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lyiemoria sobre os botocodos do Parana e Saota Catliarina ofganisada pelo servp

de protec^ao aos selvicolas sol) a inspeccao

DO

DR. JOSE MARIA DE PAULA

Os botocudos do Santa Catharina sao os descendentes do.s aborigenes
primitivos que habitavam todo o interior do Brasil meridional: os Tapuias,
pertencentes d grande nagao dos Aymor^s. Esta 6 a opiniao que mais nos

parece acertada, sendo elles, portanto, os ultimo? sobreviventes d'aquella

numerosa e guerreira nagao, hoje representada por este grupo, que agora

permanece nos acampamentos do Rio Plate.

•Percorria esta tribu a vasta zona comprehendida entre os rios Yguassu
e Uruguay e o oceano, mantendo gigantesca lucta contra os civilizados que
desbravavam suas niattas e exterminavam o seu principal alimento: a caca.

As primeiras noticias registradas de assalto de indios datam do

anno de 1830.

Afim de proteger os colonos, nas zonas em que mais perigos corriam

por parte dos indios, eram entao enviados os ^Pedestres*, tropa creada em
1836. Essa tropa tinha por funcgao afugentar os indios, perseguindo-os,

nao logrando porem que com isso cessassem os assaltos.

Diz presidente da Provincia, Dr. Joao Jose Coutinho, em a sua

«falla» do' anno de 185G, que a unica medida realmente efficaz seria obri-

gar estes «assassinos e filhos de barbaros» deixarem a floresta localisando-

os em logares dos quaes nao pudessem fugir.

Recrudesceu o «perigo indigena», exigindo serias providencias. Orga-
nisou entao o Governo turmas de sertanejos experimentados, que deviam
ppocurar se approximar dos indios e, caso nao fosse possivel tornal-os

amigos, afugental-os, sem porem Ihes fazer mal.
No municipio de Blumenau, onde o perigo sempre augmentava, foi

nomeado capitao do matto Frederico Decke, homem de grande coragem e

circunspccgao, que em suas expedigoes pela floresta procurou por todas

as formas attrahir os indios, para que estes se tornassem pacificos e

amigos.

Nada, poram, se conseguiu; continuavam com a mcsma frequencia os

assaltos praticados pelos inidios e, em 1879, como modida de economia,

foi extincta essa turma de sertanejos.

Ate esta data tinham ordem estas expedigoes de expressamente nao
fazer mal aos indios, onde os encontrassem.

Encontrava-se porem, agora, o regimen das «batidas», visando o exter-

minio completo dos indios.

Sempre por occasiao de um assalto de indios organisavam-se grandes
turmas de expedicionarios, tanto por iniciativa particular, como at^ offi-

cial, que em suas «batidas», pelo modo mais barbaro. assassinavam cen-
tenas de indios. Em seu regresso, exhibiam nos cenlros populosos mu-
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Iheres e muitas creangas de suas pobres victimas, como «tropheo heroico»,

e prova incontestavel de que a chacina de um acampamento de indios havia

sido complete. Traziam, destes pobres sobreviventes, armas e utensilios de

toda a especie, que pertenciam as suas infelizes victimas, surprehendidas

quando no mais profundo sommo.
Ainda mesmo asisiin, o resultado fora negativo: nao s6 atacavam os

indios movidos pela necessidade, em virtude da colonisagao progressiva que
se realisava por todos os lados, como tambem ainda impellidos agora

pelo mais justo espirito de vinganga e verdadeiro odio.

Como se divulgassem crassamente os horrores perpetrados contra os

indios nessas «batidas», sempre almas houve que, picdosas, levantassem
protestos contra estas ignobeis crueldades.

Fundou-se entao em Florianopolis uma liga denominada: «Liga Patrio-

tica», creada com o fim exclusivo de resolver a questao indigena, pacifi-

cando os botocudos do Estado.

Foi nomeado «Pacifiicador», Jose Bernardino da Silveira, que, com
duas mulhores indias, das que haviam sido trazidas em captura de uma
destas batidas, seguiu para a regiao do Rio das Pombas, com o intuito de
ali fundar uma pequena «Aldeia de Attrac^ao^.

Foi o resultado inteiramente nullo, pois que, como havia sido facil

prever, as indias, ao chegarem ao matto, fugiram. sem que dellas mais se

conseguisse saber noticias.

Identico insuccesso teve outro emissario da «Liga», o «Pacificador»

Alberto Fric, que seguira para um affluente do Rio Itajahy do Norte, e

que se limitava apenas em colleccionar objectos de indios entre os mo-
radores civilisados.

Tentativas de «catechese», feitas em 1868, pelos padres capuchinhos
V.irgilio do Amplar, e Estevao de Vicenza, tanto em Lages como em Ita-

jahy, nao lograram o minimo successo, cousa alias por si evidente; pois

que estes religiosos jamais se embrenharam nos sertoes, para entabolar
relagoes com os indios.

Em 1885, mesmo fiasco fizera o padre capuchinho, Luiz de Comitila,

com suas novas tentativas de «catechese» dos indios botocudos de Santa
Catharina

,

Em nova e deci.«iva phase entrou o problema com a creagao do ServiQO

Federal de Protecgao aos Indios, .que em 1914, a 22 de setembro, finalmente
conseguiu o primeiro contacto pacifico com os «ferozes e indomaveis» bo-
tocudos deste Estado.

Os indios botocudos de Santa Catharina sao em geral de estatura me-
diana, bem conformados, e as mulheres sao pequenas.

seu physico, e muito desenvolvido, dispondo elles de uma resistencia

e forga musculares extraordinarias,

indio, f6ra do matto, principalmente quando vestido, jamais da a
impressao do que na realidade elle e. A nossa vestimenta occulta inteira-

mente a extrema agilidade, forga e precisao de que dispoem, dando-lhes a

apparencia a'e serem homens abrutalhados e sornos.

Para poder fazer-se uma ideia exacta das suas aptidoes, e necessario

conviver com elles no matto, e acompanhal-os em suas peripecias de ca-

gadas, colheitas de fructas, perfuragao dfi abelheiras e sens multiplos outros

affazeres. Estas sao as occasioes em que se podem admirar a presteza,

acerto o seguranga de cada movimento, do qual muitas vezes depende a

vida do indio.

Verifica-se o mesmo eni as mulheras, que, nao obstante sua pequena
estatura, sao de uma resistencia physica f6ra do commum.
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pela floiesta, enornies cestos com carga de grande pi38o; montando ainda

sobre os mesmos, quasi sempre, uma creanga. AK'm disso tudo, levam nas

maos objoctos pesados, como machados. penellas de ferro, etc., etc. Sao

ellas, por assim dizer, os verdadeiro.s cargueiros da tribu, carregando o;i

guerreiros carga unicamentc quando longi3 das mulheres.

A sua tez apresenta uma c6r bronzeada cscura, qu* rras mulheres <^

mais clara.

Os cabellos sSo negros, grosses e corredios.

Commum ^ ontre elles a carie dos denies, possuindo, jd quando crean-

gas, dentaduras defeituosas. Extrdcm o dente immodiatamenfe, assim que

se tome dolorido, processo este que, como 4 natural, mui cedo os deixa

quasi scm dentes. Devc^ras curioso 6 o facto que os guerreiros exigem
quo suas mulhiM'os (polo acto de serem mais jovens, possuem melhores
dentes que ostos) mastiguem para si todos os alinnontos, cabondo-lhes

aponas o trabalho de engulir, o quo fazem, commodamente deitados junto

ao fogo.

