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CAPITULO I 

as origens do Estado de São Pem de 
Blo Grande do Sul 

. Houve tempo, chamado prehistorico, en1 que, dizem, 
por mui antigos e talvez os seus primeiros habitantes, 
o Brasil foi denominado "Arabrtfan''; porérn, como 
bem observa João Mendes de Aln1eida 2 ), é pouco provavel 
que os índigenas, divididos em tantas nações e tribus, po
dessem comprehender sob aquelle nome o immenso terri
tnrio, que passou a denominar-se Brasil. Certo é que por , 
~gum tempo a actual região Riograndense figurava como 

l ) Pergunta, inquirição; noticia, relação, etc. etc. (do 
verbo tupi m.orandvb, par = o que ha ou por = poro prepoa. 
Cfldtlb 0SCUtar, OU af&dúb sentir; V. tranS. perguntar, fnquerir). 

!) Notas Genealogicas, São Paulo, 1886, pag. 38. O ineaao 
se póde dizer do nome ".Ptndorama" - região das palmeira; 
pois Couto de Magalhães nos não incUca a fonte oa a bue 
bistorica em que se fundou para considerai-o nome indtgena 
do Brasil. Cf. 7.ª Oonferenc. para o TricetJten. de Anc1'ieta. 
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parte das colonias hespanholas ou do Paraguay e que esta 
foi sua primeira existencia historica. 

O meio mais seguro para chegar ao conhecimento das 
origens deste Estado será estudar os mappas mais antigos 
desta terra. Felizmente ha annos se concluiu o litigio 
entre as duas Republicas Brasileira e Argentina, tão 
victoriosamente ganho por nosso Ministre;> Plenipotenciario 
o Barão do Rio Branco. Nessa occasião imprimiram-se 
fac-similes dos mappas originaes, cujo estudo nos propor
ciona a vantagem de fornecer com maior ou menor exacti
<lão uma idéa do primitivo S. Pedro do Rio Grande, das 
variações por que tem passado e de como se foi formando 
o actual. 

Proponho, pois, fazer uma succinta descripção dos 

PRIMEIROS MAPPAS 

para em seguida dar uma revista das transforrnaçõcs mais 

nota veis. 
A primeira carta geographica e para nós a mais va-

liosa é aquella que os missionarias da Companhia de Jesus • • 

no Paraguay dedicaram ao R. P . Vicente Carrafa, Gera1 
da mesma Companhia desde 1645 até 1649. Póde-se sup
pôr que ella foi desenhada entre os annos de 1637 e 1641, 
porque encontramos nella a missão de Assuncion, que 
existiu até 1637 sobre o rio Acaraguá ou Acarana, affluew· 
te do rio Uruguay. Tenho deante de mim o "Fac-Simile 
do primeiro mappa do Paraguay, levantado pelos jesuitas 
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dessa provincia. offerecido ao R. P. Vicente Carrafa, en
tão Geral da Companhia de Jesus (1~9) e publicado 
no atlas de Blaeu. Não está declarado qual o primeiro 
meridiano, mas comparando esta carta com a seguinte no 
atlas do Brasil, vê-se que os gráos de longitude são con· 
tados do Recife, de Perna1nbuco ou de Mauritzstadt, en· 
tão capital do Brasil hollandez." O primitivo e simples 
titulo é: '' Paraqvaria vulgo Paraqvay cutn a<ljacentibus." 
Embaixo se encontra un1a beUa dedicação em disticos 
latinos, que con1eça assim : "En sistit se prima Tíbi Para.· 
quaria, . . . 3

) . Sendo mui importante para nosso fim este 
mapua, não será f óra de proposito citar a opinião do 
Barão do Rio Branco : "E' muito valioso e o melhor dos 
mappas dos J esuitas para o estudo da historia das Missões 
no XVII secul.o ... e muito interessante pela abundancia 
de informações geographicas que apresenta pela primeira 
vez, indicando todos os grandes traços de boa parte do 
interior da America do Sul. Humboldt disse muito bem, 
falando especialmente da America nos secu1os X VI I e 

3) A integra da dedicação reza ~ 
Adm. Rdo. P. Nro. 

P. VINCENTIO CARRAFA, 
Prmposito Grall Soe.tis Jesu 

•· En sistit se prima Tibi Paraquaria, terrarum 
Ultima, ne posthac non ttbi prima ftet 
Hic Montes, Silv2'Clue, amnesque et inertÍa camporum 
Aequora, vix domito late habitata gregi 
Quos Tua Progenies, viden? ln diversa reductoa 
Primum homines, post hoc condocet esse Deum 
SI Coolo hmc molllre inculta novalia cordi est 
Qui subigant, Jectos huc age miUe tuos." ' 
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XVIII; ''The Missionaries were then the only geogra-
f . t " • ) phers of the most inland parts o continen s. · 

A' maneira dos antigos mappas traz as montanhas 

indicadas por pequenos comoros e as mattas por grupos 
de arvores. as habitações dos indigenas por cabanas, as 
dos colonos. conforme sua categoria de cidades, villas, 
reducções. ou as taperas dellas por signaes ás vezes assaz 
complicados. O Oceano Atlantico figura ainda cotn~ ~ar 
do Norte, insinuado por umas possantes náos. Os hm1~~s 
do ·Brasil parece1n recuados até perto de S~tos e lá se le ~ 
" Brasiliae Pars". 

Procurando agora a região que corresponde ao ho-
dierno S . Pedro do Rio Grande do Sul, devemos olhar ' 
duas e tres vezes até encontrar uni ponto de apoio ou um 
ponto conhecido para orientação e entendimen.to .do desco
nhecido. Na costa descobrem-se em letra mui ftna e mo
desta como inscripção na entrada "P. S. Pedro", s~ 
duvida: "Porto de S . Pedro". Não é este mappa quas1 
a certidão de baptistno do nosso guarda-portão, <le quem o 
nosso paiz é afilhado l Veremos por que t~rde e só depois 
de obter tão poderoso padrinho o nosso Rto~rande . ~ntrott 
na comn1unhã.o das outras capitanias do Brasil colonial E 
como para constar a verdadeira identidade, encontramos no 

4) Exposi ção, que os Est. Un. ào B;asil apresentam_ ao 
Prt~sidente dos .E. u. da Amerioa como ~rbitro. Vol. 2, pag. 119. 

Concorda Andres Lamas, Oonquista . del Paragua11,_ p. 
LVI: •' El primer mapa especial de estos. pa1zes de que se tiene 
conor imento, y que ya daba idea apro~1~ada de l~ contigura
··ion esterna del territorio y d e sus pr1nc1pales acc1dentes oro· 

· f' e hidrogrâficos, es el que levantaron los Jesultas Y gra l COS • ,, 
<l edicaron a l P. Vicente Carrafa ... 
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tnesmo baptisterio tainbe1n o non1e de Rio Grande. desig
nando un1 rio de curso longo e quasi septentrional. Que 
não foi superfluo, primeiro antes de entrar, averiguar a 
identidade do primitivo con1 o nosso hodierno paiz, logo 
veremos dando uns passos adiante. Abstrahindo de collo
car o mappa Carrafa a Barra do R io Grande aproximada
n1ente um , gráo, detnais ao Norte, achamo-nos aqui no Pa
ragua y. Parallelo e ao N,. do dito Rio Grande. encontra-se 
un1 pequeno rio, de nome "Taran1anda" (o hodierr1ô T ra
JQandahy) . Os af fluentes do Rio Grande são todos da 
esquerda o prin1eiro é rio Caii, outro rio Curuayarei o 
seguinte rio Tébiquari, este 1nuito grande e desce quasi a 
prumo do Norte e ten1 dois tributarios, u n1 da esquerda, 
denominado Mboapiari e outro mais ao Norte e da direita, 

