns treze anos de idade. Depois 
q_ue tivera oportunidade de ver bem essa menina, Chico 1 
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Mestre foi tomado de singular -afeição por Manuel Bobo, de 
que, se fazia tanta troça, e esforçou-se por familiarizá-lo· .com 
os mais indispensáveis elementos fundamentais de nossa ci
vilização. A êsse Caioa semi-bravio, que acabava de chegar 
do Mato Grosso e que não era capaz de contar até cinco sen1 
olhar para seus dedos, fazia presente de uma porção de bu
gigangas inúteis, e não se esquecia naturalmente de Taco·a
panã. Ao pai dava às vezes cachaça em maior quantidade 
do que êste podia suportar. Entre outras coisas, presente9u
<> também com uma espingarda _de caça. Apesar de tudo -is
so, Uembe se mostrava bastante insensível e a questão co
meçou a tomar outro rumo sómente depois de Chico Mestre 
conseguir · que o Caio a fosse morar com êle na fazenda. 

Foi aí que durante um mutirão Chico Mestre procurol1 
apoderar-se da m.enina, mas esta gritou, o Capitão Avacau
ju interveio e, embora Chico Mestre, armado de garrucha, 
o fizesse recuar, a tentativa tinha falhado por essa v~z. E 
Uembe, induzido pelos outros índios, declaro·u que não e11-
tregaria a filha a Chico l\1estre e tornou a mudar-·se para 
a aldeia. 

Chico J.\.'.Iestre pôs-se a procurar outros caminhos para 
alcançar o seu objetivo . . Como ,é casado e pai de três O·U qua
tro filhos, mar1dou a família tôda à casa ·dos sogros na pro
ximidade de São Paulo dos Agudos e declarou aos índio.$ 
que se tinha divorciaclo com o fim de casar com a filha de Uem
be. Como isso também não desse resultado, tornou-se rabu
gento, declarando que poria na cor.~ta de Uembe todos os · 
pres~ntes que lhe fizera no decorrer do tempo e que cobra
ria a dívida sem a menor consideração. Uembe então se 
tran·sferiu i1ovamen te para a fazenda e Chico 1\tlestre tomou 
Tacoapanã para sua companheira. 

l\·fas não tinha ainda passado uma semana, quando Ta
coa panã fugiu da fazenda em estado lam,entável, aparecen
do certa noite, em companhia das pessoas da família e de 
alg·umas velhas mulheres guarani, no rancho de Pofiochi 
onde por acaso eu .me encontrava sozinho. Não sei quem, 
maldosamente, tinlla aconselh-ado os índios a irem a Bauru 
para dar queixa; o certo é que, na madrugada seguinte, a.pe
sar dos meus insistentes conselhos em contrário, se puse
ran1 a ca~nho com Tacoapanã, afim de contarem a l;listó
ria ao delegado de Bauru. · . . 

Quando, porém, afinal chegaram à cidade, Chico Mes
tre também já se encontrava aí e provou, com duas teste
munhas, que havia mais de um ano que Tacoapanã se pros
tituira. Com o ar puro de anjo celeste Chico Mestre saiu 
da audiência e não havia naturalmente quem deixasse de 
falar mal dos sórdidos bugres que não tem vergonha sequer 
de ven·der os próprios filhos . 
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Aliás, Chico Mestre, depois de assim demonstrar aos 
Guarani que lutariam em vão pelo direito, que se decidirá 
estar ao lado dele, tomou para com aqueles uma atitude de 
extraordinária generosidade. Deu ordens · para que um j-0-
vem Guarani, Jesuino Gald.ino Eiju, sobrinho do capitão, 
que também trab_alhava na fazenda, casasse. Tacoapanã. O 
próprio Chico Mestre. foi uma das testemunhas, quando Eiju 
e Tacoapanã se casaram no civil em Bauru. Não somente 
pagou as d.espesas da formalidade, mas, para festejar o 
acontecimento, comprou também carne, cachaça e fogue-
tes. Eiju não viveu um dia sequer em companhia da mulher " 
que lhe fôra imposta e faleceu no ano seguinte. Atualmen-
te Tacoapanã é d~ fato prostituta, recebendo ainda, de vez 
em quando, a visita de Chico Mestre. 

Uembe caiu inteiramente no desfavor de Chico Mestre. 
Quando deixei a aldeia, há ano e meio, êle não somente não 
tinha nada em seu miserável rancho, mas ainda devia a 
Chico Mestre 400$000, depois de ter trabalhado na roça 
deste pelo espaço de três meses. 

3. -' 
Na n·oite de 14 a 15 de JulhQ de 1906 tôda a horda dos 

Guarani do Batalha estava reunida junto ao rancho de· Po
nõchi, defronte da barra do Avari. É verdade que nessa épo
ca o Capitão AvacauJu já se havia transferido com a sua 
gente para o Araribá e somente Ponõchi permanecera nas 
imediações do antigo . sítio. Naquele dia, porém, tod.os -se 
reuniram mais uma vez na velha aldeia. É que o filho de 
Avacauju, nascido havia uns quinze dias, ia ser batizado. 

A noite era Iuarenta e fria. Em tôda parte, no terreiro 
e na beira da mata, reluziam as pequenas fogueiras dos 
Guarani e em tôrno estavam deitados os vultos escuros dos 
índios envoltos em cobertas e roupas; não se ouvia o menor 
ruido e somente de vez em quando surgia no raio luminoso 
da fogueira um rosto amarelaqo, soprando de olhos fecha
dos na brasa, para avivar o fogo. Junto com Guyrapeju, 
·rapa.z de 15 anos de idade e filho mais velho do capitão, eu 
estava deitado ao lado da fogueira, sob o poncho, sentindo 
frio. Pofiochi e sua mulher, bem como o capitão com a mu
lher e o filho mais novo, estavam no rancho. 

Por volta da meia-noite, o médico-feiticeiro José Pedro 
ergueu-se ao lado de sua fogueira no terreiro, sentou-se em 
posição adequada e começou a cantar com fervor e pricipi
tadamente, acompanhado pelo canto e pelos golpes de ta
coa da mulher e da filha. Depois de algum tempo, pôs-se 
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em pé, indo ter com Avacauju no interior do rancho, onde 
nesse interim se acendera luminosa foguema. Com êle en
traram a mulher e a filha e a estas seguiram-se aos pouco!? 
quase tôdas as mulheres e moças crescidas, mas nenhum 
homem e nenhuma criança. No rancho recomeçou o canto em 
côro, prolongando-se por cêrca de três horas. As melodias 
se tornavam cada vez mais singulares e monótonas, os vá
rios cantos iam ficando mais curtos e repetiam-se mais de
pressa. J«:>sé Pedro e seus .acompanhantes não cantavam 
nenhuma das melodias empregadas com tanta frequência 
em outras oportunidades; tôdas pareciam ser específicas pa
ra o caso. Um dos cantos se distinguia pon. ser interrompido 
várias vezes por curta gargalhada a modo de arrulho e a 
meia-voz. 

De repente, ouvi alguém chamar a Guyrapeju e a mim. 

, 

Levantamo-nos depressa, entramos no rancho e colocamo- -
nos ao lado da entrada, à espera do que iria acontecer. 

No centro do rancho, José Pedro estava sentado no 
chão e diante dele Ponõchi e a mulher dês te. Ela segurava 
no braço o pequeno, que dormia tranquilo, .ao passo que êle· 
tinha uma cuia com água, na qual havia entrecasca de ce
dro. No bordo e~terno da cuia estava colada, de um e ou
tro lado, uma velinha de cera de abelha1• Mulheres e. mo
ças estavam sentadas junto às paredes. segurando o tacoa. 
De um dos lados do médico-feiticeiro estava acocorada a mãe 
da criança, o rosto meio virado para o lado, e chorando amar
gamente, e do outro estava a sua mulher e filha. Avacau
ju, semivestido, jazia na rede, a um canto do rancho, per-
to de uma fogueira quase apagad.a, e não se incomodava 
com nada. Durante os cantos, que não se interr9mpiam, 
José Pedro se comP9rtava de modo extremamente singu
lar. Inclinava-se para a frente, abaixava a cabeça e com 
ambas as mãos- esfregava apressadamente o peito nú; .. a se
gti.ir, erguia o tronco e com as mãos fazia movimentos como , 
se quizesse tirar alguma coisa de suas costas e passá-la 
por sôbre a cabeça, mais ou menos como que despindo a 
camisa. Depois disso~ levantava .as mãos bem alto acima da 

· cabeça, sacudindo-as uma contra a outra, e passando-as em 
.ieguida pelo ar por sôbre a criança, à maneira de um hip
notizador. Daí a algum tempo parecia recolher cuidadosa
mente com ambas as mãos qualquer coisa invisível que· se 
encontrasse sôbre a cuia, para depois estendê-la sôbre a 
criança. Por fim molhou com a água da cuia as palmas das 
mãos e com a ponta dos dedos humideceu o vértice da cabe-
ça e o peito da' criança. ~pois disso, Ponõchi se . levantou, 
indo a 11m canto colocar a cuia numa forquilha de três pon
tas' envolta de trançado de uembe; a espôsa entregou a crian
ça à mãe e ambos então se retirar~ do centro do rancho. 

1 
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A esta altura, José Pedro se levantou também, pondo-se em 
pé diante da cuia colocada na forquilha. Em posição um 
pouco inclinada bateu n_o chão alguns compassos com o pé, 
depois endireitou o corpo, levantou os braços sôbre a cabe
ça e deu alguns pulos, mais ou menoo como se estivesse 
dançando czardas, e a seguir afastou-se por sua vez, para 
o lado. O canto e a música de tacoa foram interrompidôS 
e houve uma pausa. E em tudo o que se passara eu não 
tinha percebido o momento em que o médico-feiticeiro, de
pois de muitos esforços, descobre afinal o nome da crian
ça, cochichando-o ao ouvido dos padrinhos. Segundo a opi
nião dos Guarani, o novo nome de um ser humano deve ser 
descoberto pelo médic~f eitic~iro por meio de inspiração, 
não podendo nunca s-er .objeto de escolha. Acham simples-

, mente ridículo que o padre na igreja indague, antes do ba
tismo, qual o nome que deverá pôr na criança. Ora, se nem 
isto êle sabe! 