Nao existem molo«tias pcculiaros aos iiulius botocudos. T6m sido,

p()r»^ni. 'f.uito atacados pela mortifera grippe e suas complicagoes, como
broncliifo, pneumonia, etc. Soffrem tambem, de rheumatismo articular e

muscular.

E' sobremodo digna de nola a extn^ma facilidade com que nelles cica-

trisam todos os ferinientos, muitas vezes gravissimos.

Intciramente desconhecidas.entre elles s5o as molestias venereas, do

qualquer especie.

A sua fccundidado 6 grande, o que assegura a perpetuagao da fribu.

E" uma tribu qu,3 vive essencialmente da caga e, portanto, nomade,

sempre em transito pelas florestas, d procura e persiguigao da mesma.
Preferem a anta, nao so pelo sabor da sua carno, como pela quant idade do

carne. Ca^am-na dos seguintes modos: procuram rasto fresco no qual

soltam ('^ sous caes, acompanhando-os na carreira ate o levante da anta.

Orientando-se em seguida da direcgao tomada pela mesma, que sempre segue

OS sens habituaes carreiros, por elles conhecidos, atalham pela floresta,

esperando adiante a sua passagem. Atropelada pelos caes, vem a anta em
vortiginosa corrida, a3ndo entao atacada e morta a langagos.

Admiravel a seguranga do primeiro golpe. que nunca falha, fazendo

desmunhocar instantaneamonte o animal, que 6 entao carneado.

Antigamente, e hoje ainda, na falta de cae", procuram o rasto, seguin-

do-o depois, cautelosamente, com uma pericia inegualavol, chegando mansa-
ment.e e surprehendendo a anta na «cama> onde a flecham.

Chamam-na «oy«516ma>, «nid-mbang», em sua linguagom.

Em a cagada dos \eados, «C'anibema», procedem identicamente, cer-

cando-os ou surprehendendo-os. Cousa bom difficil, pois, como 6 sabido, o
veado 6 a caga mais fugaz e mais arisca das nossas mattas.

Cagada de grande monfa para elles ropresenta a dos porcos do matto,

«ugma>. Alem de muito apreciarem a sua carne, enthusiasma-os a espe-

ctativa de matal-bs sempre em grande numero. Encontrando vestigios de

I>orcada, seguem-os cuidadosamente at6 encontral-os, atacando-os. Feito

isto, em se tratando de uma grande manada, os indios, com mulheres,

creangas e tudo que Ihos pertence, seguem-n'a ds v,?zos muitas semanas con-

secutivas. Atacam os porcos sempre que podom, matando sempre tanto

quanto Ihes 6 possivel.
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No demais, nada escapa as suas certeiras e mortiferas flechas e a

sua excellente digestao. Desde a feroz onca, «mengma», ate o gracioso e

delicado uru, «pupulema», nao sao poupados.

Grostam sobremodo da carne de macaco, «Conharema» c da dos bugios,

«guma», as quaes attribuem qualidades excepcionaes, crenga esta talvez

oriunda da lenda adiante narrada.

Com maximo orgulho contam os guerreiros o numero das oneas por
elles mortas, o que muito contribue para augmentar o seu valor entre os
demais da tribu. A bravura consiste em atacar a onga acuada em terra,

occasiao essa a mais perigosa para o cagador. Matam-n'a entao a flecha
e a langa, conforme a posicao do felino. Compete entao ao bravo cagador
comer o coragao da sua victima, repartindo com os demais presentes o
resto da carne.

Assam a carne fazendo um largo buraco na terra, o qual forram com
pedras do rio, fazendo sobre ollas um fogo durante muito tempo, ate que as
mesmas se tornam rubras de calor. Retiram em seguida qs restos do fogo,

forrando as pedras, no interior do buraco, com peda^os de madeira e folhas
de palmeira (ndotoio), sobre as quaes collocam entao os pedagos de carne,

com couro, Cobrem tudo com outra camada de folhas de palmeira, sobre
a qual d,epositam ainda uma espessa camada de terra. Cosinha-se deste

m-odo a carne lentamente, durante mais ou mcnos 12 boras, sendo notavel

o sabor que por este processo adquire.

Desconheciam inteiramente, ate a pacifica^ao, o uso do sal, e durante
muito tempo rejeitavam todas as comidas que nos Ihes offereciamos con-
tendo sal. Assim ainda hoje os guerreiros mais edosos nao acceitam comida
nossa por estar salgada.

Alem de nao conhecerem o sal, nao usam tao pouco condimento ds
especie alguma, detestando-o sob todas as form.as.

Interessante o modo de ensinarem os caes a cacar; quando conseguem
apossar-se de um cao, tratam-n'o, nos primeiros tempos, afim de tornal-o

apegado a si, com todo o carinho. cao e amarrado com uma tira de em-
bira, sempre ao lado do aeu novo dono, que o trata so com carne em far-

tissimas e amiudadas ragoes. Entretem.-se entao o Q'ono durante todo o

tempo quasi que exclusivamente com o cao : ora fazendo-lhe festas e agra-

dos, ora fallando-lhe ao ouvido como si fora a uma pessoa, no intuito de

conquistar sua inteira fidelidade, o que, de facto, consegus em pouco

tempo, e a ponto tal que o cao chega ate a detestar as demais pessoas, tor-

nando-se muito arisco.

Uma vez alcangando este objectivo, muda inteiramente a sorte do

pobre cao : o indio em suas peregrinacoes pela matta, nao Ihe da mais a

minima alimentaQao, obrigando-o assim a eager, ainda mais, nao para si

proprio e sim para o seu dono. E' este o processo que empregam para

tornar qualquer cao um excellente cacador, sendo lamentavel isste cruel

procedimento, que alias redunda i3m seu proprio prejuizo, pois todos os

seus caes tem o triste fim de definhar lentamente e morrer finalmente a

mingoa.

Alem da caga, uma das principaes bases da sua alimentagao, durante
espagado tempo, sao os fructos da Araucaria. Nos mezes de abril, maio e

junho seguem, em grupos, para a regiao dos pinheiraes. Escalam ahi os

pinheiros por mi3io de uma peia e de uma lagada feita de trama de ta-

quara, que passam pelo tronco do pinheiro. Enfia-se o indio na lagada,

que passa por dj3baixo dos bragos, e contra a qual firma o corpo, apoiando
OS pes contra o pinheiro, ligados pela peia. Deste modo alternativamente,

ora firme nos pes levanta a lagada, ora firme na lagada ergue os pes e com
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rapidez o destroza admiravois escalani o Ironco eroclo da Araucaria Sil6 a

sua copa. Alii avancani polos gallios o agitando-os forlemonte fazom caliir

as pinhas.

Os pinhdes s5o simpleamente tastados ao fogo c triturados depois em
piloos, r,«?duzidos assim a uma verdadeira massa, com a qual preparam um
caldo cozido com agua. Fazem iambem da mesma massa pequenos bolos,

•de forma redonda e clmta, do tamanho de um pires, que sao depois assados

sobre brazas. Nao podondo conservar os pinhoes por muilo tempo frescos,

pois que bicham mui facilmonte, usam o seguinte process© : enchem com
pinhoes cestos apropriados e previamente forrados com folhas de cactd,

perfoitamentc tampados. Estes cestos sao immensos nas aguas de pequenos
corrogos oni logares para isto cscolhidos. Ahi permanocem estes cestf)s du-

rante um mez e mcio e tornam-se os pinhoes perfeitamente cortidos, con-
servando suas qualidadcs alimenticias por um longo espago de tempo. Como
6 evidente, o pinhao, depois de retirado d'agua, nada tem de appetitoso, ex-

lialando fortissimo cheiro bem desagradavel, tendo um gosto repugnant'*,

nan ?endo tolerado poids nossos psfnniagos. Aos indios, por<''ni, em nada in-

•commodam estas qualidarles adquiridas com ,?*sto processo, e, mesmo assim,

muito aprtxjiam. Principalnionle doste pinhao coi-lido 6 quo fazfMii snas

sopas e bolos, como acima foi explicado.