• 
cham~do 11bocariray. Ao Norte da hocca do 'Tibiquari, 
o Rio Grande ten1 o no1ne de Y guay, que por sua vez tern 

por tributa rio o rio J equi. A' margem direita e esquerda 
deste se veen1 diversos nomes de localidades ou n1issões, 
como S. Christobal, S. Anna, S. Joaquitn, Jesus Maria, 
e ben1 ao Norte - S. Thereza. Não longe d'aqui par\a 
o rumo Oeste nas cabeceiras d'un1 rio Ybicuiti, lernos os 
nomes S. Ços. J?at!\ian,, Nativídad, S. Miguel, S. Joseph, 
S. Thomé. Este rio Yb~,cuiti idesen1bocca nó rio Uruguay, 
.em frente de uma missão denominada Los H.evs dei Ya-

J 

peiu. D 'aqui para o Norte Jemos os non1es conhecidos das 
sete Missões e mais ·alguns como S. Xavier, Candelaria, 
Martyres, Apostoles etc. E eis quasi tudo e tudo quasi des
conhecido. Mas onde fica a grande Lagôa dos Patos, a 
maior do Brasil; onde a Lagôa ~1irim, que não é tão 
't1.wim como se diz ? Confesso que fiquei admirado por 
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não encontrar nen1 uma ne1n a outra no primeiro, primiti
vo mappa do Rio Grande. Só encontro entre os nomes que 
indicatn as habitações das tribus Indias, tambem o " Los 
Patos" e estes no terreno que corresponde mais ou menos 
ao hodierno Estado de S. Catharina. O alto Uruguay 
devia ter sido pouco explorado n'aquelle tempo. porque 
ainda não apparece nelle o Salto Grande. 

O 2.0 1nappa de que tra~ a " Exposição" ':1'11 Fac
simile é ta1nbem o 2.º dos Jesuitas, o de 1722, dedicado ao 
Padre Geral Michelangelo Tan1burini. Diz o titulo e a 
dedicatoria que a Provinda da Companhia de Jesus no 
Paraguay offerece e dedica ao M. Rev. P. Geral este 
mappa : H anc terrarum filiorum suorum sudore et san
guine excultarum e rigatarum tabulam" ; em vernaculo = 

"onde estão representadas terras que tem sido cultivadas 
e regadas com o suor e o sangue de seus filhos" . 

Uma descripção rapida e resumida fornecem uns 
disticos em latim que começam : " Hoc quodcunque vides, 

qua se latissima" etc. 5
) e que dizem : 

:>) Hoc qu~dcunque vides, quo sé latissilna tellus 
' Explicat, et vasta flumina mole ruunt . 

.Est latus Ainericae tellus ubi vergit ad Austrnm. 
quam fera gens toto corpore nuda colit. . 
Oppida pauca tenent Hispano sanguine nab 
et qui barbariem dedidicere suam. 
Heroum sacro terra hmc caletacta cruore 
sentit aratori numen inesse suo. 

1subdidit et Christi barbara colla jugo, 
Induit humanos sensim gens eftera mores 
Sed quanto steterit cultura cruore novalls 
asldua, exemplis picta tabella docet . 

' 
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"E' esta a terra espaçosa da America do Sul~ onde 
caudalosos rios arremessam suas volumosas massas ; Já 
onde habita um povo feroz e inteiramente nú. As po~ 
cidades são habitadas por oriundos de sangue espanhol 
( creoulos) . Pouco a pouco os selvagens revestem-se de 
costumes humanos e sujeitam a nuca ao jugo de Christo. 6 

Mas quanto sangue de heróes custou a cultura continua 
desta nova terra, ensina este mappa. " 

E, na verdade, percorrend9-o um pouco, certa~ regiões ' 
fazem. Jembrar o sangue dos martyres, a semente de chri- · 
stãos. Muito ao Norte Jemos : + H ic occisus est ·v. P . 
Lucas, a Barbaris in odium fidei. (Aqui foi morto pelas 
mãos dos selvagens o Vener. P . Lucas como martyr da 
fé) . Outro letreiro reza : + Hic occisus est F . AJbertus 
Romero in expeditione Samucarum infidelium. Vêm-se 
diversos X, indices de estações ou reducções e viJJas des
truidas ou tapéras. 

Não se deve passar en1 silencio a descripção graciosa 
da embocadura do rio Pilcomayo no rio Paraguay ; antes 
de lançar-se rieste se divide em dois braços - quibus am
plectitur Paraguay FI. : "Os dous braços do rio Pilcómayo • 
com que dá o seu amplexo ao rio Paraguay ') ". 

6 ) Com o correr do tempo o Pilcomayo vlu coroada a 
soa hospitalidade com uma. grande honra; a proprla capital 
do Paraguay nasceu-lhe deste abraço ou antes reclinou-se nee
tes braços a cidade de Assuncfon. E parece que sabia bem o 
que fazia; pois o dito rio tem mais outro nome ou titulo 
honroso, o de Araguay, que.quer dizer: " rio de entendimento", 
particularmente porque se precisa de muito, para se poder 
na•egal-o e não perder-se nas labyrinthtcas voltas e nas 



12 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

A parte que corresponde ao hodierno Rio Grande não 
·parece trabalhada com tanto cuidado como o resto. Não 
se avistam êantos rios como na carta anterior : os nomes 
das reducções dos missionarios tambem desappareceram 
nem deixam-se ver os fataes X, in<lices de tapéras. 

Em con1pensação destas faltas, talvez devidas aos e5-

forços de t razer só cousas certas, temos de notar alguns 
proç-ressos, p. e..x. a exploração do Alto-Uruguay, onde se 
deixam ver os affluentes da esquerda, o U ruguay-miri e 
o Uruguay-pitá e entre eHes o Salto. P ara a "questão de 
limites: ', foi de importancia decisiva o apparecimento que 
fez a prin1eira vez o Salto Grande do Uruguay. A con• 
fusão e as duvidas nasceratn dos rios que tinhan1 o mesrt10 
nonle e de posição diversa. E ' facil confundir rios, trans
ferir de uns para outros o 1nesmo non1e - ' escreveu o 
P1enipotenciar io - 7

) ; mas Salto Grande só ha wn em 
todo o curso do Alto-Uruguay, e por isso ponto de refe
rencia seguro e· incontestavel. 

O rio Ygay ( J acuhy) já corre de O. a E., formando 
quasi u1n angulo recto cotn o seu curso septentrional, mas 
o continúa sob o noJne de Rio Grande, e ten1 tun unico af
fluente denon1inado o Tebiquari. 

Faz a sua primeira apparição a Lagôa dos Patos, mais 
un1 pouco ao Norte ·do hodierno Guahyba e sem commu-

lagôas extensas das suas margens. Cf. Lozano, 0oft(]96i.da 
1 

ãel RiQ àe la Plata I , p. 120. 
E' tão celebre este rio, segundo o citado autor , que anda 

rodeado de lendas, como é a de ter dado ao RI o de Ja Plata 
a prata, donde tomou depois o seu nome actual. 

7 ) L. e. p. 126. 
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nicação com elle, inas sim com o Atlantico e na parte 
~tentrional da mesma lagôa. 