Pela porta do rancho, olhei para o Cruzeiro do Sul e 
vi que dentro em pouco começaria a clarear o dia. Fazia 
um frio de rachar. 

. -

Avacauju levantou-se da rede e mandou pôr junto à pa .. 
rede um banquinho baixo, que mal tinha 5 cm. de al1!,ura. .. 

, Em seguida, trocou em voz baixa algumas palavras com Po
nõchi, que depressa se aproximou de mim, e apontando para 
o banquinho, me disse- em guarani: "Vem sentar-te aqui". 
Tirei o poncho e obedeci. P-onõchi tornou a tirar a cuia da 
forquilha e com ela se pôs à minha direita, enquanto a mu
lher dele ficou a meu lado esquerdo. Após pequena pausa, 
Avacauju se colocou diante de mim, principiando a cantar, 
acompanhado de mulheres e moças. A cena decorreu de mo
do análago à anterior, com ·a diferença de que as melodias 
.de Avacauju não eram como as de José P-edro e os seus ge~
tos menos nervosos. Mas nem por isso deixou de despender 
grandes esforços, como se via nitidamente pela expressão_ 
angustiosa, atormentada e excitada de seus olhos estreitos. 
Finalmente pôs a mão na cuia e Ponõchi cochichou ao mell 
ouvido: "Levanta-te". Obedeci e Avacauju me humideceu_ ó
vértice da cabeça e o peito como antes se fizera à criança.-. 
Após isto, caminhamos vag~rosamente em círculo no ~te
rior do rancho, um atrás ti.o <)'Utro, na f~enite Avacauju, 
atrás dele Ponõchi com ·a cuia, em seguida eu e por fim a 
mulher de Ponõchi, que de trás me segurava pelo pulso. 
Voltando ao nosso lugar, retomamos as posições anteriores 
e a mesma cena se repetiu mais uma vez. Mas depois da 
caminhada em círculo interrompeu-se o canto, Avacauju 
chegou-se bem perto de mim, apro~ou o rosto ao meu, e, 
tomado de êxtase, disse em guarani e com voz excitada: 
' '.Teu pai está fala.ndo. ~ste (apontando para Ponõchi e a 
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mulher dele) é teu padrinho - esta é tua madrinha. Teu 
nome é Nimuendaja - Nimuendaju é ·como te chama a nos-
sa gente." "Nimuendaju!", repetiu com voz forte, dando um 
passo para trás, e estendendo as duas mãos sôbre a minha 
cabeça, como que abençoando-me. Pofiochi, que tornara a 
pôr a cuia na forquilha, me apertou sôbre o ombro, para que ' 
eu me sentasse no banquinho, enquanto o canto recome
çou. Afinal Avacauju deixou cair as mãos, a melodia emu
deceu e a cerimônia estava terminada [11 ] • 
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III. o MÉDICO·FEITICEmo 

Do ponto-de-vista do canto medicinal, os indivíduos 
adultos de uma aldeia' se dividem e.m dois grupos: o dos q11e 
cantam, a grande maioria, e o dos que não cantam. ~stes 
últimos se abstêm de tão importante prática, não porque 
acaso lhes falte voz ou ouvido· musical, mas simplesmente 
por carecerem de inspiração. Muitos já têm essas inspira
ções desde a juventude, outros recebem-nas muito tarde e de 
modo inteiramente inesperado. 

Em nosso bando havia um velho mestiço ·de Caioa, 
Curuçu, casado com uma mestiça de Guaianã de uns 35 
anos de idade. Creio que essa mulher, de nome Tacoarem
bypy, era em todo o grupo a única que não cantava. Certa 
noite, ela teve um sonho comprido: apareceu-lhe a visão do 
falecido pai, ·que lhe ·mostrou lindas e curiosas flores do 
Além, dando-lhe uma série de bons conselhos, e recomen
dando-lhe, para casos de necessidade, uma pequena estrofe, . 
muitas vezes repetida, que lhe ensinou. Tacoarembypy 
acordou, narrou imediatamente o sonho ao marido e à ve
lha mãe e naquela mesma noite começou a cantar. 
J 

·~ • • i • • ' .. . " , .. 
. . . ... -)1;~ . ~ . ) . 
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Em sua interminável repetição, essa melodia era idên
tica aos cacarejos de uma galinha que acaba de pôr um ôvo. 

·Ainda na mesma noite~ alguns se dirigiram ao rancho 
de Curuçu, e pela manhã já estava reunida aí tôda a aldeia, 
ouvindo a narração do sonho e escutando o canto. Tacoa
rembypy sé mostrava incansável. Passou a maior parte do 
dia sentada junto à parede e cantando. A noite, Curuçu 
veio ter con.osco, convidando-nos a pernoitar em seu rancho, 
para que ouvíssemos melhor o canto da espôsa. Sem dúvi
ca, ~cntia-se feliz com a transformação que tão subitamen
te se passara em sua mulher. Infelizmente eu não pude 
acompanhar os outros, porque nessa noite estava com um 
acesso de febre. ,Na madrugada seguinte fui a cavalo ao Ja
cutinga e, passando pelo rancho de Curuçu, apeei . para en
trar um momento. Tacoarembypy estava ainda sentada 
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junto à parede. A cabeça inclinada para o lado, os olhos 
fechados e os braços caídos, cantava com voz singular e in
segura a sua estrofe l Como fiquei ausente durante dois. dias, 
não posso dizer ao certo por quanto tempo continuou sen
tada aí. 

. Há Guarani que cantam uma única melodia, outros can
tam várias. Nunca, porém, ouvi alguém cantar outra coisa 
senão as suas próprias -inspirações. As melodias assemelham
se, de modo característico, a um sinal de sereia, principian
do com uma nota alta, percorrendo a escala com alguns 
saltos e repetições, e descansando depois demoradamente 
sôbre uma ou duas notas baixas. Quero mencionar que o~ 
Guarani, diante dos quais cantei a melodia de uma dança
de-lobo dos Blackfeet de Montana, imediatamente a reco-
nheceram como "nianderu porai". . . 

Motivos para se cantar são os seguintes acontecime11-
tos: partida para uma viagem ou outra empresa de impor
tância, máus presságios, máus. sonhos, doenças, nascimento, 
batismo, festa de nimongarai, óbito. 

Nestes casos canta, de ordinário, o próprio Guarani a 
que se liga o acontecimento; todavia, o batismo e a direçã9 
da festa de nimongarai são atribuições exclusivas de certos 
indivíduos, que são os médicos-feiticeiros propriamente di
tos. Em nosso bando .havia dois deles. Geralmente eram 
chamados também em casos de doença grave, óbito ou nas
cimento, e em tempos antigos uma vez ou outra até por 
brasileiros. Somente êstes médicos-feiticeiros propriamente 
ditos usam o mbaracá para acompanhar o seu canto, en
quanto a mulher, sentada no chão, canta o soprano, mar
cando o compasso com pancadas de tacoa. · 

Quando Avacauju era chamado para atender a um 
doente, saía de casa à meia-noite em companhia da mulher. 
(Os cantos se fazem ouvir sempre entre meia-noite e a ma
drugada.) Chegando ao rancho em que jazia o doente, Ava
cauju pedia água para lavar as mãos e, de ordinário, man
dava também apagar o fogo e tirar a camisa do enfêrrilo. 
A mulher, com o tacoa, sentava-se em qualquer canto, ao 
passo que ·êle próprio, munido d.e mbaracá, se colocava 
diante do paciente, principiando a cantar. De início, fazia 
ouvir algumas notas estiradas, murmuradas com fraca voz, 
e, depois de pequena pausa, ia continuando até, aos poucos, 
entrar em uma de suas melodias; então acompanhava o 
canto com o mbaracá, encolhia o pescoço, dobrava um _pou
co o joelho ao compasso, ou ia batendo no chão com um dos 
pés, . enquanto a mulher se punha a acompanhar o canto na 
terceira e a marcar o compasso no chão com o tacoa. Sem 

· interrupção, continuavam a mesma melodia por uns quin- · 
ze minutos, pelo menos; a esta altura, paravam um pouco 
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~para, a seguir, iniciarem outra. Depoi~ de se prolongarem ~ 
· êsses cantos por cêrca de hora e meia ou duas horas, ·O mé
dico-feiticeiro começava a ficar "ipochy" (bravo), como di
zem os Guarani, i. é, entrava em êxtase. Gritava cada vez 
mais alto e com crescente excitação,· enquanto as pateadas 
se transformavam em verdadeiros pulos; furiosamente,. no 
compasso do canto, avançava com o mbaracá em direção ao 
enfêrmo, enquanto o seu rosto tomava sempre peculiar ex
pressão de medo e de sofrimento . Via-se bem o esfôrço que 
fazia. De repente pendurava o mbaracá na parede e inter
rompia o canto, ao passo que a mulher o continuava e êle 
próprio tirava simplesmente a moléstia do doente. A enfer
midade deve ser qualquer coisa como um invólucro muito 
fino, que rasga fàcilmente, e que o médico-feiticeiro, come
çando na cabeça, ia recolhendo aos poucos e muito cuidado
samente, pondo-o de lado, sem tocar o corpo do enfêrmo. Em 
seguida, passava ainda algumas vezes sôbre êle com as mãos, 
como que para tirar os últimos vestígios, batia palmas, as
pirava o . hálito na concha formada pelas mãos e despejava .. 
o cuidadosamente sôbre tôdo o corpo do doente. Executava 
tôdas essas manipulações como se de fato tivesse substâncias 
palpáveis na mão. 

Após isso, recomeçava o canto, tornava a ficar "ipo- . 
chy" e a história tôda se repetia mais uma ou duas vezes. 
Ao raiar do dia, ou pouco antes, a cerimônia chegava ao 
fim. 