Toma parte saliente na sua alimentacrio Iambem o mel silvestre, que
para elles 6 indispensavel. Nao so podc sonao avorbar de verdadeiro ins-

tincto, ou de niais uin senlido, o lino que possuom para doscobrir, volta

« meia, uma abelheira no matto, quasi sempr.e no alto de grandes arvores.

Divisada a colmeia escalam a arvore, pelo systema j4 descripto, com a peia

e a lagada, nas quaes ?e firmam de encontro d arvore. T6m elles assim os

bracos livres, manejando com admiravel seguranga e certeza o sen machado
•do cabo curto. Fendem a madeira exactamente no logar necessario, fa-

zendo uma abcrtura em forma de perfcito triangulo. Aproveitam da abe-

lheira simplesmente tudo: mel, favo, comendo com muito gosto as chrj'-

salidas; tambem a c6ra 6 sempr.o toda recolhida para diversos outros fins.

Nao so das abelhas com as chrysalidas como tambem de outros in-

sectos, como vespas, marimbondos, etc., cuja colmeia procuram com avidez.

Evidentomonle a escassi?z existente de caca nas mattas aqui do sul

obrigou 08 indios a rocorrerem a todos os meios para saciar a fome.
Assim, pois, habituaram-se a comer chrysalidas e larvas de toda especie, prin-

cipalmr?nte o assim chamado «cor6j>, bicho do pau podre, que saboreiam
tanto cru como assado, ou cozido em um gomo de taquara posto ao fogo,

Tornara-so assim a necessidade um habito, e nao obstante nao subsistir

hoj,'; a necessidade, os botoCudos procuram as chrysalidas e larvas para uma
especie de variacao fina de alimento.

Na ausencia dos guerreiros durante longo tempo, 6 uso da tribu que
as mulheres cacom por moio de lagos e armadilhas, com quo apanham po-

quena caga para suas alimiontagao, por nao usarem estas nenhuma arma.

F'acto interessantissimo 6 nao conhecer a tribu dos botocudos a pesca,

mesmo na sua forma mais primitiva, nao havendo falta de rios muito pis-

cosos na zona por elles habitada.

Conheciam antes da pacificagao o milho, aboboras e a farinha de man-
dioca. alimontos estos quo obtinham por occasiao dos assaltos quo perpe-

travam contra os civilisados. Dosconliociam por^m inteiramonto as batatas,

aipim ou mandioca, feijao, arroz, taia, inham.3 etc., alimontos estes que
hoje conhecem e muito apreciam.

Constroem os botocudos sous acampamcntos com ranchos d,e varas

•finas, umas fincadas ao lado das outras, a p'ouca distancia, que sao ver-
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gadas em forma de arco e presas suas pontas em uma pesada vara hori-

zontal, geralmente fixa em duas arvores na altura de um homem. A f6rma

do tecto e o d,3 abobada, sendo coberto com folhas de coqueiro, cahete on-

xaxim; deixam sempre um vao lateral de mais ou menos um metro sem

fechar para que possam observar tambem o que se passa atras do rancho,

evitando assim uma possivel surpreza. fogo sempre e feito &ob a parte-

aberta do rancho, zelando continuamente os indios para que este nao se

apague.
Destina-se cada um destes ranchos para uma so familia.

Todos OS demais ranchos sao distribuidos regularm,ente em linha, agru-

pados parallelamente de dois a oito, formando assim o acampamento.

Quando ha sircunstancias que os obrigam a permanecer em um de-

terminado ponto por maior espaco de tempo (colheitas de pinhoes, festas,

etc.), constroem sens ranchos com mais perfeigao e capricho, em maior

tamanho, ligando as coberturas de dois ranchos fronteiros, de modo que

as varas arcadas de cada rancho nao fiquem ligadas a uma vara horizontal,

mas umas as outras, formando entao uma abobada perfeita. Nestes grandes

ranchos habitam varios casaes pertencentes a mesma familia, tendo para

si cada casal o seu fogo, que fica situado no meio do grande rancho. Como
OS peqiienos, tambem estes, a altura de approximadamente um metro do

solo, ficam abertos lateralmente.

Forma-lhes o travesseiro uma larga faixa de terra que acamam no in-

terior dos ranchos, de ambos os lados.

Todo chao dos ranchos e forrado com folhas de xaxim, sobre as quaes

se deiiam. Dormem os casaes parentes uns ao lado dos outros, descangando a

cabeea sobre a alta faixa de terra ja referida, e com os pes sempre vol-

tados para o fogo.

No tecto dos ranchos, penduram suas armas, cestos, roupas e demais

utensil ios sendo os pequenos objectos guardados na palha.

A vestimcnta dos guerreiros compoe-se de varios «cordQes-tangas», que

usam a guisa de cintos e que rep'resentam mais um enf|3ite de- que ver-

dadeiramente tangas. Estes cordoes, «masena», trangam-n'os de duas qua-

lidades; uns, de cor escura, sao feitos com fibras da caisca de cip6 imbo,

outros, brancos, de fibras de palmeira.

Os mesmos cordoes de fibra de palmeira us'cTm-nos tambem, forte-

mente ligados, acima dos tornozelos.

A vestimenta das mulheres resume-se ao uso de uma tanga, larga de

um metro e 60 centimetros, e no comprimento de um metro e 50 centimetres.

A sua toilette e a mais rapida possivel, pois simplesmente dobramj

a tanga ao meio, envolvendo-a em seguida na cintura.

Essas tangas sao tecidas com a fibra de uma certa especie de urtiga-

brava e ornada com desenhos lineares que, de prefisrencia, sao de cor en-

carnada ou azul.

Usam o cabello tosado na testa em forma de semi-circulo ate a re-

giao parietal, de onde o raspam em angulo agudo i3m direccao a orelha, Atras^

e o cabello longo, sendo aparado acima dos hombros. Raspam, no alto da
craneo, um circulo perfeito de cinco centimetros de diametro, circulo este-

que traz,?m sempre bem cuidado.

Este modo de usar o cabello e commum tanto aos homens como as

mulheres, quando adultos.

Em occasioes de festas fazem os guerreiros cocares de pennas de « Co-
colina» (Aquilla?), ligando-as entre si por meio de um trangado de-
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emhiras I'inas. Com osles ornamenlos iia eal)('(;a, lusio o pfito pintados

com eslrias vormolhas c negras, (omaiii, por occasiao de suas festas, um
aspecto de grande imponencia.

As mulheres, e mesmo alguns gucrroiros, por ossas occasiOes solemnes.

dcsgrenham os cabellos, emmaranhando-os com a finissima pennugem mul-

ticdr de differenles passarinhos.

E' uso dosia fribu, por occasiSo de grandes combates con(ra inimigos,

pintarem os guerroiros, (anto o rosto como todo o tronco, com largos Iragos

de lima linta esi^^cial negra, com o filo de infundir mais pavor. Dalii

t,erem diversas vezes asseverado civilisados, que por elles foram atacados,

o «reconhP(Mmento» de negros entre elles, que, diziam mais, eram bandidos

quo, no inluilo de fugirem d justica, se finham Juntado aos indios. Fica,

com islo. oxplicada essa lenda...