O 3.0 mappa é uma copia do segundo. A unica cousa 
9~e ha a notar é a delineação dos caminhos que serviam 
para con1municação das diversas reducções. Conforme 
e!te a mais antiga estrada no Rio Grande é. a que parte de 
S. Dorningos das Torres ou antes de S. Antonio da Pa
trMlha e busca a Vaccaria. Por baixo do mappa lemos : 
" F ac-símile reduzido da primeira edição allemã, gravada 
em Augsburgo por Matheus Seutter, do mappa do Para
guay, em 1726 pelos Jesuitas. Data, segundo o catalogo 
do Museu Britanico, 1730". 

Outro mappa de ' 1732 foi dedicado ao P. Geral Fran
,ci!to Retz. Mais uns tumulos apparecem aqui e lemos 
duas vezes : " Hic occisi fuere" (aqui foram martyrisados) 
- st=guem-se os no1nes de diversos missionarias que trazem 
a memoria as palavras da dedicatoria: "terras regadas 
conl o suor e o .sangue dos filhos da Companhia de Jesus". 

P rbcurei n1ais um tumulo o d>aquelle missionario que 
primeiro e)(:plorou o nosso Rio Grande, é o Ven. P. Ro,que 
fioniaJes da Cruz, o proto-martyr da Igreja rio-granden
se. na~cido de uma das mais importantes' fagiilias do Para

gnay, çunhaçlo do goverpador Sáavedra. Del>Ois ~e ~trar 
na Con1panhia de Jesus fundou o primeiro povo das Sete 

MisSões O rientaes, S. Nicoláu, entre os rios Ijuhy e 
Pitatiny. Pel}etrou em 1627 pelas serras dos Tapes e 
chegou até o Jacuhy. No dia 13 de Agosto de 1628 flµidou 
com o P. Castilho uma capella de Assurnpção, perto 1de S. 
Nicolàn, onde o P . Castilho foi martyrisado no mesmo 
anno. 
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Outro mappa (o 5. º da "Exposição,,) , copiado do 
das "Lettres édifiantes" e reduzido pelo geographo D 'An
ville. N'elle encontramos i{Lagôa dos Patos" ao Nort~ 
do rio Araranguá, pertenceu ao R . Gr. do S. por conse
guinte no territorio de S. Catharina. Distingue-~ por 
muitas cruzes grandes e pequenas, e as notas dizem, que 
as grandes significam villas e as pequenas missões destrui .. 
das, e assim certos trechos se parecem com cemiterios. 

N'uma segunda carta do niesmo autor, de 1748, 
apparece pela vez primeira a lagôa de Mirim, ligada por 
um canal de nome " Turerutama•', com o Rio Grande. 
Uma lagôa dos Patos deixa-se ainda vêr ao Norte do rio 
Araranguá entre o 300 e 29' gráo de Lat. Mer. 

No mappa chamado "das Côrtes" de 1749 figura. o 
hodiemo J acuhy como rio Iguaçú e a Lagôa dos Patos •) 
occupa a primeira vez sua posição actual, mas sob a de
nominação de Rio Grande de S. Pedro. Outrosim asso
mam a primeira vez as Torres e junto o nome de Ibetuba 
no lugar onde hoje desagua o Mampituba. 

Num " Plano de la Capitania GeneraJ de las tres Pro
vincias do Rio de la Plata, Paraguay, Tucuman, por Milfau 
y Maraval, o territorio do nosso paiz está muito reduzido, 
a saber a uma, facha 'estreita que· acompanha a parte. occ1-

. . 
dentfll da Lagôa dos Patos. até a b<>cca do rio "Teababua" , 
que nos posteriores t~ o nome de "Jcavacua" ( Millau, 

. . 

8) Em um mappa. por Willem J .. Blaew + 1638 e ncoD· 
tra-ae ao O. d'um lago, que mais ou menos corresponde á 
hodterna Lagõa dos Patos, uma serra que figura sob o nome 
de "Sierra dos Patos". Talvez que posteriormente a lagoo rec& 
besse emprestado o seu nome da anttga p_rena. 
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1770) e Cavacuan ( O lmedilla, 1775) e desemboca en1 f ren
te de Viamão, buscando de lá o rio Grande (o hodierno 
Jacuhy) e seguindo a elle no rumo norte até encontrar o 
Alto-U ruguay. Daqui se póde fazer uma idéa do nosso 
territorio de então, restringido approximadamente á Vacca
n a. Csso em 1768. 

Ao norte do Viamão vê-se um Forte de S. Cayetano. 
1 ' 

O lhando para o territorio hespanhol vemos ás duas mar-
gens do lbicuhy diversas estancias e cape11as ; de . S. Ni
coláu (pueblo nuevo), de la Concepcion, de S . Angel, de S. 
Thomé, de S. Miguel ( puebto nuevo) , S. Catalina. Entre 
o rio Grande (hod. Jacuhy) e o rio Teababua (hod. Ca
maquam) podem-se lêr os nomes: Hierbates de S. Borja, 
Estancias de S. Lourenzo, de S. Juan, de S. Xavier e a 
capella de S . Tecla. S. Amaro sobre o rio Grande appa
rece como Fuerte do mesmo nome e na barra do rio Pardo 

se lê F uerte de Jesus Maria. 
N 'um mappa sem data está inscripto no padrão junto 

ao título: Sub Fernando VI, Rege catolico ; este morreu 

em 1760. 
O que podemos n'elle colher para nosso paiz é o se-, 

guinte : A primeira vez faz sua entrada o R. Guahyba 
significando o R. J acqpy de~de a barra do Rio Pardo ; 
e o R. Jacuhy tança .. se a t.• vez com este nome no Gua
hyba, outrosim os rios Pardo e Taquary. 

N'um lugar bem C<;lnhecido se lê 1"Biamon" e ao sul 
do Alto-Uruguay: "U'aqueria. Destruida". 

Não podemos deixar de mencionar o " soberbo Mappa 
Geogra íico de America Meridional, levantado pelo cosmo
grapho regio D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla em 
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1775, doçumento preciossimo, pois irrecusavel, no litigio 
de fronteiras com a Republica Argentina" .. . 9

) . Com 
este mappa na mão fez Humboldt suas viagens _nas regiõe• 
equinoxiaes da America. "O exemplar do mappa de Ol
medilla que Humboldt tinha durante as suas viagens 11& 

America está exposto no salão de honra da American Geo
graphical Society em New-York" 1º). Nelle figura Rio 
Grande con10 Ciudad del Rio Gr. de S. Pedro 11

) . Onde 
entra o tnoderno S. Gonçalo (este non1e appareceu a, 1.1 

ve:P.: na carta de Millau de 1770) na "Laguna grande de 
los Patos ou Rio Gr. de S. Pedro" acha-se o "Rincon de 
Turoretama" ao N. do "Pueblo Nuevo". Perto esti o 
nome ª F. (Fuerte) de S. Gonzalo", cujo signal, porém, 
nem por meio de lente se póde enchergar. O canal que . 
liga as duas lagôas corre aqui sob o nome de "De$1gUa- , 
dero''. 

Uma lagôa estreita estende-se, parallela á Mirim e á 
costa proxima, sob o nome de L . de Samarumbú (onde 
está hoje a lag. da Mangueira). - Lê-se maís El AIMr
do11; entre o extremo septentrional da Jagôa de Samarurn
bú e a Mirim acha-se um F. Taity e ao N. deste e ao .Sul 
do Pueb)o N uevo uma lagôa pequena, denominada Caltua. 

9) Atua.ae1 da Bib. Nac. vol. XIX. Resumo hist. p. !N. · 
10) Bzpori'40. Võl. II, p. 180. Na parte inferior o 

moldura. lê-se: "Tbe Map used by .Humboldt in exploriog 
Soutb-America, with his autograpb ". 