E' claro que não se deve, por ventura, encarar o pro
cesso como oração em benefício do paciente, que o médico
feiticeiro dirija a um ente divino. Todo ser vivo, e creio 
mesmo que também todo ser inanimado, tem a sua fôrça 
mágica, e o problema é apenas o de desprender essa fôrça e, 
eventualmente, de intensificá-la, afim de fazê-la agir di-· 
retamente sôbre outras. O meio empregado é o canto me
dicinal, e se o cantor está "ipochyn é que a sua fôrça má
gica se tornou livre, podendo agir sôbre o doente. Essa ex
plicação parece encontrar apôio também em outro fato: De .. 
pois de entrar em êxtase, o médico-feiticeiro, que a princí
pio canta sem articular palavras, deixa escapar às vezes 
uma ou outra palavra como que murmurada. Nos poucos 
casos em que eu conseguia entender uma dessas palavras, 
era sempre ou uni nome de pessoa ou _o nome de um lugar 
sem a menor relação com o caso em apreço. Evidentemente, . 
o médico-feiticeiro se lembrava, durante o canto, de seus 
feitos anteriores, intensificando, com essa recordação a sua . 
fôrça mágica . -

Uma vez ou outra, nos intervalos entre os cantos, o mé
dico-feiticeiro murmurava também alguma frase . mais com
prida,· enquanto inspiràva o ar de modo característico em 
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lugar de expirá-lo, razão pela qual não me foi possível, em 
nenhum dêstes casos, entender uma palavra sequer. N~o 
obstante, eu cumpria o meu d_ever, respondendo em cõro 
juntamente com os outros, , que estavam sentados em tômo, 
"Taingnáme! "*, o que significa "certamente" ou '"amém". 

No batismo e no nimongarai o médicc:>-feiticeiro usa. um 
diadema de plumas, tendo no centro um topete vermelho de 
pica-pau e sôbre a testa as penas caudais da tesoura. Nes
sas ocasiões acompanham-no tôdas as cantoras, b~tendo. os 
tacoas. Levam geralmente no rosto, como o próprio médi
cc:>-f eiticeiro, uma pintura. vermelha e no peito enfiadas de 
sement.es de mau* (jaça), com. borlas de penas de . tucano. 
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• Por falta de tlpos, leia~se em TampAme, o l com ttl, e em mu,. o • 
com til. ·-



IV. MITOLOGIA E CRENÇAS RELIGIOSAS 

Nianderequey e Chyvyi 

Naquele tempo o mundo era c·omo ainda hoje é o céu:. 
bastava alguém plantar hoje, para amanhã colher milho 
verde. 

Era u'a mulher que tinha três homens e que fazia os 
serviços domésticos para os três. Depois de algum tempo, 
dois dos homens foram embora e não voltaram mais. E a 
mulher então ficou vivendo com um só; êste era Nianderu. 
Aí ela ficou grávida de gêmeos. 

Certa vez, Nianderu voltou da roça para casa e disse: 
"Ontem plantei milho; vá buiScar algumas espigas verdes 
para mim .. " A mulher replicou: "Como é que posso buscar 
milho verde hoje, se foi plantado ontem sómente?" Aí Nian
deru saiu do rancho e não voltou mais; e,. ,chegando a uma 
encruzilhada, fechou atrás de si o caminho por onde viera, 
ficando no chão algumas penas de arara. 

Afinal, porém, a mulher se dirigiu à roç_a, e vendo que 
de fato já havia milho verde, foi à procura d.e N-ianderu. 
Chegando à encruzilhada, bateu com a, mão no. ventre e per
guntou: "Meu filho, qual é o caminho que o seu pai seguiu?" · 
"Foi por ali", respondeu o filho. Aí ·a mulher tomou o ca
minho indicado. De repente a criança falou: "Mãe, apa,.. 
nhe para mim a flor bonita que está aí à beira do caminho!" 

· e a mulher obedeceu. Daí a pouco, a criança tornou . a fa
lar: "Mãe, apanhe para mim a flor bonita qu.e está ali à 

~ beira do caminho!" A mulher obedeceu, mas em cima da 
flor havia uma vespa, que deu uma ferroada na mão da 
mulher. Aí ela ficou com raiva e falou: "Meu filho, como é 
que você quer essas flores, se nem mesmo nasceu ainda!?" ' 
Aí a mulher chegou a outra encruzilhada e tornou a bater 
no ventre, perguntando: "Meu filho, em que direção é que 
1ci o seu pai?'' "Por ali," respondeu a criança. A mulher to
mou êsse rulno, mas era o caminho errado, que ia dar dir~ 
tamente no lugar em que estava Jaguá. Jaguá a.ssaltou-á, 
despedaçou-a e comeu-lhe a carne, mas levou para casa os gê
meos, afim de prepará-los de modo especial. Em casa, pri• 
melro quis assá-los, mas tôda vez que lhes queria enfiar 
o espêto no ânus, a ponta se quebrava. Então Jaguá. resol
veu cozinhá-los e aqueceu água, mas esta esfriou logo que 
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nela jogou os gêmeos. Em seguida, tentou amassá-los no pi
lão para transformá-los em paçoca, mas escapavam para o 
lado tôda vez que descia a mão de pilão. Aí, finalmente, Ja
guá desistiu de seu intento e resolv.eu criá-los. Deitou-os nu
ma cuia, que pôs ao lado do fogo, e chamou o gambá Mby
cu, para amamentar os gêmeos. "Como é que eu poderia fa
zer: isso, disse o Mbycu, se eu tenho uma catinga( tão forte?" 
Afinal, porém, foi ao rio, lavou as tetas e em seguida ama
mentou os gêmeos. Em recompensa, êstes lhe conferiram 
mais tarde a faculdade d.e parir os filhotes sem sofrer dôr 
alguma, ao contrário dos outros animais, que têm de padecer 
com isso. 

Nianderequey cedo se tornou grande e esperto, mas 
Chyvyi ficou pequeno e não parava de chorar e de reclamar 
pela mãe. Jaguá deixou-os então brincar no terreiro, mas 
2.marrou-os ao poste de sua casa por meio de um longo bar
bante preso ao pé deles. Mais tarde, fez arcos e flechas pa
ra êles, e mandou que fossem caçar passari~hos. Disse-lhes, 
porém: "Vocês não devem ir nunca por êsse caminho aJi; 
vocês devem caçar nêsse e naquele ponto." Os gêmeos obede
ceram e de cada vez trouxeram à onça uma porção de pas
sarinhos. 

Uma vez, porém, tomaram o caminho proibido e logo no 
princípio viram um ja'Cu. Nianderequey aproximou-se de 
mansinho e atirou uma flecha que atingiu o jacu no pescoço. 
Caiu ao chão e disse a Nianderequey: "Vá ao papagaio;. êle 
lhe contará uma história." Não disse mais nada, pois o jacu 
não pode falar muito, a sua voz é como a de gente papuda. 
Nianderequey curou a ferida da goela do jacu, mas a man
cha núa e · vermelha perdura ainda hoje. Depois seguiu 
adiante e de fato não tardou a avistar o papagaio, que pau-. 
sava num galho. ~sse começou a falar logo, pois é um grande 
falador, mesmo hoje em dia: "Por que você mata a nós aves, 
para levar-nos a Jaguá: como comida? Jaguá comeu a mãe de 
vocês; os ossos dela encontram-se ainda neste caminho, e foi 
por isso que êle os proibiu de vir aqui." Aí os gémeos foram 
a.diante, e chegando ao lugar em que estavam espalhados os 
ossos da mãe, sentaram-se e desataram a chorar. 

Aí Nianderequey recolheu os ossos, juntou-os e formou· o 
corpo de terra. E quase o teria cÇ>nseguido, se Chyvyi não ti
vesse ficado impaciente, lançando-se sôbre êle para mamar, 
e destruindo assim todo o trabalho. 

' Segundo outro relato, Nianderequey completou a sua 
obra, fazendo a mãe· vo·ltar à vida, mÇts a impaciência do ir
mão o impediu de terminar um dos seios, razão pela ql)al 
ainda hoje são desiguais os seios das mulheres. · 

Aí os irmãos foram a um lugar em. que havia muitas 
pitangas maduras. Sôbre a água Nianderequey pôs uma piii-
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guela, colocando-a de tal modo que da margem podia ser vi
rada com facilidade. Enquanto isso Chyvyi estava sentado na 
margem, jogando na água fôlhas sêcas e pequenos galhos. 
As fôlhas se transformavam em peixes de tôda espécie e osga
lhinhos em j acarés e sucuris. 

Quando chegaram a casa, trouxeram frutos para Jaguá 
e disseram que no mato havia muitos ainda. Aí Jaguá re
solveu ir lá no dia seguinte e convidou também todos os pa:.. -
rentes a comparecerem no lugar indicado. Os gêmeos, po
rém, estavam escondidos junto à pinguela e, quando chegou 
a primeira onça, Nianderequey esperou até qu€ ela estives
se no meio da pinguela; em seguida, gritou para Chyvyi: 
"Vire!" Chyvyi virou a pinguela, Jaguá caiu na água e foi 
devorado pelos animais aquáticos. O mesmo aconteceu com 
tôdas as outras onças que aparece.raro. Em último lugar, 
chegou a jaguatirica, que ainda pôde observar como a pre
decessora foi derrubada na água. Aí ficou desconfiada, pre
ferindo não pisar na pinguela. A jaguatirica estava grávida 
de dois filhotes: uma pintada e uma parda, e dessas três des
cendem tôdas as onças que ainda vivem hoje em dia. 
· Do capítulo seguinte não estou bem lembrado. Trata 
de um homem velho e muito grande, à custa d.o qual os gê~ 
meos se divertem terrivelmente com auxílio de cuatis, cria
dos por Nianderequey para êste fim. Há duas narrativas que 
explicam como é que os gêmeos matam afinal o velho gigan
te: 

Os gêmeos, depois de pintarem o rosto com yrucu, fo
·ram ter com o gigante. Êste os achou tão bonitos que êle se 
deixou persuadir pelos irmãos a submeter-se a uma opera
ção com o fim de obter o mesmo adôrno: Os gêmeos lhe ti
raram a pele dos respectivos lugares do rosto, esfregando un1 
pó ardido nas feridas, de sorte que o gigante faleceu em con
sequência das dores. 

