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CARTA SOBRE A PACIFICAÇÃO DOS COROADOS (1912) 

Aldeia do Araribá - 14 de abril de 1912 

Prezado Sr. Dr. Gensch, 

Os acontecimentos ocorridos nas últimas semanas induziram
-me a reatar nossa correspondência. Se isto lhe é pessoalmente agra
dável, não o sei, tenho porém a certeza de que o resultado de nosso 
labor vai encher de satisfação, como a mim. No dia 19 de março 
o primeiro grupo de COROADOS selvagens compareceu por vontade 
própria no acampamento do Serviço de Proteção aos 1ndios no Ri
beirão dos Patos, para com isso selar a paz. 

No fim do ano passado, como o senhor deve estar sabendo, 
este assunto indígena era tido como perdido devido à agitação dos 
oposicionários políticos. 

O alféres Rabello, seu ajudante alféres Sobrinho e eu, junta
mente com os COROADOS pacificados, estávamos embrenhados 
na mata querendo a qualquer custo entender-nos com os COROA
DOS. O tempo estava pavoroso, chovia dia após dia; os alimentos 
já haviam terminado, o pessoal jazia adoecido e os COROADOS 
não queriam de forma alguma travar ligações conosco. Aceitavam 
os presentes e não nos molestavam porém saíram correndo debaixo 
da chuva torrencial, quando nós os surpreendemos em sua aldeia 
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e, de nada adiantou o nosso intérprete tentar convencê-los . de nos
sas intençôés amistosas. E, se nós totalmente esgotados após se-
manas e meses de peregrinação pela selva voltamos ao nosso mo- ' 
<lesto acampamento no Ribeirão dos Patos e folheávamos um jor-
nal, só líamos difamações e mentiras. Veio então o dia em que 
Rabello e Sobrinho precisaram deixar seus postos e eu .os acom
panhei até São Paulo, para lá fazer o mapa topográfico desta re-
gião totalmente desconhecidf;l. Neste interím tudo caminhava para 
trás: Manoel Miranda veio do Rio e foi para além do Rio Feio não ' · 
se deixando alertar por nós. Quando retornava, os COROADOS 
atacaram e Manuel Miranda só escapou da morte por um· milagre. 
Uma flechada chegou a ativar a sela de seu animal e um índio pa
cificado recebeu um ferimento que .ultr~passou sua mão. Quando ·., 
porém os COROADOS ouviram a voz do intérprete, trocaram pa-
lavras, sem porém se mostrarem e pararam o ataque. Retiraram-se 
deixando seus arcos. Do nosso lado não partiu nem un;i ·único tiro. 
Manoel Miranda voltou ao Rio e a chefia ficou a cargo do alf éres 
China, um agitador político que quase sempre estava bêbado e com 
quem o grupo caiu na anarquia. 

Os COROADOS apareceram somente num dia, flechando um 
soldado que estava se banhando e que depois veio a falecer. 

Após este incidente China fugiu, abandonando seus subordi
nados, os quais foram chamados de volta pelo Ministro da Guerra. 
China chegou bêbado em São Paulo e a Comissão do S.P.I. saiu 
do Sertão. O acampamento abandonado no Ribeirão dos Patos 
foi queimado pelos COROAPOS. As dívidas acumul~das pela co-

. missão sob a miserável administração de Rabello, somavam mui
tos Contos de Réis. 

O novo In~petor Costa Barbosa penosamente reorganizou a 
comissão, despedindo primeiro os parasitas que ainda não haviam 
abandonado a comissão anterior, procurando cativar os elementos 
aproveitáveis, ou seja, aqueles que se haviam mostrado eficientes. 
Tudo isto com calma e demonstrando conhecimento neste campo . 

. As hordas GUARANIS espalhadas pelo Estado - os APA
POCUVA, os OGNAHVIVA e os TAUYNGúA - êle colocou 

·sob meus cuidados. 
Muito apressado voltei para a aldeia no Araribá, pois os com

ponentes do grupo do qual faço parte, estavam fazendo danças ri
tuais mágicas noturnas para amaldiçoar o meu substituto com o qual 
não se conseguiam relacionar. 

O acampamento no Ri.beirão dos Patos foi entregue a um sar
gento aposentado, Bandeira de· Mello, homem de grande senso de 
dever e dotado de muito sangue frio. O S.P.I. deve a êle e ao seu 
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mão direita, José Candido; o seu sucesso. Com pouco pessoal e · 
seis COROADOS pacificados Bandeira reconstruiu o acampamen-
. to queimado lhe dando o aspecto anterior. 