11) Desde 1761 continuou a cidade do Rio Grande a · eer 
Oi-444 11.upanhoZa até 1776, quando um militar allemlo o 
coronel Boehm, empregado em serviço brasileiro, bat e« 01 
àeepanhóes. , 

\ 
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' A physionomia deste 1nappa já está se approxin1ando 
á do~ nossos moden1os. Len1os os nomes Mostardas, Char
queada, Paln1ares. Na enseada de Ibpetu ba , corre a 1. • 
vez o rio Mampituba. De lá para o N. no Estado ho
dierno de S. Catharina se lê: P.ciaô Capitania del Rey. 

Descobrem-se ent re os rios o do Cahy, o Rio dos 
Sinos, tnas pequenissimo até o Garabatahy ( Gravatahy) . 
Singular é o apparecin1ento de novo e grande rio, a que 
se não póde dar collocação no hodierno mappa. Acha-se 
entre o Cahy e o Teviquari, que por sua vez é degradado 
a t tibutario d'un1 R. Mboapiari . O autor parece laborar 
na confusão de diversos mappas, pois traz tamben1 duas 
Vaccarias: uma oriental, outra occidental. O trecho do 
J acuhy de run10 n1eridiona1, que ainda conserva o antigo 
nome de Ygay, aqui tan1bem ten1 o nome rooderno de 
Jacuhy e da barra do R. Pardo até a L. de Viatnão exten
de.,.se o Guahyba, uotne que ainda não fez .seu appare-. 
cimento. 

Ao Sul do Alto-Uruguay, onde se .chama ·Goyo-En, 
lemos : "Sitio de las veinte mil Bacas" . Veremos depois, 
porque realcei este ponto. Atravez do territorio Rio
Grandense, lê-se em lettras gi:-andes : ' 

P.CIA õ G.No DE BUENOS AYRES 

V a.tnos concluir este estudo de cartas con1 a n1enção 
d'um pequeno n1appa manuscripto, copia do origina{ que 
se :;icha no Deposito H ydrographico de Madrid, organizado 
pelo já cjtado autor MilJau en1 1770. 
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O titulo é : " Mapa que demuestra una parte de la 
pro"incia de el Rio de la Plata, con algunas tierras y 
P ueblos de los Indios Guaranis, el terreno que posseen los 
Portugueses con sus P oblaciones de Viamon, Rio Pardo 
y Vaqueria y una linea divisoria que separa sus terminas." 

Comparando este com o primeiro mappa c;lo mesmo 
autor observamos algumas mudanças introduzidas passa
dos apenas dois annos. Lá no 1. º onde letnos R. Grande ' , 
topamos aqui a l.ª vez com o nome de Jacuhy, distingue-
se, porém, da parte que toma o rumo meridional que con
tinúa sob o nome antigo de Igay 12 ). A l. • vez apparece 
o nome de S. Gonzalo, para substituir o antigo de Ture
tan1a para significar o canal entre as Lagôas Mi rim e 
dos Patos ; esta ultima é denominada " Laguna Grande" 
e a lagôa estreita, parallela á Mirim, que o autor no seu 
1.0 mappa deixou sem denominação e Olmedilla appellidou 
de Lagôa de Samarumbú, figura neste sob a alcunha de 
L. dos Patos. 

O Fuerte de S. Cayetano apparece outra vez ao S. de 
Viamão. Ao N. da povoação de S. Pedro, no lugar do 
moderno S. José do Norte, lemos: "Poblacion nueva de 
los Portuguezes " . 

Feita assim esta descripção parai ter-se uma base 
solida de estudo e comparação dos primeiros mappas que 

1 

tratam do R. Gr. do Sul, podemos proceder á exposição 
das nossas conclusões e resultados de nossas indagações. 

12 ) Este nome conserva-se ainda n'um tributarlo do 
Jacuhy que tem suas cabeceiras ao S. e E. da cidade de Cruz 
Alta . 
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II 

Abriremos esta z.• parte da nossa discussão com uma 
pergunta que a todos que estudarem as origens do nosso 
paiz, se deve apresentar : Porque S. Pedro do Rio Gr. 
foi tão tarde (conhecido) explorado e cultivado? Ao tem
po em que entrou como parte organica no todo do Brasil, 
as outras capitanias ou províncias, já tinham percorrido 
um grande passado historico. Esta retardação, digamol-o 
de passagem, não o impediu de estar hoje ao lado 'das 
outras como uma das mais importantes, não só por sua 
r><:>sição estrategica, como tambem por seu valor e impor.,, 
tancia intrínseca e absoluta. Qual foi porém a causa deste 
retardamento? O visconde de S. Leopoldo dá a seguinte : 
" Os riscos da entrada no porto de S. Pedro e a esparcela
da costa sem abrigo nem surgidouro foram, sem duvida, 
os obstaculos que por tanto tempo retardaram fundações 
nestas planicies 11). 

E' por certo wna explicação que vem ao caso ; mas, 
ao que parece, só parcial; seria sufficiente e totaJ, sup
pondo-se que não houvesse outros meios e caminhos de 
accesso. 

A esta supposição oppõen1-se~ porém, as entradas dos 
Jesuitas do Oeste como as correrias dos Paulistas de Leste, 
que cruzaram de ambos os lados muito cedo esta região, 
e n'um mappa de 1726 vimos delineada uma estrada que, 
sahindo da Colonia do Sacramento, passan4o perto da 

( 1 3 ) A nnaes 00. Pro·vincia de s. Pedro , pag. 33. 
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embocadura do Taquary, e subindo as alturas da V acca
ria busca a capitania de S. Paulo. Taes estradas sup-- . , . poem Jª muito tempo de existencia de commercio. En-
tre os impedimentos da colonisação não devem figurar 
em ultimo lugar a existencia de umas tribus ferozes. como 
partícalarmente a dos Charruas, de que foi victima o cele
bre navegador Solis e muitos outros. Mas o impedimen
to maior e que, como parece, podia só por si tudo explicar, 
era a posição deste paiz e a circumstancia que o fez por 
tant() tetnpo pon10 de discordia entre as duas nações 
que rep::irt iratn entre si a America do Sul , Sendo a..ssim 
un1 canto disputado, duvidoso e con10 tal descurado era ' 
naturalmente pouco apto para fundações e colonisação, 
uma verdadeira campanha em que os ardores da guerra 
1~-idem da sorte das nações e paizes u) . 

a) Diversas denominações geraes e particulares do 

Rio Grande. 
Si agora passamos a tratar de co1no concretizou-se e 

chegou ao corpo actual o terreno Riograndense não é des
tituido de interesse o sin1ples facto de ter tido diversos 
nomes que não é menos significativo para a historia. O 
nome mais antigo é o de Paraguay, de que faz parte, e 
sendo • este entã0 do don1inio hespanhol, logó se vê, como 
este Jhe imprimiu algum cunho ou physiono1nia propria, 
que o distingue dàs inais partes do Brasil, por exemplo 
pelo idioma chamado hispano-americano, de que herdamos 

1 ~) O Dr. Zimmermann, As Ooloni as E u.ropeas, Berltm, 
189C, l, pag. 163, entende que os portuguezes descuraram o 
R io Grande por causa. do seu clima temperado, impropri'o 
para o cultivo de vegetaes t ropicaes. 