Segund-0 a outra versão, o gigante costumava lavar 
diàriamente os órgãos sexuais numa lagoa. Nianderequey 
espalhou um pó ardido na água e o gigante morreu com do
res horríveis depois de ter feito a lavagem habitual. 

O gigante tinha duas filhas, de cabeleira vigorosa e 
comprida, que os gêmeos tomaram como mulheres. Nia11-
derequey realizou a defloração com auxílio de um penis ta
lhado de madeira. Chyvyi, que não teve a mesma cautela, 
ficou doente, e é por isso que ainda hoje há doenças vené
reas .Depois os gêmeos puseram fogo à cabeleira comprida 
d.as duas e queimaram-nas. _ . 

As vezes narravam-se ainda outros episódios, dos quai~ 
não estou lembrado. Quando me contaram pela primeira 
vez a história de Niarõa, o final era o segui11te: ''Depois êlcs 
foram subir. E aquele um tomou conta do céu em cima e o 
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outro do céu em baixo!" Mais tarde ouvi frequentemente a 
, seguinte versão: 

' 

" 

Os irmãos resolveram ir em procura do pai. Andaram, 
andaram, até chegarem ao primeiro céu, onde mora Nian
deru. "Aqui vamos ficar", disse Chyyyi, mas Nianderequey 
replicou: "~ste talvez não seja o nosso pai". Seguiram, pois, 
o seu caminho, cl1egando a Cheruvuçu, no segundo céu. Aí 
ficou Chyvyi, mas Nianderequey foi adiante e como nunca 
voltou, deve estar certamente no terceiro céu. O nome do 
senhor do terceiro céu é, porém, quase desconhecido entre 
os Guarani. Ouvi pronunciá-lo uma única vez e não me con .. 
sigo lembrar dele (Cherumbacuái???) [12]. , 

As manchas da lua 

No princípio havia uma porção de moços e moças, que, . 
entretanto, viviam separados e não se conheciam. E quan
do se resolveu que dormiriam juntos· pela primeira vez, fi
caram com medo. Depois de anoitecer, quando estava be111 
escuro, as meninas se deitaram no rancho, uma depois da 
outra, enquanto os homens ficaram fora, junto à fogueira, 
cantando e batendo o pé, para criarem coragem. Em se
guida, entraram e no escuro cada um tomou uma compa- . 
nheira sem reconhecê-la. 
. Um dos homens, porém, tinha a curiosidade de saber 
quem era. a sua companheira. Várias vezes lhe falou em voz 
baixa, perguntando pelo nome, mas ela não respondeu .. Aí 
êle lambeu os próprios dedos, esfregou-os no chão e pas
sou-os pelo rosto da menina. 

Muito antes de clarear o dia os homens se levantaram, 
voltaram para junto da fogueira e falaram sôbre as meni
nas, mas nenhum sabia com qual delas havia tido relações. 
Somente aquele afirmava que reconheceria a mulher dele, 
de vez que lhe marcara o rosto com terra úmida. Depois de 
amanhecer, todos viram que êle tinha marcado a própri:i . -1rma. 

Irmão e irmã, Nianderu e Jacy andam pelo céu, mas 
Nianderu desaparece quando no lado oposto assoma o rosto 
manchado da irmã. (13]. 

Niandejáry 

Niandejáry era um grande feiticeiro. Os Judéo, porém, 
queriam matá-lo. Amarraram-no a um poste e fizeram ten
tativas de todo jeito; Niandejáry não morria, porque era um . 
feiticeiro poderoso. Sua mãe, Niandecy, estava ao lado e i 

chorava. 

/ 
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Aí os Judéo trouxeram outro homem, que era cego. De
ram-lhe uma lanca na mão, dirigiram-na contra Niandejá
ry, e mandaram-no dar o golpe. ~ste atingíu a vista de 
Niandejáry, e, quando a água espirrou, algumas gotas cai
ram sôbre os olhos do cego, que assim recuperou imediata.
mente a vista, enquanto Niandejáry morreu. Mas depois de 
perceber a quem matara, o homem curado se enforcou .. 

A história não está bem completa. O narrador acres
centou a seguinte observação: "Esta história propriamente 
não é n.ossa, mas é também muito velha, e nós sabemos qy~ 
é verdadeira." 

A lenda provém, evidentemente, da época do domínio 
dos jesuitas paraguaios sôbre os antepassados dos nossos 
Guarani. 

Niandejáry significa "nosso Senhor", Niandecy "né>ssa 
mãe". [14]. 

Crenças sôbre a imortalidade 

Após a morte, a parte boa da alma separa-se da parte 
ruim . A parte ruim fica na proximidade da habitação do 
defunto, incomodando às vezes de noite os sobreviventes com . -a sua voz ou apar1çao. 

No Araribá, uma faixa de ma ta virgem que se conser
vara entre a roça de Avacauju e a de Curuçu era tida como 
logradouro dos Anguéry, depois de se t er dado, com rápidos 
intervalos, a morte de várias crianças, vitimadas pel;:t febFe. 
Avacau,ju, o grande chefe e médico-feiticeiro, naturalmente 
forjou logo o plano de mud.ar para outra região, mas afinal 
prevaleceu a proposta d.e Poyju, mais sensato, que aconse
lhara derrub·ar simplesmente o mato e fazer uma roça em 
seu lugar. · 

Andando-se de n oite pela floresta, diz Avacauju, e ou- . 
vindo-se à beira do caminho o su ssurro e os gemidos do An
guéry, é preferível voltar. Pois seguindo-se para frente, o An
guéry aparece deitado no caminho com a forma do cadáver 
ou é visto na forma de um cachorro preto ou c.oisa seme
lhante . Quem o avista, ou morre imediatamente, aí mes
mo, ou então, caso saiba uma fórmula mágica poderosa, 
conseguirá passar, mas não tardará a ser levado pela morte. 

Avacauju se vangloriava também: "Os outros têm me
do do Anguéry; eu apenas tenho dó dele . Quer tornar a vi
ver entre os parentes e, no entanto, não pode." E era êle, 
precisamente, que sentia mais medo. . 

Certa vez,· estávamos numa caçada - êle, a mulher de- -
le, o filho e eu - e acampados loJ:?.ge de qualquér' sítio ha- , · 
bitado, junto ao Ribeirão das Antas. De repente ouviu-..se, 110 
silêncio da noite, um.a voz estridente e prolongada, muito 
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semelhante à maneira pela qual os brasileiros costuma1n 
dar sinais a grandes distâncias. Todos naturalmente se as
sustaram e puseram-se a escutar cheios de curiosidade. O gri
to se repetiu mais uma vez e, em seguida, não se ouviu mais· 
nada. Era curioso que, embora o autor dos gritos me pare
cesse estar a menos de 1 km de distância, cada um de nós, 
Avacauju, a mulher dele e eu, indicava uma direção diferen
te de onde a voz teria vindo, enquanto o rapaz, que, aliás, 
era também o mais sonolento, não tinha ouvido coisa al
guma. Foi o suficiente para que Avacauju dissesse tra.tar
se de um Anguéry, declaração que foi apoiada vivamente 
pela mulher e pelo filho. :mie sentou-se 1ogo ~m posição ade• 
quada juntamente com a mulher e ambos ficaram cantan
do a noite tôda. Ainda antes que começasse a clarear o dia., 
reunimos os nos~os objetos, deixanqo o mais depressa pos
sível, o roturno lugar. 

O que havia de bom na alma do d.efunto vai para o fe
liz Além. Aí tudo· continua como nos tempos de Niandere
quey, em qtie se plantava hoje e amanhã já se comia milho 
verde. · · · 

X X X 

Certa vez, um jovem Guarani viajou para o Rio, onde . 
foi muito bem recebido. Pediu que o aceitassem como mari
nheiro. Acederam a seu desejo e mais tarde lhe foi confiado 
o comando de um grande navio. 

Quando iniciou á primeira viagem com o navio, havia 
neste uma porção de italianos . Saiu para o mar, passa11.d.o 
da água azul para a vermelha~ e da vermelha para a preta. 
Aí o n1ar devorou o navio, o Guarani e tôda a italianada. 
Mas "no outro lado" todos saíram sãos e salvos. Aí avista
ram uma ilha, e navegaram em direção dela, mas a ilha ia 
recuando diante do navio e não podia ser alcançada. Por 
fim o Guarani se lembrou da canção mágica de sua tribo e 
depois de cantar por aígum tempo, a ilha de fato ficou pa
rada e o navio se pôde a_proximar. O Guarani desembarcot1, 
mas logo que algum dos outros lhe quisesse seguir, a ilha 
tornava a recuar. Aí mandou os homens esperarem até· que 
êle voltas:e e dirigiu-se para o interior da ilha, onde havia 
uma floresta de árvores frutíferas, umas com flores e outras 
com frutos de tôda espécie. ·Ouvia-se o chilreio dos passari
nhos e do recesso da ma ta vinham as canções dos Guarani, 
simultâneamente com as pateadas dos d.ançadores e os so11s 
doo Tacoa. Aí o Guarani entro·u na floresta e não voltou 
nunca mais. 

Por muito tempo, os homens do navio ficaram espera11-
do em vã.o pela volta dele. Como êle no entanto, não apare--
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cesse, e a ilha recuasse a cada tentativa de desembarque, re
solveram ir-se embora. 