A plantação de milho que ficava de fronte ao acampamento 
para lá do riacho e que agora não passava de capoeira, mandou 
transformar num posto. 

No dia 18 de março três índios encontravam-se executando esta 
tarefa, quando entre as árvores apareceram COROADOS que se 
puseram a chamá-los através dé gritos longos. Os três sairam do 
picadão, e puseram-se a responder como também a convidá-los a · 
se aproxima.rem, sempre assegurando que nada lhes iria acontecer. 
Os índios porém, continuaram no mesmo lugar, esperando que os 
intérpretes fossem ao seu encontro. Enquanto isso ocorria Bandeira 
de Mello que acompanha tudo do acampamento, mandou José Can
dido e mais um intérprete rapidamente irem ao encontro ·deles, 
carregados com presentes. Os COROADOS saíram do seu lugar 
protegido pelas árvores para receber os presentes, mas no último 
instante recuaram com mêdo, procurando se proteger na mata. Isto 
se repetiu por duas vezes, e então aos gritos, pediram para que 
os presentes fossem colocados no chão não ficando ninguém ao 
lado. Aceita essa exigência, os COROADOS pegaram seus pre
sentes voltando imediatamente à mata. Logo depois apareceu o 
chefe KAUERú no picadão e levantando as mãos gritou FUIJU
RARA - FUIJURARA (facão - facão). O intérprete Saturmino 
Préia, puxou seu facão do cinto e o deu ao chefe que ameaçava 
fugir. Com isto foi quebrado o gêlo e os COROADOS vieram em 
7 abraçando o intérprete e o .. acompanharam de bom grado ao 
acampamento. Ali ficaram relacionando-se otimamente bem - com 
todo pessoal e depois de 3 dias voltaram tranqüilamente para a mata. 

Eu, que fui o primeiro que em São Paulo colocou suas forças 
em · prol desse objetivo, infelizmente não pude estar presente neste 
momento maravilhoso. Nesta altura eu estava, como escrevi ante
riormente, na Aldeia GUARANI no Araribá. 

Como porém os COROADOS queriam ver aquela pessoa que 
abrira a picada e lhes deixou presentes nas casas abandonadas ten
tando as primeiras comunicações o Inspetor Costa Barbosa, que veio 
num vagão especial, mandou chamar-me telegraficamente para o 
acampamento. Enquanto isto se dava, apareceram outros 8 homens 
e 5 mulheres em companhia de alguns dos nossos. Do outro lado 
do Rio Feio tem uma roça velha dos COROADOS e os visitantes 

~1 foram pacificamente recebidos pela horda que constava de uns 100 
indivíduos. Lá pernoitaram duas vezes voltando então para o Ri
beirão Preto. No dia 5 de abril chegaram 58 COROADOS, sendo 
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que mais da metade eram mulheres que prepararam grande quan
tidade de farinha de pipoca, que depois levaram para o Rio Feio, 
onde estava sendo construída uma nova aldeia, liderados por alguns 
dos nossos índios já pacificados. 

Esses COROADOS têm uma estatura média e são bastante 
fortes, o cabelo é cortado na frente em franjas à altura das so
brancelhas, sendo que atrás é usado à altura dos ombros. Os ho
mens usam uma tanga 1 e as mulheres usam somente o CHERIP A ;! • 
O seu dialeto é quase idêntico ao "GUAIANÃ" do Rio dos Lingos 
e sua diferença para o dialeto dos COROADOS do Paraná pode 
ser comparado com a diferença entre o português de um cearense 

(~; para o português p~J.i.sta. ComQ os COROADOS do Paraná, eles 
<!) se autodenominam~~IDNGYGN". Tenente Borba, que como 

l 

1 
j todo Luso-Brasileiro sente dificuldade em pronunciar as junções de 

N consoantes como "D'Ó'J" ou o "Y" gutural dos GUARANIS, intro
duziu este nome na ~iteratura como "KAINGANGUE". Também 
se autodenominam KAIDNGYGN - MBYGN (MBYGN-BAN
GUE) e nos COROADOS do Paraná são chamados de ' ' LAKVÃE
-TÉIEAGN" ou "' IAKUÃE-NDAG-TÉIE". Como toda a nação, 
o grupo JAKOAE TÉIE se divide em dois clãs exogâmicos ou 

' grande-família: KAUERú (KA YNRUKRI de acordo com T .B.) e 
KABMÉ (KAMÉ de acordo com T.B.). A última denominação, foi 
má compreendida por von Martius e outros, que pensavam ser o 
nome da horda. Os dois clãs se diferenciam. por pintura preta em 
forma de traço (nos KABMÉ) ou pontos (nos KAUERú). 