Ornamentam-se lambem com collarcs que, antes da pacificagao, con-

feccionavam de diversas sementei?, denies e garras de varios animaes,

casco de pequenos veados, de antinhas, etc. Nao deixavam por^m de apro-

veifar tanibeni todo o qualquor objecto que consegniam oni sens assaltos,

laos como: argoJas de arreios, fivelas, passadores, botoes, partes de mecha-
nismos de relogios (que seniT)re destruiam), moedas, cartuchos detonados

ou nao, etc., etc. Emfim, basta dizer que um destes collares, 6 um verda-

deiro mostruario de tudo quanto Ihes passou pelas maos, posando muitas

vezes de dois at6 tres kilos.

As armas dos botocudos, coiiii^ufiii-si' tic arcn «v(iiu», s('iiii)ro feito da

elastica e rija cabiuna, «Catang!ira» da mesma familia (Leguminosa) do

ipe, «pao d'arco* dos portuguozes, por ser usado para este fini por

todas as tribus do nosso litoral (Tupis, Guaranys) . As flocbas sao de tres

especies: as de guerra, com lamina d,3 ago; as de caga, com ponta de uma
rija madeira farpada unilateralmente; e, finalmente, os virotes, para a caga

exclusiva de passaros, occasionando a morte pelo choque, e nao por feri-

mento aberto.

Possuem, al^m destas armas, a imponente langa, com un^a lamina de

ago que mede at<^ dez e doze centimetres de largura por trinta a qua-

renta de comprimento, tendo a mesma forma da ponta da flecha de guerra.

Incrivel, quasi, a extrema deslreza com que mancjam esta formidavel arma,

em uma especial esgrima, em a qual a b.randem com as duas maos em meio
da haste. Servem-se da ponta da haste para aparar o rebater glnpes, e da
lamina para atacar o inimigo, pontago e golpes quo, nao dofi3ndidos, occa-

sionam a morte instantanea do combatente. Um s6 talhago tem feito saltar

a cabega do inimigo. Nesta esgrima' desferem os botocudos golpes tanio

de cima para baixo, como de baixo para cima, executando, a meudo, saltos

de extrema destreza, tanto para frentc, como para retaguarda.

Entra para o rdl de suas armas, tambom, o «K6uan», clava de 1,50

centimctros de comprimento, cujo cabo e roligo, sendo a parte restante,

talbada em losango crescente, at^ a extremidade, e cujas quinas sao sobre-

niodo agudas.

Enfeitam estas clavas, assim como as langas, « l(5ng-16ma », <K616dma>,
com desonhos lineares, a fogo, sendo que as ultimas, no engate da lamina
na hasfo, com um bello trangado foito cm duas cdres.

Guarnocem as immediagoes dos sous acampamontos, quando suspeitam
uma possivel aggressao, excavando profundos fojos atd dois metros e mais
crivados de agudissimos estrepes nas paredes, e fixando ainda, no centro
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uma lanca. ix'icauto que se precipitar num destes fojos, infallivelmcnte

morrera de uma forma simplesmente horrorosa.

E' tal a arte com que disfargang estes fojos por meio de frageis va-

rin'has, que sao cobertas com folhagem, que aos proprios indios nao e pos-

sivel reconhecel-os sem previa sciencia,

Assim, ja se deu no Posto, nos primeiros dias apos a pacificaeao, o

lamenlavel incidente de cahir um indio, que a noite chegara de outro

lugar, no acampamento, em um dos fojos, fallecendo poucas horas depois

em consequencia dos horriveis ferimentos que Ihe tinham dilacerado o corpo.

Alem destes fojos, sao os sous acampamentos sempre guarnecidos de

trinclieiras construidas, como e evidente, sempre em optimas posiQoes. Sao

estas trincheiras, cm caso de perigo, guardadas durante noite e dia por

guerreiros isxperimentados.

Possuem uma linguagem perfeita composta de assobios, imitados de

diversos passaros, pela qual admiravelmente se entendem, trocando signaes

e avisos, quando mantem vigilancia a roda dos seus acampamentos, tanto

durante a noite como de dia. nas occasioes em que isto se torna necessario.

modo pelo qual conseguem o fogo e o usual entre as tribus brasi-

leiras, — o da fricgao de duas madeiras, sendo uma rija e a outra menos

resistente.

Firmam elles, para este fim, um pedaeo de madeira mole com os dedos

dos pes, em cujo centre ha uma pequena cava na qual apoiam a extremi-

dade de uma vareta feita de madeira mui rija.

Pelo movimento giratorio que imprimem a esta vareta, pela friccao

das maos, forma-se um p6 finissimo, que 6 o primeiro a arder. Isto se

nota por uma tenue cspiral de fumaga azul que se enrola pela vareta. E' o

memento em que tornam a fricoao ainda mais rapida, comegando o po a

arder. Amontoam entao, cuidadosamente, pequenissimos fragmentos de

madeira secca raspada, e continuamente soprando conseguem, afinal, uma
pequena labareda, que, gi^adativaniente, e augmentada.

Como e evidente, este processo, exige enorme dispendio de tempo e de

trabalho cuidadoso, e so em ultimo caso a elle recorrem.

Tem OS indios sempre o maximo cuidado em conservar o fogo, zelando

continuamente para que se nao extinga em suas fogueiras.

Quando em viagem, acompanha-os sempre uma mulher ou creanga,

encarregada de guardar o fogo, que e levado em acha accesa.

ferro obtinham os botocudos, antes da pacificagao, nos assaltos que

perpetravam contra os civilisados. Material summamente precioso este,

pois que, deante das vantagens sobre a pedra lascada, tornou-se-lb,es im-

prescindivel para a factura de seus armamentos. Trabalham elles o ferro

nao aquecendo, mas sim malhando-o frio, com rijas pedras arredondadas

que buscam nos baixios dos rios. .Facil e avaliar qual a paciencia e a per-

severanga necessarias para dar a forma desejada a um qualquer pedago

de ferro, cuja forma e dimensoes em nada correspondem ao modelo de-

sejado. Basta dizer quo, para apromptar uma lamina para as suas langas,

empregam mais de tres mezes, trabalhando diariamente.

Aproveitam tambem o ferro para fazer pequenas facas, raspadores, e

diversos outros pequenos instrumentos.
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Para o lecido das suas tangos servem-.sc, ( .1 jfi f(ji dito, de unia

especie dc urtiga brava. Prncodom da seguinte Inrma: a^ iniilhcros. noin

pequenos cacetes. batem as i»l;iiita- <le todos os lados at«' m" tiipi'in n:-

teiramenlo desprovidas do follias l* dos maiorcs espin'hos. I-'nio i-to, ilao

pequenos (alhos no caulo, pouco aciina das raizos, doscascandu-u cm liras

longiludinacs.

RiMini'tn ('<i;i^ lira- cm um i-'rande atado, quo d coUocado na:-Mia du-

ranl.' (.ct- Kctirain im iiiais tarde, para o bator iMi'^rmriih'

entrc dois i)aiis, aic que I'cslcm unicamonto as fibras, scm a- iiaiN-

lonbosas, E' reiiolido ossc processo mais vezes, sendo por lim a I'ili a - .a

dopois fiada com as maos, que executam sobro a coxa rtiia, enn\.'lando

cm scKiiida o fin mMiiIm. Cdiistrocm onlao uma especie de fear, niuii'i i>i'i-

iniMxii. : ,1- \:i:a~ ixadas na terra obliqna .-ndo

prcsas iicsia- 'uia- nmi;!- \ ai-a« iidri/onlalmenfo. Sontaiia- -"imi' n-. pt^s

deante i\o^[i^ tear, h'arain dlas de differontos manciia-. imhi idativa I'acili-

dade, os fios iinc mile i)rcnderam.

n>; sen- ::'ai!ii's cc-jfos. «Kan-nba». para carpa. l»cm romn os inc_

iiMp, iiln-,, hiiia a,-;i!a. " '!-
|
n^i iui'ihk, faiiilNMii riirri'ai Ins. jiara

lins, ia<' I'hIii-; tiaiK.-ailns lic faquara maii-a. Nai'iando apciia- a lai-iia .'

a grossiira nii (Ihc a racham.