O Guarani, porém, leva agora uma vida boa. Está ou-
t""~ "\'07, 11" 'Y>"' P 11"'\ ..:l i'.\ .~~1 q 0"!'.'l"" t r.> e ri a-O lhe f~ 1.1t~ :n ~~ r.".'\ '1'1effi ~ ~ .. -- . · ,_.. .... , l ' - .... .. .. Li - - .... ,... ...... , - - _ e... -v .... __ , .... _ r.A. 1 ..... .., 

precisará morrer. [1;;]. 

X X X 

A pessoa que morre com a~gum desejo muito vivo e não 
satisfeito pode renascer por intermédio de u'a mulher d.e 
seu parentesco . 

Quando, no ano de 1900, Avajogueraa. o cunhado de 
Avacauju, empreendeu a viagem pelo Rio Feio em compa
nhia do Pe . Claro Monteiro, deixou grávida na aldeia a sua 
Jovem mulher. Por isso êle talvez desejasse com mais inten
sidade do que outro qualquer o êxito da expedição. Quando 
os Coroados assaltaram a canoa do padre, Avajogueraa rece
beu uma flechada no ombro e outra na região ilíaca. A ponta 
da segunda flecha lhe foi tirada por um companheiro de tri
bo, Rapa, que lha arrancou com os dentes. Depois foi aban
donado, a seu próprio pedido, por seus camaradas fugitivos, e 
nunca mais se teve notícia dele. , 

, 

Quando, em Julho de 1906, Avacauju levou a Ponõchi o 
seu filho recem-nascido Avaroquyju, para fazê·lo batizar aí •"'
na presença de tôda a tribo, Rapa notou casualmente pe
quenas manchas escuras no ombro e na coxa do pequeno, 
exatam~nte no lugar em que Avajogueraa fora ·atingido pe
las flechadas. Saíu precipitadamente do rancho e correu 
para a roça, onde ficou sentado por longo tem;po, primeiro 
chorando e soluçando amarg~mente, e, depois, cantando. 
Todos os Guarani olharam os sinais e, a partir dêsse mo
mento, ficaram com a firme convicção de que Avaroquyju 
é Avajogueraa renascido. 

Quando, mais tarde, se cogitou de dar também um no
me brasileiro ao menino, o pai me disse: "Primeiro quis pôr
lhe o nome de Ináció (como se chamara Avajogueraa), mas 
não tive coragem." 

O renascimento pode dar-se tambem no caso de ser 
muito intenso o luto dos parentes. Assim, Avacauju julga
va recon.hecer o seu-pai Araguyra, igualmente morto junto 
com o Pe. Claro, na pessoa de seu próprio filho, que nasceu 
a.pós a morte de Araguyra, mas que faleceu depois de pouco 
tempo, vitimado pela febre. 

Por sua vez, Ponõchi, que, segundo todos me contara.Ill., 
ficara inteiramente inconsolável com a morte do pai, jul
gava revê-lo na pessoa de seu segundo filho Avaracy que, ix>r 
êsse motivo, quase sempre era cham2do de "Tuja" por todos 
os Guarani, apesar de não ter mais de 13 ou 14 anos de 
idade . 
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TABUA DA FAMfLIA HONóRIO 
? 

CAP. DOS GUARANI DO IGUATE::.\11 
1norto pelo ano d e 1830 numa expe
dição contra os .Avavai. Casou con1 ? 

(raptada pelos A vavai) 

F ILHO 
a!anuido nlat a dor de 

!<"ILHO 
·- - - "'----- - ·---'- - - ---- - -

F I LHO FILHO 

-
i 

morto no assalto dos ATa
Yai à a.Ideia 

nla tou ern 111enino a un1 
A va Yai 

raptado Junto 1 a mãe pelos Ava
vai, mig1·ou com, · f an1ilia para S. Pau

lo, -J- 1so: .. pertó de Ba uru, 

' 

FILH O · , CAP llONóBIO ARAGU YBA 
-i- pelo a no de 1891 n a. ' • en1 .l\Iat o Grosso ; morto e111 1901, junta -

Yolta. do Dourado n1ente com o Pe. Cla r o. Casou co1n : 

l 
1 ) '·' . 1 - - -·-- __ __.,....._ __ ------ ----- - - -------I 

.FILHA. J3'ILHA I<"II.JHA FILHA 
f 

2. "NIANDEClI.ARY" 
apó.s a morte de .Aragu:r ra, con1 

õnio R ibeiro A"\xaret cy ( Oua ra.ni do 
litoral) 

morta e pelo ano de 1891 na volta do 

l 
F ! Lf!O 

Dourado 

FELICIANA CAT UR .A. 
Casou con1: 

1. morto na volta 
do Dourado 1.) G.AL DINO 

assassinado por bra sileiros 
jun to ao Batalha, em 1902 

1 

BRASILEIRO 

' SEBASTLlO CA1\1BARA 
(mestiço, -1- 1906) 

JOSE' F RANC(SCO B ONóRIO 
AVACAUJU 

Rio Verde, cas. con1 Nlmõa 

}IJ:ANUEL fl. P OYJ U 
cas. com Pêcy 

(Gua rani do litora.I) 

- - -
1 

PEPOYJU · 

FRANCISC. 
casou com Antõni !loque 
•.rangara ju (g·uar. do lit.) 

1 
1 

I 

' ' 

----,- -, 
Ai\IELT..A. N l APgRY 

C.1R'OTKBN 
cas. con1 : 

JESUINO G.ALD. EIJU' 
casado con1pulsõrla mente 
com l\'Iarla Tacoapanã. 
-!· 1007. 

FILHA 
casou con1 

F ILHO · 
-1- 1902 . ~ ;' 

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

• GUYRAPEJ U • .\.V AROQUY J U CURT U NCl{.E L .FILJ-l A F l H A 

r 
j - - - ___,,,,,; 

1 .) INACIO AV • .\J O- 2.) 
GUEIUA 

n1orto en1 1901, jun-
tam. COin o P e. 

Cla ro 
1 

IR.ACEl\IA 

-

' 
'\ 

~IAN'UEL P E R• 
Nil!BUCO 

(brasileiro) 

1 
F!UIA 

.( mestiça) 

• no R io Verde • no Arari bá N il\.IUf!)NDAJtJ 
adotado crn l.OOG 

.1 \"'---_ __,) 

' 

l. ) P . CLAltO 1VIONT. JL DJD 
l\'1E LO, n1orto mn 1001 pelos 

Coroados 

"--~---..!,__--') 

-· 

···--

2,) GEORG Gl~üTHJJ;N J 
(Alenião) 

FILHO F I LHO 
(n1est iços) 

! 

' 
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EXPI.:ICAÇÃO DE ALGUNS TERMOS GUARANI USADOS PELO AUTOR 

Acan,ua: diadema de plumas, que faz parte dos adereços cerimoniais do chefe religioso. 
( Nim., op. cit., p. 344). 

An,uery: a forma assumida, após a morte, pelo acyiAuá - ou parte "animal" da alma hu
mana; o termo significa "o que foi alma" (Nim., op. cit., p. 311). 

Jaça (ou melhor, jiaçaá, como o autor escreve mais tarde, op. cit., p. 343 et passim): as 
enfiadas peitorais de semente preta de yma ú, que os homens usam em cruz sôbre 
o p eito, durante as práticas religiosas e em outras situações de sua vida; a palavra 
se traduz "cruzar-se". 

Maü: (ou, mais acertadamente, yma ú; Nim., op. cit., p. 343 et passi'm): semente pre
ta, um pouco achatada, de uns 3 mm de ·diâmetro, que se considera sagrada e a 
que se atribuem propriedades mágico-medicinais. A planta é Rhamnidium sp. Do no· 
me guarani, que equivale a "fruto preto", tenho ouvido as form,as ymá ü e yvá u. 

Mbaraca: chocalho de porongo, com semente de ymá ú, que os homens empregam sempre 
nas rezas e cerimônias para marcar o compasso dos cantos e das danças. 

Nianderu porai (ou nhanderú poraêi, como também se diz): canto cerimonial do nhan
derú ("nosso pai") ou chefe religioso. Tradução literal: "reza de nosso pai". Distin
gue-se do yvyráídjá poraêi ou reza dos auxiliares do culto. 

Nimon,lllrai: a grande festa anual, que se realiza na ~~ ,do milho .v~rde, e?tre Janei_ro 
e Março. A palavra se decompõe em ni-mõ-caraí ( a SI fazer magta ) . (N1m., op. at., 
p. 349). 

Tacoa (tacuapÚ ou simplesmente taquara): instrumento musical, feito de um pedaço de 
taquara branca, de uns 75 cm de comprimento, aberto em cima e fechado em baixo, 
com que as mulheres batem no chão o compasso das rezas e danças religiosas. Na 
literatura etnológica emprega-se o nome "bastão-de-ritmo" . 

Y roeu: Bixa oreIJana, planta cuja semente fornece tinta vermelha para pintura do rosto 
e de objetos cerimoniais. Formas aportuguesadas: urucu e urucurn. 

NOTAS DO TRADUTOR 

[1] A margem direita do Baixo-Iguatemi, extremo sul de Mato Grosso, foi a "pri
mitiva sede" dos Guarani da horda dos Apapokúva ("os de arco comprido"). Segundo Ni
mueodajú ("Die Sagen von der Erschaffung .und Vemichtuog etc.", p. 292), existiam aí 
em 1914 dois núcleos, Pôrto Lindo· e Arroio Mocoim, com um total de 200 almas. Em 
Junho de 1919, quando estive nq Baixo-Iguatemi, encontrei lá uma única aldeia, a de 
Jacareí, situada na atual reserva de Pôrto Lindo, a cêrca de uma légua da fronteira pa
raguaia, e contando aproximadamente 120 habitantes. Disseram-me ignorar o nome Apa· 
pokúva,, embora as particularidades de sua cultura e de seu dialeto revelem com bastante 
clareza a sua identidade com o grupo estudado por Nimueodajú. As únicas autodenomi
nações que ouvi entre êles, como;-·a1iás, também entre os do Araribá e da aldeia do Ba
nanal, são Guarani e Nhandeva ("os que somos nós", ou "noua gente" na tradução de 
Nimuendajú, op. cit., p. 286). 