•• 

\ 
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ntuitos vocabulos e estes energicos e expressivos. Como 
parte do Paraguay encontra-se tambem no mappa de 
Seuter o de Uruay ou Uruguay, comprehendendo por este 
nome quasi o hodiemo estado do Rio Grande, lembrando 
aque1Je possante rio, em cujo abraço se 'reclina a grande 

Republica Brasiliense. 
Provincia do Governo do Prata ou tambem de Btienos

A yt'es foi outro nome que· recebêra, em 1620, quando se 
separou do Paraguay o Governo do Prata com a séde 
~tn Buenos-Ayres tõ). 

P assando para o dominio portuguez foi denominado 
São Pedro do Rio Grande. Sabemos que já muito antes 
gozava o porto deste nome e que depois do porto passou . 
ao pat2. 

Outro nome talvez mais antigo é o de Tierra dos 
'J'app~s, como vem tambem no mappa de d'Anville de 1748. 
O vocabulo Tappe quer dizer arraial grande. " Com ef
íeito era devéras um povo muito grande e pela terra in
teira corre a fama do povo de Tape" 18). 

Conforme Southey 17 ), descrevem-no os jesuitas co-
1110 ornado de todas as bellezas in1aginaveis, de valles e 
lnontes, 'iebaixo ,d'um clima criador, districto montanhoso 

' 
1 e. ) Southey. Hi1toria elo Braril-, 111, 391-392. 
16 ) Oonqviata B8f>irit. de Montoya, Blbl Nac. (t. VI 

p. 336). Nota aqui Nogueira, no seu Vocab"Klarlo dG H~ 
DtMlt"Gttt/, que para dizer arraial ou aldeia grande. deve ser 
contracção de tapeguar ou algum outro. 

17 ) Southey, Hútoria ào Brasil, III. pag. 391-9! 
O Padre Lozano, citando a Rulz de Montoya dá-lhe q.uast 

as mesmas qualidades. Cf. Andres Lamas Ôoft'lt'i•tG fiel 
PGragttag, t. I . p. 12. ' 

1. 

• 
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que limita pelo O. a provincia do Paraguay. ex1en

dendo-se por umas duzentas Jeguas para L. e O. 
Viviam (os Tappes) em populosas aldeias, sendo tão 

numerosas. que Tappe se tornou nas reducções n•)me ge
nerico como o de Guarani, comprehendidas nelJe todas .as 
subdivisões. Não é preciso lembrar que a serra que hoje 
tem este nome, não é identica ou congruente corn aquell~ 
antigo territorio. O celebre historiador traz como habi
tante da Tierra dos T apes um animal de qualidades e nome 
um tanto enign1aticos : " neste paiz . . . vive um amphibio 
fero.z, chamado Ao, un1 pouco pareddo com a ovelha na 
figura, mais voraz, poréin, do que um tigre, e com não 
menos formidaveis prezas e garras quando um índio para 
escapar a algum, trepa a uma arvore, o animal o espera 
debaixo com paciencia, até que a preza caia exhausta, ou 
reune com seus berros outros da Jnesma especie que quae~ 
castores se põe111 a roer o tronco. Este ' 'Ao" suppõem 
d tcs que seja o f an1acosio dos primeiros naturalistas. " 
Si isto é verdade, então póde-se suppor <1ue transmigrou 
este animal para o outro lado do Uruguay ; pois hoje vi ve 
un1 fan1acosio no P araguay, quadrupede do genero gato 
( f elis famacosius), que dizen1 ser do tamanho c1e um cão 
de gado, não ter cauda e a cabeç'\ assemelha-se á do ti· 
gre. Ou si aJgum dia existio este amphibio. não passou 
para o escur0 do!ninio dos fosseis? Continuando a falar 
d'un1 passar inho branco, chamado sineiro, JXlT se1nelhar 
a sua voz ao toque d'um sino, Jogo conhecemos que é o 
nosso f erre·iro ou araponga, porque a nós se parece o $CU 

canto com o som de marteJJo a dar na bigorna ou o som 
d'uma lima afiando a ser ra. Tambem os dois vegetae! 
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que menciona. são conhecidos nossos : uma especie de pal
rneira rasteira, de cujas fibras se faz utn f io fino como 

seda; não é o nosso tucu1n, de cujos filamentos fazem os 
cabodos aquelles admirados tecidos ? E uma arvore cha
mada escapit. d'onde depois de nado o sol, cahe um or
valho copioso como aguaceiro, não é a nossa "arvore de 
chuva". ainda tão pouco conhecida e ainda menos apro
veitada ? 18 ) . 

" "'f atn ben1 por vezes tcn1 sido chamado Capitan1"..a 
d'E! Rey, por nunca haver pertencido a donatario" , af
fi rrna Southey 10

). Seria uma prerogativa que a distin
guiu das tnais provindas e estados do Brasil e c-0ndiz con1 
o caracter independente e alteroso do Riograndense, se 
um dos seus antigos· presidentes, o visconde de S. Leo-

J8) Topei na minha •iagem pelas Missões d1Yenas Ye
u a com arvores que me foram denominadas " ª"ores de 
chuva••, p. e.x:. nos arredores da cidade de S. Luiz, onde como 
notei no meu canhenho (pag. 182) meu vaqueano Galdino me 
mostrou .. a arvore que chove ou pinga ''. o que realmente 
verifiquei. Por isso, para fazer acquisição de sementes não 

_ setâ necessarlo recorrer a vaizes estra ngeiros a procurar 
o que temos em casa. Que j â se tem tratado disto pode-se 
vêr na Revista Trim. do Inst. Geogr. da Bahia. vol. V, Des. 
de 1898, onde se lê pag. 670: " A ser incontestada a qualidade 
de pluviosa da Tmmia-Caspi (na Republica do Peru), seÍ'á 
caso do governo federal fazer acqutsição de sementes em 
a bunda ncia e dtstrlbuil-as pelos Estados do norte, inclusive 
este, vlctimas de repetidas e terriveis seccas . . . E' de notar 
que justamente quando os rios estão mais rasos é que a ar
vore produz mais chuva." Nome popul. : "Rabo de bugio" ou 
" Mal"ia preta". " que é singular pela propriedade que possue 
de goteJar pelas folhas como se estivesse alt chovendo du
ra.ate mezes." Evar. Aff. de Castro. Not. Descript a da Re
gião Missioneira. Cruz-Alta, 1887, pag. 202. 

1 ~ ) Sou they, Hi.'ttOria do Brasil, t . VI, 'P. 522. 
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• 
poldo; se não oppuzesse, imputando áqueUe autor um 
grave erro, pensando que o tirou por sua vêz d'um mappa 
publicado em Londres em 1809, em que se encontrando 
com capitania dei Rio, traduziu arbitrariamente capitania 
dei Rei. Mas, por engenhosa que seja a explicação do 
supposto erro, desfal-a o mappa "irrecusavel e de grande 
auctoridade" do geographo Olmedilla de 1775, em que 
já vem claramente o nome de Província ou Capitania d'el 
Rey. E' verdade que comprehende este nome naquelle 
mappa grande parte de S. Cathari~a e só pequena do 
Rio Grande; mas a origem está agora posta f óra de du
vida e não é mais um ente phantastico. 

Que outro nome, hoje quasi desconhecido, um t.anto 
grandioso, o de Continente, ornava ao Rio Grande, asse
'Yera-nos o precitado visconde de S. Leópoldo '°.) . "Os 
campos, diz elle, propriamente ditos do e ontinente acham.
se ao Sul do Ibicuhy e na extremidade da Serra geral''. 
Concorda com isto o que lemos em Vamhagen u) : "Cre-
1nos que entre os colonos que comsigo levara (José da 
Silva Paes em 1737) alguns seriam da ilha de Santa Ca
tharina . . . Nem sabemos de outro modo explicar o ao
rne de C ontineHtistas, com que desde principio vemos co
nieçarern a denominar-se os moradores do 'Rio Grande;·. 
Não seria por antithese a Ilhéosf 

Quem não conhece, quem não fala todos os dias na 
Ca111panhaf o paraíso terrestre dos gaúchos e dos mour-

20) .A.nnaes àa Provincia. de S. Pedro, p. 20. 
!l l) H~st. Ger. do BrasU, t. II, p. 151 ( 1.• ediçio ). A. 