S(M'\ iiii--c lilts cr-iiis main!' 's. (Mieerados, para <> iian-iiorle do mel
' 'I'l '"Mia, iTpii'M'iil anih i. imr cuii-."'!!!!!!!'. innn csmwii' il' '•<1im1i1c». C)<,

MjMi'ii i>. laiiilv'in iiiipi'iai'

Ue canccas. i)ara auna c pai'a Inina,!' n -t- suas lesias.

Xao li'an(;am ns iMiincinlds aliaim- ii. - e esteiras.

Tramam, imi'i'iii. iima i'aixa il^' njlo eciii unci ros (h- lai:-iira. unida nas

ponlas cniii MDi m'l c-p'.'ial, cuiTi'ilii'ii •\\"\\\\ ijc (Miriiclal-a mi a i^imMii al-a

COm(» s>' faca nci'''--a!'i'i. pai'a n
1

ila-; crrai'i'as. ('.lUii -

(ran(;a(ias dc omlfira, lis m/i- iim uuas cores, caiTcgam as muiiicics ds

filhos as costas, prendemln a laixa ora na tesfa. ora no aKo da caboga.

For este processo carrogam os botocudos hi 1 >. -n; ;
' firmando o peso

na cabeca e fazendo-o descangar sobre as costas.

Usam iBstes indios grandes pingas, feitas de taquarussu; em falta desta,

fazem-nas fambem de madeira rija. com as quaes tiram os alimentos do

fogo e das panellas quando em estado de obuligao. Chamam-nas «Ko-pama»,
mao (jc marloii'a.

Formam os botocudos uma s6 tribu, composta dc difforentes familias,

todas com iguaes dircifo?.

O podor pertoncc a mn sTi cin Ic. que dirige os dc^linns da Iribu, e

decide, em geral, sobre todos os actos da mesma.
Este che^fe, «pahi», oxerce seu poder omquanto sou valor como

guerr,3iro destemido e audaz 6 reconhecido por todos. Em sua ausencia

OS guerreiros mais cxpcrimcntados e mais corajosos tomam a si mando,
exercendo enlai maim' inllucncia sobre os demais.

Um chefe idoso passa o mando a um guerreiro de qualidades, nao
perdendo, comtudo, a grande influencia que exercia sobre toda a tribu;

ao contrario, torna-se entao conselheiro da mesma, sendo respeitado e
venerado por todos.

Os botocudos sao polygamos; guerreiro, de acc6rdo com seu valor,

casa-se geralmente com duas e mais mulheres. Os chefes sempre com
mais de tres.
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Quando adultos, os jovens recebem, como distinctivo 4e guerreiro,

uma tatuagem sobre o brago". Sao dois pontos, em sentido horizontal.

A' medida que os mesmos saibam fazer valer as suas qualidades de varao,

recebem, logo abaixo, mais duas tatuagens, no mesmo sentido. Depois do

assim recebidos entre os guerreiros, estao elles aptos para se casar.

Em geral, constroem um rancho para si, para o qual levam a moca
que escolheram para casar, e que entao vive com olles maritalmente.

Algumas vezes, quando a familia da moQa 6 pouco numerosa, o joven

guerreirn fica morando com sua esposa no mesmo rancho dos parentes

desta. Nao ha entre elles o incesto, pois que e vedado o casamento entre

OS parentes mais proximos. E' habito da tribu respcitar o casamento, e

so raras vezes ha o adulterio, que e unanimemente reprovado.

Sem carecer de mais formalidades, escolhe o guerreiro tambem a sua

segunda mulher, havendo, porem, para ambas, os mesmos direitos.

E' commum serem as outras mulheres do mesmo guerreiro irmas da

primeira esposa.

Dao elles as creangas masculinas, como pronome, o de um notavel

antepassado, ao qual ajuntam como sobrenome o nome do pae e de sua

descendencia. Para a creanga do sexo feminino escolhe a mae o pronome
a iseu gosto, ficando como sobrenome o nome da mae e de sua descen-

dencia.

Assim se explica terem elles os mais longos nornes possiveis, como
por exemplo : Korikra-Laksi-Layondesi. Vaikoidn-Ungrdsima-Poa-Tupi-

Vaimusima.

Os mortos adultos, tanto os homens como as mulheres, sao incine-

rados em grandes fogueiras feitas de madeira escolhida com esmero.

mesmo fazem com as crean^as de ambos os sexos, quando puberes;

quando pequenas, porem, sao enterradas.

Conjunctamento com o guerreiro sao queimadas todas as suas armas

e denials utensilios do seu uso pessoal. Incinerado o corpo, recolhem, no

sol seguinte, as cinzas, que depositam em um buraco redondo, previamente

forrado com ca&cas e folhas de arvores; sendo entao tampado com terra e

sobre o qual collocam rachoes de madeira, construindo, por cima de tudo,

um rancho.

A morte de um chefe ou de um guerreiro emerito e chorada pela

tribu inteira, que em uma especie de ladainha. cantam sens feitos du-

rante alguns dias. Salientam entao as mulheres, nos mesmos cantos, as

boas qualidades do morto na vida intima da tribu.

Nofa-s,3 que os botocudos, por estas occasiScs, sao tomados de

profunda tristeza, tornando-se taciturnos e indifferentes a tudo, entregues

so a sua grande dor, gaardando, durante dias consecutivos, jejum absoluto.

regimen social dos botocudos e o do auxilio mutuo, no qual foram
naturalmente educados pela vida incerta de povo nomade, que sempre
levaram.

cagador que abate uma caga nao e obrigado a repartil-a, assim.

como tambem os outros nao o exigem.

E', por^m, entre elles, simplesmente natural, nao o concebem mesmo
de outra fdrma senao em repartindo a caga, por menor que seja, para

com todos.
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Este nit'smo icgimcn, « instinctivo>, lanibem extensivo a idistri-

buicao da pilliagom ap6s os assaltos que faziam antigamente aos civi-

lisados.

Em casos cic dfsavt'iK.as ciili-o olles. nao lia juiz: procuram os conlen-

<lor»'> ili'ciilii' a questao t'liir, si, iniinrirM, \u<v |iala\i'as, depois, em duello.

So cast) di> ser nioi-lo mn ii.'lliv- cm uiiia dcssa.s I'ixas, os parentcs mais
proximos do vcncidd jniMUiam, (jiia-i -enipre, tirar uiiia dcsforra. E de

uma vedetta destas inuitas vezes sc originou a subdivisao da tribu em
grupos quo mutuamonto so hostilizavam, 'havendo verdadeiras chacinas

entre estes, qiu> iiinila- M-zes foram numerosos, sendo intciranionte ex-

forminados. Dalii, u iJiiiicipal causa da dizimagao (]>''^\n ftihii, que foi

JiL'in consideravel, conlando avulfado numero de gueri' 1,1-,

Verifica-se ja a nianifcstagao de gosto artistico entre os botocudos no
«smerado enfeite dos trancados 4 roda do encastoado das suas langas, na

confecgao de sua~ flfvlias e nos embellezamentos com que enfeitam o

trangado dos sons pi'iiuenos cestos impcrmeaveis para o uso interno dos

seus ranohos.