[2] Para os índios do sul de Mato Grosso, o machete, facão de uns 50 a 60 cm 
de comprimento, é arma e utensílio indispensável na vida quotidiana. Introduzido talvez 
para os trabalhos de extração de erva-mate, passou a fazer as vezes de foice e de outros 
instrumentos de lavoura. ~ raro um índio da região ervateira sair de casa sem o ma
chete à cinturà. James B. Watson ("Historie Influences and Change in the Economy of 
a Southern Mato Grosso Tribe", Acta Americana, III, 1945, pp. 3-24) caracterizou mu.i
to bem a importância do ma-::hete na lavoura dos Kaiová. 

[3] Não há clareza quanto à classificação étnica dêues Guaianá. Se VtaJavam em 
direção do mar, em busca da Terra sem Males (como ae pode depreender da nota 3, do 
autor), seriam por certo culturalmente afins dos Guarani. Adiante, porém, (nota 6) aão 
apresentados como índios àe outra "nacionalidade" e idioma diferente. Em seu traba· 
lho posterior, em que trata com maior exatidão dai mi1rações guarani, distinguindo en
tre as várias hordas que se puseram em movimento, Nimuendajú não .Omente refunde 
a e:1:potição dos informes aqui esboçados, retificando-os, e dando-lhes feição mais hist6ri
ca, maa tem também o cuidado de evitar quaisquer referências aos Guaianá. l;ste ~e, 
que já deu ensejo a muita celeuma, tem sido usado, como tantos outros, para tribos bem 
beterogêneas. Na literatura seiscentista designava, entre outro1, 01 aborígenes do planalto . 
piratiningaoo; a muitos pareceu ser corruptela de "Kaingáng'', o que naturalmente não se 
coaduna com a1 fontes que os dão como pertencente• à família tupi-guarani. Em prin• 
cipio1 dêate 1éculo, o Pe. Fr. Vogt comunicou interessante• informes IÔbre índios Guaianá 
por êle vilitados na povoação paraguaia de Vila ARJ-a, junto à embocadura do Pira · Pytá 
no P~. Eram. Guarani que conservavam muita• remini1<:ênciaa do tempo daa MilllÕee, 
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inclusive o texto completo do Padre-N~ e do Credo na tradução jesuitica. 
dianer des obem Paraná", Mitteilunien der Anthropologisclíen Ge.re11$Chaft 
XXXIV, pp. 200-221, 357-377). t 

("Die ln· 
in Wien, 

O "Varão Antoninho" a que o autor se refere em sua nota n. 3 talvez seJa o Ba· 
rão de Antonina, que doou aos índios a ponta d e terra situada entre o Rio Verde e o 
ltararé. O barão se chamava José da Silva Machado. 

[4] Fr . Matias de Gêoova, Fr. Pacífico de Mootefalco e Fr. Timóteo de Castel
novo eram capuchinhos italianos. O primeiro e o terceiro chegaram ao Brasil em 1851, o 
segundo 'ê'm 1844. Em 1845, Frei Pacífico encetou a catequese do!! índios "Caioás" de 
São João Batista do Rio Verde (ou ltaporanga), fundando uma aldeia em terras doadas 
pelo Barão de Antonina; faleceu na missão em 1861, quando esta contava um total dia 
478 índios . Fr. Timoteo de Castelnovo, célebre catequista do Tibaji e estudioso de lín
guas indígenas, criou, entre outras a missão do Jataí em Í855; trabalhou principalmente 
na aldeia de São Pedro de Alcântara, fronteira à de Jataí, vindo a falecer em 1894, ainda 
no exercício de seu cargo. Nas missões de Fr. Timóteo os índios mais numerosos eram 
os da tribo Kaingáng. Teve como auxiliar a Fr . Matias de Gênova, que d epois foi vigá
rio de Castro, onde morreu em 1873. (P. Fr. Fidelis M. de Primerio, Capuchinhos em 
Terras de Santa Cruz, pp. 276 ss., 379, 381, São Paulo, 1942; cp. também Curt Nimue11-
dajú, op. cit., pp. 289-290) . 

[5] Esta denominação, da qual se encontram, na literatura etnológica muitas for
mas mais ou menos parecidas e qu_e deriva de kááyyttzá ("habitantes do interior da ma
ta" ) ou de Jcááyauá {"habitantes da mata"), tem sido aplicada a diversas populações de 
fala guarani. Os índios assim nomeados podem dividir-se em doía grupos, que se distin· 
guem pelo dialeto e uma série de particularidades em tôdas as esferas culturais . O pri
meiro conta muitos representantes no sueste paraguaio, em algumas aldeias do território 
argentino de Misiones, na faixa ocidental dos Estados sulinos do Brasil, em dois pontos do 
litoral pawista (Rio Branco e Rio Comprido) e, finalmente, no Espírito Santo; é co
nhecido também pelo nome de :M:byá {"gente"), subdividindç-se em hordas com diferen
tes apelidos, como Tambéopé ou Ambéopéva ("06 de tanga larga"), Txeirü ("meus ami
gos"} e assim por diante. Nos últimos anos, Le6n Cadogan, visitando-os repetidamente 
em suas aldeias do território paraguaio de Guairá, estudou-lhes cuidadosamente a língua, 
as tradições míticas, a religião e a magia . - O segundo grupo é encontrado atualmente 
em postos e reservas indígenas dos municípios de Ponta Porã e Amambai, no sul de 
Mato Grosso . A convite da Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos lndios reali
zei excursões de pesquisa etnológica a suas aldeias em Julho de 1949 e em Julho de 
1950. Afirma-se haver também representantes dêste segundo grupo nas matas do nordeste 
paraguaio e no Estado do Paraná·. - E' bom insistir em que não se trata apenas de "dois 
grupos geográficos" com wn dialeto guarani, como ainda recentemente escreveu Lou· 
kotka ("Les Langues de la Famille Tupi-Guarani", Boletins da Faculdade de Filoso
fia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, Etnografia e Língua Tupi-Guararii, n. 
16, p. 9; São Paulo, 1950) . As diferenças entre os dois dialetos não são menores do que, 
por exemplo, as que separam um e outro do linguajar do bando descrito por Nimuendajú 
sob o nome de Apapokúva. · · 

É pena que não se tenha adotado a tempo a distinção entre "Kainguá" e "Kaiowá", feita 
por Ehrenreich ("Die Einteílung und Verbreitung der Võlkerstiimme Brasiliens nacb dem 
gegenwãrtigen Stande unserer Kenntnisse", Petermanns Geographische Mitteilungen, 1891, 
p. 88). Nas publicações etnológicas aparecem as formas Kaiguá, Kainguá, Kaaguá, Kaiuá, 
Kaiová, grafadas de diversos modos, ao lado de talvez meia dúzia de apelidos, dados a dife. 
rentes hordas. A sugestão de Herman.o von Ibering { The AnthropoloAy ol the State oi São 
Paulo, Brazil, 2.a ed., S. Paulo, 1906, p. 8 ), de se usar a forma "Noto-cayuás" para os grn· 
pos do sul do Brasil (e do Paraguai) e de se reservar o nome '''Cayowas" para uma tribo que 
ora situa no Alto-Tapajoz, ora no Tocantins, naturalmente não resolveria o problema. Pior 
ainda seria adotar na literatura científica a distinção entre "Cayguás", designativo "dos 
índios semi-civilizados" e "Cayuás", correspondente aos "selvagens'" (Romário Martins apud 
von Ihering, op. ' cit., p. 44) . Para se ter uma idéia da confusão reinante entre os auto~ 
res no tocante a essas denominações, basta ler, por exemplo, as citações reunidads pot: 
R. ~. Mansur Guérios em seu muito útil Dicionário das Tribos e Línauas Indílfena.s da 
América Meridional (tomo II, Curitiba, 1949, pp. 96-97). 

A grande mobilidade espacial da maioria ~s bandos indígenas de fala guarani e a 
consequente aculturação intergrupal tomam hoje quase impossí-,.el a sua classificação. 
Embora persistam diferenças evidente!!, é certo que a cultura tende a uniformizar-se cada 
vez mais . E' e.ta pelo menos a conclusão a que ch eguei em minhas visitaa a mais de uma 
dezena de povoações. Na atualidade, porém, os dois grupos de JcüyyAuá representados em 
territorio brasileiro, e a que acima se fez referência, ainda são portadores do sub::ulturas 
e dialetos característicos. O. de Mato GrO!ISO não querem, de forma alcuma, ser iden
tificados com "Guarani" e consideram-se Kaiová (nome que aliUJls membros do grupo 
pronunciam Jcadjová, por "influência paraguaia") . Insistem em sua qualidade de "puro 
de Kaiová", motivo pelo qual proponho que se lbes reserve êsse nome, e eob a forma 
hoje em wo entra êles. De sua parte, 01 bandos do grupo meridioqal não 1ostam que 
ae lhes chame de Jcááyy,ulf.; ao contrário, fazem questão de serem tidos como "Guarani 
le1ítimos". Parece-me conveniente desijplá-loe de modo cera! comó Mbyá, aome que às 
't'e&eS também se topa como autodenominaç9o e que entre êaos índioa nlo tem o 1eotid0 dé 
"estranhe", que Uae parece caber no lincuajar comum do Paracuai. Nio obeta, é claro, 
que, a par diao, .. distinp, na medida do poeaível • do conv-iente, eetre u diferest• 
tN horas, recosreado. para ialo, a tennos restritiYOS, como Txelrü, T .. béaF' • outros • 
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Quanto às formas kááyy,uái e kááyltJá, dadas acima para explicar a origem do 
nome Kaiová, ouvi-as ambas da boca dos pr6prios índios. Juan Francisco Recalde 85 

apresenta também em nota à tradução do citado estudo de Nimuendajú (Leyenda de la 
Creación y Juicio Final dei Mundo como Fundamento de la Reli,ión de I~ Apapokúva.
Guarani. São Paulo, 1944 p. 8), a primeira como etimologia de Kaingáng (o que me 
parece duvidoso) e a 9egunda como Of"igem do nome Kaiová (ou Kayguá, segundo Nimuen.• 
dajú). Com razão, R ecalde opõe aquelas duas formas ao termo kááyguá (cuia de chimar
râo), em que se d estaca um y tónico n ão nasal; a tradução literal de káá-y -Auá é "recipiente 
para água de ef"Va". Marçal de Souza, m eu principal informante no sul de Mato Grosso 
disse-me ter ouvido também, para o nome Kaiová, a etimologia káí-uá, "comedores de ma: 
caco", que, no entanto, não lhe parecia aceitável, uma vez que os outros grupos de idioma 
guarani daquela região são igualmente "loucoa por carne de macaco". 