Vsrella, Rio Gt·ande do svz, p. I, 1897, Echenique e lnn. 
Porto Ale{:!re. 

/ 

·' 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 26 

chas das eonhas e o refugio 'dos pracistas? Mas a quanto 
terreno se extende este nome poucos haverá que nol'o pos
sam dizer. Ou~mos uma autoridade ii). "Por cam
panha no Rio Grande do Sul entende-se a região dern:arca
cia por uma linha tirada da embocadura do rio ]aguarão 
na Lagôa-Mirim e prolongada pela margem occidental 
da mesma, rio S. Gpnçalo, Lagôa dos Patos, Guahyba e 
rio J acuhy até as suas origens. São pois da campanha 
as povoações além desta linha até a nossa fronteira com 
~ estados visinhos do Sul : J aguarão, Bagé, S. Borja, 
Cntz J-\lta, Pelqtas, etc". Nada tenho achado a respeito 
da oriaem desta denominação. O Diccionario Geogr. d«> 
Brasil ~de St. Adolphe nem conhece este nome no Rio 
'Grande, tão pouco Wappaeus e outros não satisfazem. 
C '1mpanha é usado em sentido militar pelo~ nossos cJas... ~ 
sicos. Tambem dizem : a campanha de Roma, entenden
do territorio de Roma (Bluteau): '~Mas, tomado gene
:ricamente, diz Norberto de Souza 23

), por campo, cam
pinas - pareceria hoje affectação de francezismos". Por 
conseguinte, fica em pé o sentido militar. E não é ver
dade que o Rio Grande nasceu na guerra, cre!,!ceu nella, 
que por sua posição limitrophe era sempre uma fortaleza 
e un1 campo de ·batalha ? E de effeito, diz bem outro au
tor moderno : 24) _O Rio Grande do Sul nascia da guer
ra e t inha de embalar-Se, de crescer, de educar-se ao SODl 

- -·----
22) Revista do Inst. H . do Brasil, t. 43, p . 324. 
2a) Gallicismo$, p. 253. . 
2 -1) 1\Ioreira Pinto, Chorographia do Brasil, Rio Gron- · 

àe, p. 174. 

• 
' 
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e ao alarido dos toques de rebate e dos impetos da guerra. 
N 'ísso está o segredo do seu espírito altivo e be11icoso 
até hoje tão fortemente pronunciado. 

b) Dos nomes, passemos ás cousas. 
E principiemos pelo principio, o porto e a cidade <lo 

Rio Grande. Uni nlanuscripto que ainda não se pubHcou, 
e1nbora venha na "Exposição" do Barão do Rjo Branco, 
que não é para o publico) Jevan1os á disposição <leste a 
primeira vez nestas linhas. E ' u1na descripção da cidade 
do Rio Grande e1n poder hespanhol. " O methodo que 
observan1 os P ortuguezes para executar seus roubos é o 
i-;eguinte: Nas cabeceiras do rio CebolJaty construenJ cer
tos postos fortes com fossos e palissadas que defendem os 
corraes, onde recolhem seus roubos". ' 'Todas as terras 
que estão situadas entre os rios Jacuhy e Icavacua ( Ca
maquam) tinham pertencido aos Guaranys que as occu
param co1n suas estancias até que a nova po:voação do Rio 
P ardo as destruiu ... " Depojs de inforn1ar-nos o autor 
do ms. de que o pastio na costa é muito n1áo, de pouca for
ça e substancia e que serve mais para manter o gado 
por algun1 ten1po do que para crea1-o, continúa que apezar 
de produzir o solo legumes e arvores de fructo, não 
basta para o sustento da nossa povoação de S. Pedro, 
que é provida continuamente de carne e viveres de Mon,
tevidéo e Maldonado. Aqui menciona-se tamben1 1

' o Povo 
nuevo de Torretama", o hodierno Povo Novo ent re Pelo
tas e Rio Grande. Logo ajunta o cosmographo uma 
descripção do povo do R io Grande hespanhol. 

" A força do Rio Grande consiste sómente em uin pe

queno fortiln, construido ultimamente por nossa gente na 

, 
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ponta de terra que se adeanta ao rio é formado d'uma 
cerca de quatro fileiras de páos a pique que escorando-se 
uns aos outros cingem um taboleiro ou elevação de terra 
<ie leiva pisada, remontando em um planalto com seu pa

ra.peito e ameias com capacidade de receber seis ou oito 
boccas de fogo de 12. E ' facil de defender porque todo 
o terreno em redor impossibilita qualquer ataque por ser 
de uma areia tão movediça que afunda se logo ao menor 
peso e o vento a transporta de uma a outra parte, forman· 
do continuamente noYas dunas. Ao pé deste fortim está 
encostado outro recinto baixo e grande para moradas e 
armazens, construido com estacas, com suas cortinas e 
flancos até o Rio Grande, com seus canhões quasi á ftôr 
d'agua, cuja margem está a mui pouca distancia. A po
voação acha-se agora reduzida a uma rua de casas de ma
deira postas sobre pâos a pique, a maior parte em estado 
máo, poucas cobertas de telhas e as demais com palha. A 
egreja é n1uito bôa e de pedra. A l ... e S., entre a po

voação e a hfangueira formão-se uns grandes comoros 
' de a reia que se mudam de uma para outra parte, tncommo-

ctando as casas a que se acostam, sobrepujando-as com 
sua altura e embaraçando os caminhos ao mar . . . As 
hortas que lá tinham uns Portuguezes estão estragadas. 
Depois de estes terem recuperado o porto que chamararn 
a Guarda do Norte, fizeram lá a sua fortaleza principal 
em redor da qual augmentam de dia para dia casas e 
ranchos para alojar sua gente, cujo numero era este anno 
de 1500 almas. De quando em quando vem o governa
dor de Viamão para vêr as obras e exercitar a tropa, dan
do assim a conhecer que tem antes a inten~ de atacar, 
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offerecendo-se occasião azada que defender-se d'aquelles 
de que estão certos, que não pensam senão em conservar 

o que lhes pertence." 
"A povoação do Riogrande seria uma barreira van-

tajosa para a provinda de la Plata, se se tivess~ ainda ad
quirido a propriedade de Rio Pardo. Este estabelecimen
to tetn por sua posição todas as qualidades desejaveis a.os 
Portuguezes para os damnos que nos causam. Assim , 
~uc~e que resentirtdo-se de não haver conseguido a res~i- ' 
tuição do Rio Grande, sabem frequentemente con1 pemus

são tacita do seu governador para hostilisar os campos 
de Maldonado e Montevidéo, voltando com grandes ma
nadas de vaccas e cavallos de nossas estancias, a cujos 
jnsultos cooperam os nossos proprios desertores e vaga
bundos, que os incitain, vendendo-lhes por preço baixo o 
que levaram roubado. O castigo que tem soffrido at
guns Portuguezes da parte de nossas guardas, em lugar 
d.e intimidai-os, não serviu senão para fazel-os mais cau
tos e a dispôr n1elhor sua.S tnedidas para continuar im-

bo " punernente seus rou s . . . 
Até aqui o relator hespanhol. 
Depois do Rio Grande, como já vi1nos, neste ms. 

figura Rio Pardo como um dos, mais historicos e impor

tantes lugares 9este Estado. Si bem me lembro alcança 
o livro do totnbo ainda existente na ~agnifica egreja da
quella cidade, que pessoalmente consultei ainda o anno de 
1739 ou 1737. Nelle encontra-~e um docun1ento, segun

do o qual se pediu ao governador ecclesiastico do Rio de 
Janeiro o favor de poder-se mudar o orago de Sto. Anjo 
para o de N. S. do Rosario por terem os moradores wna 
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grande devoção a esta invocação; graça que lhes foi con
cedida. No n1es1no livro vem longas fileiras de nomea. 
das famílias de diversos cidadãos e estancieiros, COiho 
de seus escravos que se desobrigaram no tempo da qua
resma.. 