Nola-se tambem nos enfoites de cdres diflr .Icsi'iiims li-'

ncaros nas franjas de suas tangas, bem como em varios outros enfeifes

quo adornam multiplos outros objectos de s,3U uso, com desenhos enta-

Ihados ou feitos a fogo.

niaracd e muito cnfeitado, sendo a sua haste coberta do unia tranga

feita oni cvin, com fibras pretas de casas de imb6-mirim. O cliocalho, em
sen lo de pellos e pennas multicoi < <, -. ndo porongo la-

vradu ...... ..,.w..,;,u.s desenhos, repetindo-se em cima, na extremidade da

haste, OS mesmos enfcites do engaste.

Como todos OS povos primitivos, os botocudos conhecem os elementos

das sciencias que din'ctann'iite se relacionam as snas necessidados quoti-

dianas.

Conhecem tres estagoos do anno; verao (Lambang), calor grande,

o inverno (Kolsch6ma), frio, c o outomno (K6z6i6-t6-kutamai, tempo

em que cahem as fol'has.

mez-iua chamam «Kutsch^», contando de uma lua cheia a outra.

Por estagao t6m os indios a nogao do espago de tempo que, para nos,

representa anno; accrescendo a esta observagao a florescencia de certas

arvores e amadurecer de certos fructos.

Contam estes indios, pelos dedos da mao, de um al('' cinco; designando

OS dedos da outra mao, contam at6 dez; depois, pelo conjuncto dos dedos

das duas maos, enumeram uma quantidade qualquer.

No tratamento de suas molestias empregam succo de differentes

planfas, sendo seu uso quasi sempre externo, em fricgoes e massagens;

usam tambem algumas materias organicas, como buxo do veado, etc.

E' seu habito atar fortemente as partes doloridas do corpo, nao s6

nos casos de accidente op'hidico, como nos de outra qualquer molestia.

Usavam, antigamente, varios objectos feitos de barro cosido, taes como
panellas de varios tamanhos e feitios e pequenos vasos de differentes

fdrmas, que Ihes serviam para preparo e cosimento de suas comidas.
Com OS assaltos, por^m, que realizaram contra os civilisados, apos-

«aram-se mais tarde dos mesmos objectos, de ferro e de outros metaes,
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que, natui^almentG, ficaram preferidos, em prejuizo desta arte, que de-
cahiu inteiramente, principalmente depois do contacto comnosco.

Anteriormente a esse contacto ainda alguns botocudos, os mais idosos^

dedicavam-se a ceramica.

Evidenti3 e que, para a factura destes objectos, necessitam elles de um
barro especial; e acreditam os botocudos que o arco-iris e o indicador

destas jazidas de barro especial, e por essa crenga antiga denominam-n'a
de « Kukron-ndouma » (flecha da panella), entendendo-se a que Indica o

lugar em quo se encontra barro proprio para a ceramica. Nunca usaram-

e nao usam enterrar os mortos em igacabas, fazendo-o como ja foi

descripto acima.

Todos OS annos, em fins de dezembro ou em Janeiro, por conseguinte,.

na estagao de «G^ambang-uan », no mais intenso verao daqui do sul,.

realizam as suas grandes festas para baptismo das creangas.

Para estas festas preparam os botocudos uma. bebida, « M6ng-ma »,

cuja base, como ingrediente principal, e o mel silvestre; requerendo o sen
preparo bastante tempo. Por esse motivo, ja uma lua antes, subdividem-se-
OS indios, tomando cada um a si um affazer. Aos pacs dos meninos a
baptizar cabc a construccao dos grandes cochos para preparo da bebida.

Sao estes cochos para a fermentagao da bebida verdadeiras obras de
mestre, exigindo maxima paciencia e habilidade.

Escolhem para isto grossos troncos de velhos cedros, que sao derru-

bados e atorados no comprimento de um metro e cincoenta a dois metres.
Depois descascam-n'os convenientemcnte, abrindo, em seguida, uma

fenda longitudinal de dezoito a vinte centimetros de largura, pela qual
excavam o tronco completam,ente, deixando-o inteiramente oco, com pa-
redes lateraes de tres a quatro centimetros somente de espessura, tendo

as cabegas do cocho a espessura de oito a dez centimetros.

Servem-se para este trabal'bo, alem do fogo, de uma especie de-

formoes, qui3 antigamente eram feitos de pedra e que hoje fazem

de ferro.

Cuidadosamente completada a excavagad', sao as duas partes em que
tronco foi atorado bem enceradas com uma grossa camada, que as torna.

perfeitamente impermeaveis.

Emquanto os paes se occupam neste servio, os demais parentes^

sahem a procura de mel. Em todas as.direcgoes embrenham-se na floresta

pequenos grupos de indios que, muito alegres com a proxima festa, sahem
cantando e galhofando entre si. Na sua volta, nao so trazem mel em'

abundancia, como tambem o resultado de sua caga.

•0 mel e entao todo depositado nos cochos, addicionando agua e o

succo de xaxim e do caule de coqueiros novos. Cobrem, depois disso, as-

aberturas dos cochos, « Kak5gma» , com longos e largos pedagos de cascas'

da mesma madeira, collocando grandes pesos sobre estas.

Assim fica este liquido durante o espago de duas semanas; findas as

quaes, com intuito de accelerar a fermentagao, immergem na bebida pedras

redondas, previamente aquecidas em grandes fogueiras. Esse processo e

repetido seguidas vezes, ate que o conteudo dos cochos fique. muito quente.

Tapam entao novamente os cochos, retirando as pedras, quando frias, para

substituil-as por outras aquecidas.

E continuam neste processo durante o espago de tres dias, deixando
entao de fazel-o por outros tres dias; ficando assim prompta e conveniente-

mente fermentada a bebida.



mi:m(ii!i\ soiiti: cs norocuDOS do i>.\i:\\\ i: «.\nt\ cathaiuna 129

Eniqiianlo islo, o leslo da tribu se oceupa em confeccionar os en-

feilos para a fesla e preparar, conjunctanionto com as niulheros. o Ifrroiro

para as dansas e jogos.

Escolhem um local ad^juado, quti tk'>toraiii. aplaiiiam r liiniium cuida-

dosamento, apreson(andi) a f(5rma de um vasfo circulo, & roda do qual

conslrdem i)oqu«Mios ranchos, tcndo lodos a frcnte para o circulo. No dia

da fesla, no meio desto, (' feita uma enorme fogueira, entoando os guer-

reiros seus canticos desde alia madrugada. Ao nascer do sol ornamen-
tam-so com todos os seus emblemas guerreiros f. "Piinidos, cxccutam

evolucoes pelo terreiro, & roda da grande fogueira.

Entram entao as mulheres com maracAs em ambas as maos e, can-

tando, cncotam uma danga. conjunctamenle com os guerreiros. Essa danga
consisto om uma marcha rythmada, compassadamente marcada pelas pan-
cadas sur<la< <la< lani-O'* no s(')lo e acoinpaiiliaflas com o chocalhar dos

maracds. ,

Repetem-SG cstas dansas durante algumas horas, s6 depois das quaes
abrem os cochos, comecando entao a tomar a bebida.

Tomam-n'a desbragadamente os homens e tambem as mulheres, em-
quanto quo as creangas por baptizar s6 depois sao obrigadas a tragal-a.