(6) A aldeia do Bananal, junto ao Rio Preto, ao sul de Itanhaem, foi por longo 
tempo inportante núcleo guarani do litoral paulista. Quai:ido a visíte i pela primeira vez, 
em Junho de 1946, estava em franca decadência. Encontrei somente sete fogos com um 
total de 40 almas ( 4 homens, 5 mulheres e 7 crianças guarani; o resto, i é; mai9 da 
metade, eram mestiços e caboclos). Depois o número aumentou um pouco, mas em 1948 
ficou :reduzido a uma ou duas famílias . Atualmente existe no "patrimônio" do Bananal 
um posto indígena, a cujo encarregado incumbe a espinhosa tarefa de fiscalizar e prote• 
ger os índios da costa de São Paulo. 

Vive na aldeia do Bananal (onde diz ter nascido} o velho Eugénio Paulo, que me 
disse ser a sua gente chamada de T:xiripá pelos outros índios guarani . De fato, os Mbyi 
da aldeia do Rio Branco dão êsse nome aos moradores do Bananal, que falam o dialeto 
Apapokúva (na terminologia de Nimuendajú) . Veja-se, acima, a nota n.º 1. 

O velho Eugênio deu-me rápidos informes sôbre a hist6ria dos Gua.rani do litoral: 
De Mato Grosso vieram três bandos e com um deles o pai de Eugénio. Um dos che-
fes se estabeleceu com sua gente na região do ltariri, no lugar chamado Alecrim (hoje 
Pedro de Toledo) ; dos outros dois, um fice>u no Bananal e o outro no Rio Branco do 
Mambu. Antes disso, outro grupo fôra parar em ltaporanga, vindo também do Mato 
Grosso, mas não pelo mesmo caminho. O chefe deles, "o grossão", era Djiguaquá, ante
passado ( provàvelmente avô) do velho Capitão Samuel, falecido, há poucos anos, na al- , 
deia do Bananal . "O grossão do Mambu, que mandava e desmandava, manobrava tôda 
gente, chamava-se Mbodjú". Ao tempo em que Eugênio era i:apaz havia lá "umas duzen-
tas pessoas". O primeiro chefe do Bananal, o primeiro nhanderú ( rezador) , chamava-se 
Yvyráídjá; aqui havia "uns quatrocentos índios" e no ltariri "uns quinhentos". "Lá ma
nobrava o Kapitá-Mlrí". Do Bananal, muitos foram para o Araribá, "mas lá quase to
dos morreram". 

[7] Guaranyuva (ou Guaraniuva, segundo a ortografia atual) é palavra intradu
zível. 

[8J Em 194 7, essa índia (conhecida pelo nome cristão de Maria) morava ainda 
no Posto lndígena "Curt Nimuendajú", casada com um companheiro-de-tribo de· nome 
José Ribeiro. Era a mais velha da aldeia, contando uns 70 anos de idade. Algunt filhos 
de seu matrimônio com Geoq~ Grütken vivem nas proximidades de Baurú. 

[9] Os autos do inquérito policial sôbre a morte do Pe. Claro Monteir~ exis
tentes no Arquivo Público do Estado de São Paulo, foram recentemente examinados por 
Fausto Ribeiro de Barros, que acaba de dedicar ao assusto um fascículo intitulado Padre 
C1aro Monteiro do Amaral ( São Pauto, 1950). Lê-se aí que· a partida da expedição (com
posta de 9, e não de 10, pessoas) se deu em 15 de Abril de 1901 . Quanto ao índio Po
nõchi (João Caçador), teria êle feito a caminhada de regresso "armado de seu facão e 
de uma velha escopeta de ouvido" ( p. 20) . O ataque dos Kaingáng se teria verificado 
a 9 de Maio, ou seja, no 25.º dia de viagem. A descrição do ataque (pp. 35-36), ba· 
seada nos documentos do inquérito, concorda em suas linhas gerais e em muitoa porme· 
nores com a versão colhida por Nimuendajú. Diverge dela, porém, em alguns pontos. 
Assim, por exen1plo, não somente uma, mas as três vítimas dos Kaingáng teriam sido aban
donadas com vida pelos companheiros; além disso, os agressores, depois de ferirem o mis
sionário, teriam saltado na canoa, pegando-o pelos braços, e subjugando-o .' No dia 26 de 
Maio de 1901, o jornal O Elltado de São Paulo referia-se, em seu comentário, a infor-' 
mações recebidas pela família do malogrado padre; dizia-se aí, entre outras coisas, que 
"uma das informações dá a entender que os assassinos de monsenhor Claro foram índios man• 
sos, supondo-se que a mandado dos espoliadores de terras dos índios" ( op. cit., p. 24) • 

[10] Em Fevereiro de 1947, Manuel Hon6rio Poydjú ' (Capitão Maneco), ancião de 
quase setenta anos de idade e atual chefe dos Guarani do Posto Indígena "Curt Nimuenda· 
jú" (antigo Araribá) , me contou de forma bem resumida o que sabía da hist6ria de seu 
bando. Reproduzo aqui êsses informes, para dar ao leitor interessado a possibilidade de 
um confronto com a versão de Nirnuendajú: O Capitão Maneco nasceu em ltaporanca, 
onde havia diversos capitães. Um dêstes era Avágvyrá (sic! ) , pai de Maneco e chefe ' 
de umas vinte "famílias" (talvez: pessoas). Maneco tinha seus doze anos de idade, 
quando o grupo do pai deixou o aldeamento, atendendo ao chamado de um Pe. Sabino, 
que lhes pedia auxílio na pacificação dos Kainpnc. Perto da barra do Batalha no Tieté, 
eocontraram-M com o padre, descendo com êle até Dourados, onde devia 5ef fundado o 
.tdeamento. O padre foi ao Rio • nio voltou mais. Por isso, os Guarani abandonaram 
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IU roçai e rei'f'essaram a Bauru. Em ,companhia do grupo de Aváguyrá havia outro o 
do. Capi~io ~me (Yvrráí), que ,voltou a ltaporanga com sua gente, que eram un'.u.s 
qwnze fam1has". Avaguyrá, porem, ficou com os seus nas proximidades de Bauru 
trabalhando por vários anos em medições de terras, sob as ordens do engenheiro Ma: 
rinho Falcão. Depois de algum tempo, tornaram a estabelecer-se no Rio Feio, cuidan
do de suas roças pelo espaço de uns cinco ou seis anos. Avistando, porém, ranchos dos 
~aingáng, ficaram com muito medo, abandonaram tudo e voltaram a Bauru, onde tra· 
balharam outra vez com Marinho Falcão. Mais tarde, o Pe. Claro Monteiro os convidoú 
e irem com êle ao Rio Feio, para pacificar os Kaingáng. O padre dizia querer ver se o 
Aguapeí desemboca no Tietê ou np Paraná. Com êle foram 8 homens e 1 mulher, entre 
êlea Avá1uyrá. Passados 25 dias, regressaram dois homens e a mulher; os outros ha
viam sido mortos pelos Kaingáng. Djuguyrakú (também chamado Avákaudjú), innão de 
Maneco e pai adotivo de Nimuendajú, assumiu a direção do grupo, que tornou a morar 
perto de Bauru. O novo chefe foi a São Paulo, onde recebeu a patente de capitão, mas 
válida apenas para o Aguapeí. (O documento, em poder do Capitão Maneco, foi expe· 
dido pela Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas em 3 de Janeiro de 19(),2 ) . 
Para lá alguns queriam voltar, com o intuito de continuarem o trabalho nas roças já 
iniciadas. Mas afinal resolveram ficar onde estavam, de medo dos Kaingáng. Junto ao 
Batalha, na barra do Araribá, em terras adquiridas ao engenheiro Falcão em troca de ser
viços, haviam fundado a aldeia pouco após a volta do Aguapeí . Daí a alguns anos surgiu 
o Serviço de Proteção aos tndios e em 1914 Avákaudjú foi confirmado no posto de capi
tão, desta vez para o Araribá. Morreu depois de tiro dois ou três anos e em 1916 Mane
co (segundo documento em seu poder) foi nomeado seu sucessor pelo então Serviço de 
Proteção aos tndios e Localização de Trabalhadores Nacionais no Estado de São Paulo • . 

O sr. J oaquim Fausto Prado, que há cêrca de vinte anos vem dirigindo com rara 
eficiência o atual P. I . "Curt Nimuendajú" (onde hoje vivem, além dos Guarani, índios 
Tereno trazidos do Mato Grosso), forneceu-me em 1947 uma relação dos Guarani e mesti
ços de Guarani existentes no posto. Eram 19 famílias: somando ao todo 73 indivíduos: 
17 homens, 20 mulheres e 36 crianças. Quatro das mulheres guarani eram casadas com 
"civilizados". A maioria dos adultos era natural de Itaporanga e do Araribá, mas havia 
também pessoas oriundas da região de Itanhaem, de Mato Grosso e wn Mbyá do Rio 
Grande do Sul. As crianças, porém, tinham tôdas nascido no Araribá, o que eviden
cia a estabilização da mobilidade espacial dêsses índios em época recente. É, aliás, in
teressante notar que as migrações dos Guarani em direção à costa e em procura da Terra 
sem Males se vêm sucedendo até a atualidade, mas li.mitadas, nos últimos decênios, a 
famílias do grupo Mbyá. A última leva, chegada em 1946, encontra-se agora no Rio 
Comprido (Serra dos Itatins) . 