Os con1eços da existencia historica daquella região 
sobem a muito mais idade posto que esquecida. O rio 
que deu a cidade seu nome hodierno, escoava outr'ora 

f 

suas aguas sob outro. Foi mais que um seculo antes, isto-
' . 1 

em 1634, que se fundou u'.ma missão jesuitica, San Çhris-
1 

tobal, á margem direita do Yegui ou Rio Verde; este nã,o. 

é outro senão o Rio Pardo de hoje e a missão achaYa~se· 
um pouco ao norte do lugar, onde assenta hoje a cidade do. 
mesmo nome. Sendo de s•unmo interesse conhecer e 
até estudar os costumes e a historia dos antepassad0&, 
consultemos a Conquista do P. Ruiz de Montoya. S. J., 
que fala assin1 sobre o pÜvo de San Christobal : !? ;; ) " A 
vida dos de S. Christovão não tem con1paração; os mo
radores dos outros arraiaes realmente só depois de muito, 

esmero e penas do padre se ajuntavam na povoação; 01 

d~sta povoação porém elles mesmos por si se ajuntaram 
be,R1 con1 o desejo de se baptisarem, e se e~penharath 
trtuito por obterem ttm padre; púrén1, con1 tudo isso, corno 

' . 
nós não eramos 1nuitos, não era possivel nós hos separar-
rnos de algum arraial para nlandarmos algum de nós ao 
sitio desta gente. Em consequencia elles mesmos manda -

! IS) A traducção do guarani é do Dr. Baptista Caetano 
de Almeida Nogueira, que de proposito se cinglo muito M 
original. Ann.. da Bib. Na.e.. vol. VI, P. 357. 
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r~m os seus filhos á outra povoação onde havia padres, 
d1z.endo : Aos nossos filhos sómente ao menos ensinem os 
padres, e depois d'isso os nossos filhos por si mesmos 
poderão mui bem vir ensinar-nos. Juntamente com os 
meninos mandaram alguns moços para que se adestras
sem na carpinteria, dizendo; "~ós faremos a egreja, a 
~ do padre tambem levantaremos; talvez em breve 
Vlra algum padre". Muitos habitantes da cidade do Rio 
Pardo como da vizinha comarca de S. Cruz terão prazer 
em saber, que outr'ora, ha mais de dois seculos e meio, 
naquella sua terra existia gente tão religiosa. Particular
mente para estes ha de ser de muito maior interesse 
ouvir que sobre o rio Pardinho, não longe da séde da flo. 
rescente villa hoje cidade de Santa Cruz havia tambem 
um povo de índios sob a invocação de Jesus Maria onde 
dez mil almas foram baptizadas e lá se reuniram m:diante 

as fa~i~as do padre Pedro Romero S. J ., que depois foi 
subst1tu1do pelo padre Christovão de Mendonça. A' villa 
precedeu pois uma respeitavel povoação ou cidade de 
l 0.000 guaranys. Ambos aquellcs padres morreram de
po~s ~s m~os dos feiticeiros ou pagés. Para não ser longo 
demais deixo na pasta a descripção do martyrio do vene-
ravel P. Chtistovão. · 

Ao N. existiam aihda S. Joaquim e S. Thereza. 
e sobre a direita d'um trihutario do Jacuhy Natividade. 
Sobre S. Joaquim nada tenho encontrado. Em S. The
reza o P. Francisco Ximenes occupado com doutrinar a 
gente na lei de Deus, e a ensinar-lhe a cavar a terra, cui
dava bem da clma e do corpo d'elles. Para cima de cinco 
mil pagãos se fizeram baptisar neste arraial. 
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Buscando um lugar para N. da Natividade chegamos 
ao albardão em que hoje assenta a cidade de Cruz-Alta. 

Este lugar contava seis mil pagãos, dois mil e seis
centos baptizados e os outros já estava1n se preparando 
para isso. A Conquista traz um episodio que merece ser 
inserido aqui por ser mais uma prova da intellectualidade 
e nobreza de vontade a que se sabiam elevar os nossos 
antepassados tão calumniados neste ponto. A ' Natividade 
com desejo de se baptizarem de muito longe tinhan1 che
gado un1 homem, sua mulher e quatro filhos e da longa . 
jornada adoeceran1. "O padre foi vêl-os, e a mulher 
disse assim ao padre: Muitas graças, meu pae. - Então 
tu vieste ? - De minha terra muito distante até aqui ve
nho pelo meu desejo de ser baptizada sómente; eu sou 
muito pobre de todas as cousas realmente, mas sem em
bargo não lastimo esta tninha pobreza, pois na realidade 
não vim á procura de alguma cousa attinente ao meu 
corpo, vim sómente até. aqui para me fazer baptizar. Isto 
disse em verdade a mulher, e o 1narido d'ella tambem 
assim fallou. O padre, depois de os instruir a respeito 
da palavra de Deus, os baptizou e no outro dia 1norreram 
ambos. Dos filhos orphãos cuidou o padre, e trez morre
ram logo dePQis de se baptizarem, indo-se para o céu, 
para onde tinha ido sua defunta mãe'' 26). 

Naquellas regiões septentrionaes havia outra povoação 
sob a infocação de S. Anna co1n seis mil habitantes. En
tre elles distinguia-se o tuxav.a (nós estamos acostumados 

2G) Annae.f da Bibl. Nac. de Rio de Janeiro, t . VI, p. 367 . 

• 
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a dar aos chefes das tribus o titulo de cacique; entretant.o 
a palavra tupy ou guarany era tuxava ou truJrobixaba), 

cujo nome merece ser arrancado da sepultura do esque
cimento. Ayerobia, assim se chan1ava, era verdadeiro pae 
de seus subditos e morreu por elles n'uma batalha contra 
"Jos de San Pahlo", que queriam leval-os para a escraVl · 
dão. _;\ntes tinha-lhes construido uma egreja. Se admi
ramos um Pedro I I da Russia aprendendo a carpintaria. 
porque não podemol-o fazer neste filho das selvas, tam
bem soberano, aliás pouco inclinado para occupação desta 
sorte, que aprendeu a mesma arte para erigir um templo 
de Deus para seu povo? 

, 
Da bacia do Iguahy ou Jacuhy transportemo-nos a 

do lbicuhy. Ahi enconttàmos outro grupo de povoações; 
comecemos por aqueJia, cujo sitio sabe mais claro e é o 
roais occidental, o de S. Thomé, sobre a margem direita 
do Itú então Tibiquarin, conforme o mappa de Carrafa, 
ao NE. da cidade de A1egrete 2 7 ). 