A viva forga fazem os guerreiros engulir ,38se liquido ds creangas, que
repugnadas, o rejcitam, mas que, forgadas, engolem at6 ficarem completa-

menfe atordoadas.

Assim as croangas, jd quasi insensiveis, sao ainda pelos paes i? pa-

rentes sacudidas de todos os modos, para accentuar ainda mais esse ator-

doamento. Fazem-n'o de um modo brutal, segurando os meninos pelas

pornas, afirando-os para o ar e de um homem para outro, at(5 tornar

completa a insonsibilidado.

Finalmonte, procedem entao d perfuragao dos labios dos neophytos,

o quo executam com um furador especial feito de uma madeira muito

rija e ainda endurecida ao fogo.

Praticado o orificio, collocam, immediatamcnte, um pequeno botoque

€Ngr6kozudma», qui3, com a idade, ti gradativamente substituido por um
mais grosso, que dilata o orificio.

As creangas do sexo feminino nao reccbem botoque, pordm duas

incisoes, logo abaixo da rotula, na perna esquerda. Incisoes estas feitas

com mesmo instrumento acima descripto.

Terminadas estas ccrimonias, redobra a bebedeira dos guerreiros, que
depois recomegam as suas dangas, ap6s as quaes encotam diversos jogos.

Por occasiao destas grandes festas reunem-se todos os differentes

grupos da tribu dos botocudos, pois que estas solemnidades devem ser

assistidas por todo> n^ guerreiros, sendo que, separadamente, nao as

realizam.

Os differentes grupos, segundo o sou parentesco e sympathias, se-

param-se para, nos differentes jogos, medirem suas forgas e destreza.

Um dos mais interessantes 6 o « Ngrdda >, que consiste em aparar
ou rebatcr uma pedra redonda que se acha dentro do uma bolsa feita

de um fino trangado de embiras.
Arremessam esta cspecie de pcteca de um grupo para outro com

toda a forga, visando acertar um guerreiro do outro partido. Atirando
todos a um tempo, mui difficil 6 escapar illeso o gUi2rreiro que 6 alvo
de mais de uma pet^ca.

A arte consiste em aparar no ar a bolsa para, immediatamcnte, arre-
messal-a de volta. Sendo muitas a um tempo, o botocudo entao, d medida
que nao p(5de aparar, rebate-as com um curto cacete. Apesar de diversos

0830 9
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guerreiros serem attingidos e machucados por estas pedras, continuam,

com enorme algazarra e grande enthusiasmo, durante muitas horas, este

jogo.

Outro jogo interessante e o do cacete, espeeie de esgrima ou jogo de

pdo, em que dois homens medem a sua agilidade e certeza.



VOCABULARIO BOTOCUDO

Colhido no aldeiamento de Taio-Plate — Itajahy — Santa Catharina

Abelha: M6iigma.

Agua: Ngoyo.

Amanhd: Kulagma.

Amargo: K6iikS.

Amarrar: ISdn.

Anta: 6y61e.

Anus: Engeno.

Arara: Koyoinibang.

Arco: Viiyo, uyma,

Arrancar: Kununkfi.

Assar: Ngldnke.

Araponga: Tang-dama.

Alto: T6i6.

Apagar: Yudema,

Aniigo: Kdikdma.

Aqui: Tokan^.

Aranha: Xukreng,

Ave: Xdag-g6ima.

Arvore: Vfiema.

Assustar: Komdnghdda.

Atravessar: Katal6pk6.

Av6: Yugtoteyugma.

Av6: Ydntotesindma.

Azul: Taigmo.

Azedo: Y6.

Balaio: Kr6.

Barba: Yiivama.

Barriga: Nduntna.

Beber: Kikld.

Borboleta: Tutiima.

Bodoque : Ngrokossuna, k a t y 6 m a,

quando de n6 de pinho.

[

Bra?o: PSn.

Branco: Kuprima.

Brigar: 16 y6nho,

Bugio: Ngugma.

Buraco: (na terra) Ng6kddma.

C
Cabe^a: Krfing.

Chifre: Nekima.

Cahir: Kutdma.

Caminho: Ydmin.
,

Caaoa: (Cacho) Kdk^ma.

Cerca: D6y6.

Caneca: Petkuma.

Campo: Lepriiru.

Caete: tutu ma.

Capivara: Kr^ndjoi.

Casa: Inuan.

Cauda: Mbama.

Carrapato: Tire.

Carogo: Kondma.

Cesto: Petkama.

Chega, basta: Riqu6t6vdin.

Chuva: Ddnkutdma.

Cobra: Poonema.

Cobra jararacussii- Krfintoydbn.

Cobra jararaca: Kig^kugruma.

Comer: C6y6.

Comprido: T6y6.

Conhe^o, sei: V^gnomd.

Correr: Col6ma.

Cortar: Kub.

Cotia: Kdtxd.

Cosinhar: Nd6i.

Curto: Kdtxidn.
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Dangar, Festa: Uvaingredma.

Dedo: Ningazeic.

Deite fora: Zoudnlo.

Dente: Nhama.

Dia: Kolan.

Diga: To.

Doente: Kongoma.

Doce: Ngraa.

Dormir: Nhoro.

Duro, forte: Tuyoio.

Escrever, riscar: Nded-ledn.

Espere: VS.

Estrella: Gliksanc,

Espinho: Txoi.

Estrada: Yamin-m'blang.

Escremento: Noza.

Espelho: V6dn-vedn.

Faia: Kainya.

Fome: K6iere.

Fazer: H6dn.

Farinha: Mbazd,

Fede: Ngercko.

Filho: Kran.

Fogo: Pr^ma.

Fraco: Kroyoma.

Fructa: Ndedkonama.

Flecha: Djoma.

Frio: Kiitxole.

Fundo: Digtxg.

O
Gato: Ngrudma.

Geada: Kubrule.

Genre: Jambre.

Giesara: N'deteyS.

Gordo: TanhongQ.

Grande: Mbogma.

H
Hoje: Uri.

Homem: Koingang.

Hontem: Laquet.

Irma: VSsima, nungnkesima.

Irmao: Nunkedma, hangrema.

Jaboticaba: Mdu.

Jacare: Letadma.

Jacu : Kofi

.

Jacutinga: Peigma.

Jaguatirica: Ngrudema.

Jeriva: (palmeira): Tainma.

Joelho: Nyondiima.

Junto: Mbre.

La: Takane.

Lago, lagoa: Ngoiokatxidn.

Lan^a: L6ngl6ma.

Lecengo: Qiiiui.

Leite: Nongnhekumboma.

Limpo: Hee, kupree.

Levante-se: Nenlo.

Leve: Kayiii.

Ligeiro, lesto: Tiile.

Lavar: Kiipeie.

Lingua: Numama.

Linha: Naze.

Longe: Ambautdma.

Lontra: Zoukzeio.

Lua: Koitxama.

Mao: Nengd.

Macaco: Kankare.

Machado: Mbegma.

Macuco: Uvo.

Magro: Kaio.

Mandioca: K6ngre.
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Manco: Tenkol^g.

Manso: L3ni.

Marido: Mb^dn.

Matar: T6nh.

Mato: K6haa.

M&e: Ian.

fAAu, ruim: Kol^gma.

Medico: Vaikoktoma.

Medir: (N'd6d)-kunibudnia.

Medo: K6mdng.

Mel: M6ngma.

Menino: KoigSngkatxidn.

Mentira: 6gtx6ro.

Mergulho: Putkfima.

Meu: Id^t6n, itx6n.

Milho: Nghara, nghalakonima.

Miudo, pequeno: Kdtxidn.