( 11] Deixando de lado o prefixo (ni) e o final (jú), o autor explica o seu nome 
guarani, decompondo-o em mõ (fazer) e endá (morada) . ( Op. cit., p. 304) . Mais tarde, 
em carta dirigida a Baldus, diz o ~seguinte: "Nimuendajú é a forma no dialeto apapocuva. 
No antigo guarani de Montoya seria Nemoendayú; os Parintintin me chamavam Jimoen
dajúv. A raiz é tendá, o lugar que corresponde a wna pessoa ou coisa (Montoya: lugar 
em que se está), que, por sua vez, 9egundo Montoya, seria o gerúndio do verbo i, estar. 
Com a partícula ativa mo, temos o verbo rnoendá (Montoya: dar assento, dar lugar). 
A partícula lle, igual a je antes de vozes nasais, segundo Montoya é: recíproco in se ip~o · 
- Ju, juv, é verbo defectivo que designa, a existência, o ser. Co!11pre_endo_ per~e1ta· 
mente o sentido de meu , nome e o sr. tambem o compreende, mas ate hoJe nao fw ca
paz de traduzi-lo com exatidão para o alemão, nem para o português" . - Recalde, que 
publica essa carta na citada tradução do estudo de Nimuendajú sôbre os Apapokúva, aven
ta a hip6tese de que o final jú derivaria do u correspondente a pai. Com recurso à dou
trina da reincarnação aceita pelos Apapokúva, traduz então "Nimuendá (é seu) pai, ou 
melhor: descendente de Nimuendá"; na pessoa de Nimuendajú teria, assim, renascido 
Nimuendá, hipotético personagem da mitologia, assim denominado porque "soube abrir o 
seu próprio caminho neste mundo e conqu_istou o seu lugar, talvez de chefe entre os con
temporâneos" ( op. cit., p. 2) . listo, entretanto, não se coaduna com as explicações (aliás 
contradit6rias) que ouvi entre os próprios índios. Na opinião de Recalde (ibidem), a côr 
amarela, que em guarani se diz jú ou djú, não tem ''valor mitológico" em que se possa 
fundar outra interpretação. Mas na realidade é êsse o sentido que a maioria dos Guarani 
dá ao final djú, não na tradução vulgar de amarelo, mas como termo religioso, em que 
o "amarelo'"' equivale a "áureo" como a luz do sol e, de modo geral, ao celeste, sublime 
ou sagrado. O valor dêsse djú é de natureza muito mais emotiva e mística do que repre
sentativa, e mais de uma vez me diseram que evoca sentimentos que s6 um Guarani pode 
ter. As almas humanas vêm do Além; são, pois, djú, e daí a frequênéia dêsse final nos 
nomes próprios. Nos cantos religiosos dos Kaiová descrevem-se os deuses em todo o 
aeu esplendor; ouvem-se aí expressões e frases como ipepódjú porã, "as suas asas belas e 
brilhllntes", haekuêráé áóndajú "somente êles têm trajes resplendentes", e assim por dian
te. Não se liga ao termo nenhuma idéa de "paternidade". - De uma velha do Bananal 
obtive outra interpretação para o djú dos nomes próprios: explicando o nóme de uma jo- · 
vem, P.oriidjú, traduziu-o com "ela é mesmo bonita", em concordãocia, pois, com o sen
tido que Nimuendajú dá ao sufixo: "verbo defectivo que designa a existência, o ser". 

' 
• (12] . Na versão mais completa, publicada também no idioma ori!Pnal (Nimuenda• 
JÚ, op. ett., pp. 388-393), não se faz referência a três deusea ou senhores celestes, 
maa a dois sõmente: Nanderuvuçú ("nosso pai grande") e Nanderú Mbaecuaá ("nosl!O pai 
conhecedor das coisas"). O nome dêste último é o de que o autor não conseguia lembrar-
" ao redilir os apontamentos; a forma ouvida na primeira vez seria Cherú Mbaecuaá ,.. 
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("meu pai conhecedor das coisas"). Nianderu, Cberuvuçú e N anderuvuçú são um só per
sonaiem. Em conversas com índios do Araribá, verifiquei mais de uma vez que se em
preiam os três nomes indistintamente. - A crença em vários céus sobrepostos é co
mum à maioria dos bandos guarani com que até hoje entrei em contacto. 

[13] Dêste mito, conhecido, na literatura folclórica pelo nome de "tapera da lua", 
há numerosas variantes, colhidas em populações indígenas e caboclas. - Poydjú (Capitão 
Maneco, do P. 1. Curt Nimuendajú) ditou-me uma versão um tanto diferente do texto 
aqui reproduzido. Disse-me preliminannente 1) que Djasy, a lua, é homem e não mu
lh~r, 2) que lhe cabe a tarefa de mandar a chuva e 3) que não é irmãOI do sol, ou seja, 
de Nhanderú (vusú). Eis o conto de Poydjú: "A lua (Djasy) tinha uma irmã. Entã-0 o 
innão foi lá e foi dormir com ela. .E a irmã então não conhecia. Tem uma fruta que dava 
tinta. Então êle dormiu com a irmã. E ela não conhecia quem era. E a irmã então pas
sou a mão na tinta dessa fruta e passou pela cara do irmão, para conhecer outro dia, 
para conhecer quem era. E depois, outro dia, viu que era o irmão. É por isso que a lua 

. tem essa mancha que não sei", - A fruta, que em guarani se chama nhandypá (jenipapo), 
é alongada e de côr parda. "Corta-se a fruta, põe-se na brasa; a sem.ente ferve e sai a 
tinta". ( Poydjú). 

Vejamos como Nimuendajú apresenta em seu trabalho posterior (cit. p. 331) a.s 
crenças dos Apapokúva sôbre o sol e a lua: "Quero acrescentar aqui também os outros 
informes, por escassos que sejam, que obtive sôbre o sol e a lua. Os dois seriam irmãos, 
e um dos índios afirmou certa vez que seriam filhos (masculinos) de N anderú Mbaecuaá. 
Durante a noite, a lua, levada por impulso homossexual, visita o irmão no lugar em que 
está dormindo; êle, no entanto, não o reconhece. Para a noite seguinte prepara, porém 
uma tigela com tinta preto-azulada de jenipapo, que lhe serve para manchar o rosto do 
m.isterioso visitante; no outro dia, reconhece , dessa maneira, a seu irmão (mais novo). 
Nanderuvuçú põe-nos então a ambos no firmamente: o mais velho, o sol, como astro 
noturno, e o mais novo, a lua, comQ astro diurno. A lua, todavia, mostrou ser muito quente; 
queimou a terra. Em virtude disso, o sol foi colocado em seu lugar, passando a lua a ocupar 
a noite. Tem vergonha do irmão maior, ao qual jamais apresenta o rosto todo com as 
manchas de jenipapo". 

[14] Na maioria das populações de idioma guarani, Niandejáry ou Nhandedjára é 
hoje o nome corrente para o Deus cristão, cabendo mesmo, como designação genérica, às 
divindades da reliiião tribal. Cada uma destas tem atributos de grande feiticeiro qu po
deroso xâmane .. - A histór;ia de Niandejáry (da qual se encontra versão mais com
pleta à p. 380 do estudo maior) mostra bem a maneira peculiar pela qual se trans
formam textos cristãos quando incorporados ao repertório indígena. Todavia, a con
fusão entre Judas e o soldado roriu~.no que abriu com a lança o lado de Jesus Cristo é 
coisa insignificante em comparação com a que se observa em outros casos. Exemplo ca
racterístico é dado por A'bert Kruse, O. F. M. ("Lose Blatter vom Cururu", Santo 
António, vol. XII, n.0 1, Bahia, Abril de 1934, p. 29) nwn mito sôbre a origem das 
raças humanas; surgem aí, em curiosa combinação, a figura do Adão, da serpente e do 
Samuel bíblicos. ~ bem pitoresca também a história de Nuá (o Noé bíblico) ouvida por 
Th. Koch-Griioberg entre Índios do Uraricuera ( Vom Roroima zum Orinoco, I, PP• 
137-139; Berlim, 1917), e da qual existe tradução ligeiramente alterada em portugués 
( C. Teschauer, S. J., Avifauna e flora nos costumes, superstições e lendas brasileiras e 
americanas, pp. 239-242; Pôrto Alegre, 1925). 

[15] ~ Terra sem Males, ou ywy' marãey é u m dos principais mitos dos 
Guarani': Ocorre igualmente em outra s t r ibos da mesma fa mHia linguística, co·mo 
ta mbém, sob forma s diversàs,em populações k a ralb, aruak etc. A idéia de 
uma "ilha afortunada" é comum entre os I\:araib setentriona is. Os chefes re
ligiosos guara ni não têm todos a mesma opinião sõbre a s ituação da maravi
lhosa. terra; a maioria espera encontrá-la a lém do Oceano Atlântico, para os 
la dos do sol nascente; outros a prcura m no zenite, outros, enfim, no centro 
da superf[cie terres tre. (Cp. Nimuenda jú., op. cit., pp. 354-355). E m virtude 
de sua. liga ção com a idéia do mbaé meguú (a a m eaça de d estruição que paira 
sôbre a t erra), o mito do yvy' marãey dos Gua ra ni d esempenha função social 
muito mais r elevante do que tradições similares em outras t r ibos. 

SUMMARY 

The present notes were translated from a Gennan manuscript written by 
Nimuendajú and belonging to the Museu Paulista archives. . 

They deal with the Apapocuva Guarani, a tribe on which Nimuendajú 
wrote his celebrated 1914 work, published in the Zeitschrift für Ethnologie, 
and conta<in interesting obseryations not included in that publication. Besides, 
their translation serves Brazilian students, owing to the difficulty they still 
find in consulting the above mentioned study. 
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