Os COROADOS são muito simpáticos. Eles nos abraçavam, 
passavam a mão pelos nossos cabelos e queriam que nós nos sen
tássemos bem perto. Me parece incompreensível que esta mesma 
horda atacou a COMPANHIA FERROVIÁRIA, espetando, muti
lando e queimando seus adversários. Mas não há o que duvidar, já 
que eles tem em suas mãos roupas ensangüentadas, relógios e fer
ramentas só usadas em construções ferroviárias. Mas não imagi
nava que os atacantes eram tão poucos. São no máximo 25 ho
mens dos quais só alguns são guerreiros. Parece-me que quem 
organiza as lutas é o chefe KAUERú ERERYGN. Ele é alto, mo
reno, sisudo, fala muito pouco e não gosta de ser interrogado. O 
chefe KABMÉ FUVfGN também é um grande guerreiro além de 
ser MBAJÉ. É, porém, menor na estatura e bem mais conversador. 
O outro guerreiro é jovem, baixo e tem duas mulheres belíssimas 
e não fala com ninguém, chegando a virar o seu rosto para não 
ser interrogado. 

1. A tanga masculina era feita de cordas de imbira e sua fina· 
lidade era dar proteção ao sexo. 

2. Denominação ainda não devidamente esclarecida. 
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Porém, quando eu em certo momento me encontrava a sós 
com os índios, puxou-me ao encontro dele colocando minha cabe
ça no seu regalo, passando suas mãos sob meus cabelos. Além des
tes, existiam no máximo mais 3 ou 4 homens realmente capazes 
de derrubar um inimigo com o TACAPE. Os outros tinham co
mo função gritar " HU-HU" imitando uma onça durante todo o 
ataque e depois ajudar a carregar farinha e o saque em geral. E 
estes amedrontaram a uns milhares que tinham em seu poder armas 
eficientes e novamente senti-me envergonhado por ser um branco. 

Fora esta horda de 110 indivíduos do Rio Feio, existe uma 
outra no Rio Tibiriçá que é inimigo da horda do Rio Feio e uma 
terceira que vive no Rio do Peixe. O motivo da discórdia entre 
os dois grupos é o roubo de mulheres e, agora, os presentes rece
bidos de nós. No início de fevereiro houve um encontro sangren
to onde vi morrerem 3 homens. Dois foram feridos gravemente e 
muitos tiveram ferimentos comuns. A um dos guerreiros quebra
ram duas pernas e eu o levei nas costas até o acampamento. O 
melhor lutador foi o guerreiro que tem as duas lindas mulheres e 
que também protegeu a retirada dos seus companheiros. Ele re
cebeu uma paulada no pé. Dois COROADOS estavam com malá
ria outros pareciam ter reumatismo e muitos estavam resfriados. 
Quando sentiam dores de cabeça faziam uma sangria. Ou acima 
do vomer ou nas têmporas, às vezes deixavam-se massagear no crâ
nio. Antes de uma longa caminhada faziam uma sangria abaixo da 
barriga da perna, deixando a aldeia tão ensangüentada como se lá 
houvesse tido uma terrível luta. 

Haveria bem mais a relatar ao Senhor, mas o essencial de 
minhas observações é a luta racial nojenta, que envergonhava o 
sertão paulista e que agora teve seu fim se não for cometida outra 

· burrada. O que ainda me desagrada é uma luta entre as hordas, 
pois ainda no dia 7 desse mês os ''inimigos" do Rio Tibiriçá rou
baram 3 mulheres dos nossos, que haviam ido ao outro lado do 
Rio Feio para pegar uns objetos lá esquecidos. Mas com paciên
cia e perseverança poderemos sanar também este problema. 

Se o Sr. dispor de um tempo livre, lhe peço para me relatar 
os acontecimentos no Estado de Santa Catarina. Manoel Miranda 
me comunicou que eu talvez venha a trabalhar sob a Inspetoria de 
Santa Catarina para lá pacificar os índios. Fiquei muito feliz com 
seu artigo aparecido no ano passado no "Germania" . Um conhe
cido em São Paulo guardou, por sorte, o artigo para mim. 

Saudações de seu 
CURT NIMUENDAJO 