Mo?o: Kolanghadno.

Molhado: Nakpgma.

Montanha: Kren.

Morder: Prdgnh.

Muito: Kambang.

Mulher: Pron.

Moga: Tentdgma.

Nadar: MbI6ma.

Norte: Tii.

NHo: Ih, nd^ya.

NSo quero: T6 uviinld (negagSo abso-

tuta) t6n.

Noite: Kutugma.

Olho: Kundma.

Orelha: Ningrama.

Osso: Kuk6ma.

Ovo: Krin.

Paca: KrulSn.

Pae: Yiigma.

Panno: Kiila, kiiru.

Passarinho: Xangdima.

Pato: Kuika.

Panella: Kukr^n.

Papagaio: Tangr6dma.

Parentc, amigo: Kdikd.

Pdu: K6nia.

P6: Pinema.

Pedra: Kazuma.

Peixe: Vung-vungma.

Pelle: Zdre.

Pelio: Kekoma.

Pena: Zdi6.

Pente: Uvdkur^ia.

Pequeno: Kdtxidn.

Perdiz: Kokuiva.

Pesado: Kuzake.

Pesco^o: Ndiiie.

Pinheiro: Zangma.

Pintado: L6.

Plantar: Krdn.

Pombo: Pentkuima.

Pregui^oso: Nhanhara.

Preto: Tx6.

Procurar: Konanten,

Porco do matto: Ugm.

<^

Quebrar: Kabque.

Quati: Xema.

Quimar: Ponro.

Quente: Laybgiima.

Rabo: Mbuba.

Rato: Kdtxin.

Raso: Palcma.

Remedio: Vaikokto.

Ro^a: lapan.

Rio: Ngoy6ma.

Ruim: K61^gma.

S
Sogro: Kdkran.

Salto, cachoeira: Krong.

Sente-se: Nfinld.
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Seio: Ndnhe.

Sim: Hon.

Sol: Ld.

Sujo: Kouv^i.

Surdo: Kutiidn, raanketone.

T
Tateto: Okxd.

Taqudrd: Vaugvama.

Terra: Ng6ma.

Tigre: Mengma.

Torto: Pandoma.

Trabalhar: N'dedhadno.

Trovao: Todotonema.

Tucano: Ngluma.

XJ

Urii: Putpuleklama.

Urina: Join.

Valente: Komangtdn.

Vamos: Todn.

Vou (eu vou junto): Ihd mbretom.

Veado: Kambeha.

Venha (venha cd): Kat^nglo.

Vem: Katong.

Vem ter commigo: Itxo kateng^

Vento: Konka.

Vermelho: Kutxon.
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Colhido no aldeiamento de Palmas — Paran^i

AmanhS: Kulagma.

Amigo: Kuiakama.

Andar a cavallo: Cavalu Takren^.

Anta: Ojoro.

Ante-bra^o: Einjaksi.

Apeie: Katol^ xuk.

Arco: Corichara, Einvuia.

Arvore: Poinbang.

Avd: Ijungn tchuma.

Bainha de facao: Tipd.

Banco: Koiukdro.

Barba: Eijuva.

Barriga: Eijii.

Brago: Pan, eipan.

Brasa: Tatapui.

Beber: Kakrd.

Bebida (qualquer) Kiki.

Bigode: Einjuvd.

Borboleta: Purukundd.

Botoque: Eigrokosfi.

Bugio: Ungugma.

C
Cabega: Cren, licren.

Cabello: Eicren kaki.

Cacete: Zunti.

Caibro: TipandS.

Calor: (estd quente) Kakapugug.

Caneca: Patku.

Campo: Leetou, leema.

CaneUa: Eitd.

Cantar: Einjadma.

Carne : Tin6.

Capivara: Krendjoi.

Cavallo: Cavalu.

Ceo: Koikd.

Cesto: Kaitumfi ou Kaltuinfi.

Cesto: (nSo encerado) Caaha.

Chamma: Zaikora.

Chapeu: Eikeipongr^.

Chuva: Toonjonkedn.

Cinco: Ulangledna ulangledna upi.

Cobertor: Curocoxdn.

Coati: Ch6.

Cobra: Poon.

Comer: Eijokd (Krognfi).

Correr: Tilald.

Costa da mSo: Einhenkangld.

Dansar: Enjongri.

Dedo: Einhengasai.

Dedo do p6: Eipangai.

Dente: Einjd.

Dois: UlanglSdna.

Dormir: Tinoro tianecron (estd dor-

mindo).

Estar de pe: TinhSma.

Esteio: Tiunjdo.

Estrella: Gliksane.

FacSo: Kranjd.

Flecha de guerra: Machaipu-dulan.
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Flecha de caga: lingo.

Filho: Nheere.

Filha: Iguxi.

Fogo: Tata.

Folha: Tisaia.

Frio: Cuxoko.

C3-

Gallinha: Kuk6ve.

Gallo: Kuk^ve.

Gato do matto: Men-caxid.

Geada: Kukreregraa.

Homem: Koingang.

Irmao: Nhonhedn.

Inimigo: Combledgma.

Jaguaterica: Ungrudma.

Janella: Zaatkakaxi.

Joeiho: Eijokren.

Labio: Einhke.

Lenha: Pen.

Linha: Zooteji.

Lua: Cooxok.

Is/L

Macaco: Couara.

Maitaca:Coojui.

Mae: Nhon.

Maracana: Cuuja.

Marido: Einbadn.

Matto: Kotokle pruulma.

Menino: Ugnere.

Moga solteira: Totee takn.

M090: Kaalun.

Mulher: Taa.

Mulher casada: Inpronsima.

Mulher velha: Unbatun.

2sr

Noite: Kutugma.

On^a vermelha: Men cuxon.

Olho: Eikonan.

Osso: Kuko.

Ovo: Tingla.

Paca: Crirlon.

Pal: luugn.

Palma da mao: Einhenkakd.

Papagaio: Tanglad.

Passarinho: Chaankoi.

Pe: Eipan.

Peito: Eisepalo.

Peixe: Kakroa.

Pescogo: Einjui.

Picada: Oomene.

Picapau: Uujakeingo.

Pinha: Zaakle.

Pinhao: Zaaksu.

Pinheiro: Zaagma.

Porco de casa: Unpe.

Porco do matto: Ungma.

Porta: Zaatka.

(^

Quatro: Uglangledna, Ulangledna.

Queijo: Einho.

Ramo: Tipaama.

Rancho de folhas: Tapui.

Rasto: Eipan.

Rio: Goiobang.

Rio pequeno: Goio caxidn.

Roupa: Curo.

Roupa azul: Curo looma.

» verde: Curo jorokotonema,

» branca: Curo cupri.

» preta: Curo chaama.
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Sobrancelha: Eicujuke.

Saia: (retire-se) Titen.

Sapato: Eipanpa.

Sapo: Pupo.

Sente: Nero.

Sol: Loogma.

Taboa: Zaakpogma,

Taquara: Vuadma.

Tateto: Ukxd.

Testa : Eicocd.

Tigre : Unmen.

Toca: Uklglo.

Traga: Boiocoten.

Tres: Taktun ou Ulangledna upi.

XJ

Unha: Einhengi Kreinkru.

Um: Pire ou upi.

^
Vacca: Cavalii, tinek6.

Vamos: Tatoro.

Veado: CambS.

Velho : Tchiima.

Venha: Kaniun.

Venha cA: Catanglo.

Venha sentar : Noonek.

Venha sentar no banco : Koinkdro ta-

krene.

Vou a cavallo para baixo : Cavalii ta-

krene katalcn.