Se teve difficuldade em crêr o apostolo de que traz 
o no1ne a povoação, esta não experi1nentou menos em acei
tar a fé. Não obstante exalta inuito o autor da Conquista: 
a fama deste povo dizendo: "Con1 effeito era deveras um 
povo muito grande e pela terra inteira corre a fama deste 
povo. Sendo esta gente toda a n1ais arrevezada, submet
teu-a Deus mediante a sanha d:s onças. i\os p~~ãos que 
se cscondian1 dos padres por nao quereretn ouvi,. as suas 

27) Ko mappa de d'Anville tle 174~ vem sobre o lbi
(;UQ.Cuy, e um pouco mais para L. 
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praticas, aconteceu toparem-se com onças'e estas mataram 
muitos. Alguns aterrorisados pelos tigres, entrincheira
·ram-se com cercas bem altas e por esta n1aneira as onças 
os f orçaran1 a ficar durante quatro dias inteiros, sen1 lhes 
pennittir sahirem á cata de qualquer cousa de que neces
sitassem; e por isso os índios humilhando-se perante Deus 
afinal quizeram ouvir a palavra de Deus. 11as a antiga 
natureza selvagem reincidiu ainda duas vezes na vida atôa 
e rebelde á civilisação e mais duas vezes forarn castigados. 
Os inoradores armaram debalde para ci1na de 200 mun
déos (armadilhas) : apanhnran1 con1 ef feito a1gt1tis cães 
e veados ; de onças, porén1, nen1 ~ma, ao inenos déixou-se 
lograr, chegaram estas ás vezes até a corner os cães ou 
veados que estavan1 nos mundéos, porém tiraran1-nos sem 
se offenderem em nada.. A gente considerou sobre o que 
lhe acontecia e ao mesmo tempo que pedia a Deus perdão, 
alevantou-se contra o feiticeiro arredando-o de seus des
n1andados costun1es. Por esta 111aneira. depois de tornar 
a si 1a gente. tambem os tigres largaran1-se d'alli, indo-se. 
E d'ora en1 diante continuavam fieis desde que se ren
deran1 a Deus, conforn1aram logo a sua vida ás regras dos 
christãos seis mil pessoas, que fora1n baptizadas e que 
tinham verdadeira fé em Deus." 

Conforme o 1ne$mo autor póde-se tan1bem vêr o 
quanto tinham de lutar os n1issionarios contra a polygamia 
e devassidão. 

Qt1ando mais rebeldes no princ1p10 á fé e á civilisa
çã<>, tanto mais fundas raizes lhes deram no coração. 
Entre alguns factos que são relatados ouçamos o seguinte: , 
('Olhe lá, disse urna n1oça christã a um petulante que in-
2 - P. R. G. 
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sidiou-lhe a honra, que sou uma pessoa que costuma to
mar o Senhor ; não n1e toques en1 in im; arreceia-te do 
castigo que te ha de dar Deus. Fallando a moça por 
esta maneira, eis que sobrevêm ao rapaz grandes angustias 
de coração que lhe não permittiram satisfazer os seus 
desejos e a moça salvou d'elle a sua virtude" 28 ) . 

A O. e sobre o rio Torupy fica a gente de S. l osé) ao 
Norte da hodierna estação de Un1bú e perto de S. Vi
cente. Fundador deste povo foi o P. Cataldino, um dos 
dois prin1eiros missionarios que em 1610 chegaram para o 
Paraguay. As tres tnil pessoas deste povo foran1 atac~
das por uma epidemia (pois já então havia doenças ep1-
demicas entre os indios) e depois veiu a fome tan1bem. 
Tocante é o que se refere nesta occasião cl'uma moça e 
duas irmãs mais pequenas, orphãs de pae e mãe. Ellas 
apressaram-se em procurar a povoação, poréin as duas 
irmãs mais moças tendo ficado muito cansadas não podiam 
1nais caminhar ; com receio que ellas morressem não 
baptizadas, a mais velha tratou de chegar ao arraial a todo 
0 custo. Em consequencia ella ergueu sobre os hombros 
uma das irmãs, junto com ella avançou longo caminho, 
deitou-a no chão e voltou para traz ao lugar aonde tinha 
levado a outra. Desta maneira ella can1inhou durante dois 
dias inteiros, carregando uma primeiro e pela outra depois 
voltando atraz; no terceiro dia afinal entrou ella na po
voação, trazendo sobre os hombros uma das irmãs, e o 
padre in andou pela outra e fez com que a trouxessem 

2s ) Annae1 da B i bl. Nac., t . VI p. 340. 

.. 
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para o arraial, onde foram baptizadas e pouco depois 
tnorreran1, e a mais velha, que já era baptizada havia ., 
inais tempo, morreu logo atraz, indo para o céo cinco dias 
depois que tinham morrido as irmãs. 

Do grupo de Ibicuhy ainda nos restam os povos de S. 
l\!Iiguel e de S. Cosn1e. Por contrahire1n erroneamente 
por demais os antigos mappas o terreno riograndense no 
sentido L. O., hoje é quasi impossivel dar a exacta posi
ção destes dois e dos mais extinctos povos. No n1appa 
das Lettres é difiantes, encontra-se S . Miguel ao S. de S. 
Anna, emquanto no de d'Anville está ao NO. de S. Anna 
e qttasi ao S. de Natividade. No mais antigo de Carrafa, 
que considero con10 o mais autorisado, te1n S. Miguel 
quasi a n1esn1a posição que no de d' Anville ; porém não traz 
os nomes dos tributarios do Ibicuhy. Parece-nos, por 
isso, n1enos erroneo apontar a séde e os arredores da ci
dade de S. Maria con10 os lugares em que assentaram an
tigamente S. Miguel e S. Cosme. D'aquelle diz a Con
q-iiista que foi dos poucos que procuraram um missiona
rio para os ensinar a verdadeira religião e 11ão foi outro 
senão o· celebre martyr o P. Christovão de Mendonça. · 

Parece que e1n S . Cosme tambe1n impediram os pagés 
ou feiticeiros a conversão dos pagãos, de que não obstante 
conseguiram os n1issionarios descereri1 das serras e en
trarem . neste arraial perto de cinco 1nil almas que se 
baptizaram. Aqui temos nova confirmação do facto que 
já naquelle tempo havia epidemia ("a peste"), e os pa
dres empenhara1n-se n1uito en1 cuidar da alma e do corpo 
dos moradores. "Achando-se doentes os moradores, não 
se fizeram roças, e portanto para que .houvesse planta-
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ção e se achasse o que comer na miseria, os padres mesmos 
por suas proprias mãos trabaiha:ran1 e fizeran1 grandes 
roças. Deus abençoou as canceiras dos seus vigarios, fa
zendo com que produzisse be111 o que elles plantaram para 
se dar de comer a tantos doentes, e até os que andaram es
palhados pelos n1attos com a noticia da fartura tornaram 
a se ajuntar na povoação." 

" Todos esses estabelecimentos foram tomados pelos 

Paulistas sob o comn1ando de Rapozo 1'avares 29
) , ou 

abandonados pelos J esuitas e seus indios. depois de renhi

dos con1bates feridos en1 Jesus wlaria e S . Chr istovão 

ca1 1636 . .. e e111 S. Nicoláu em 1638. Os J esuitas condu

zi ra111 para o lado occidental do Uruguay os indios que 

pcderan1 escapar á catastrophe, incorporaudo-os aos das 
antigas n1issões que alli mantinham ou forn1ando outras 

que tomaran1 os notnes das que acabavam de ser destruídas 
Foi então que se estabeleceram entre o U ruguay e o Pa

raná as missões de S . T homé, Apostoles, S . Carlos, S . 

J osé, Candclaria, 1v1artyres, S. Cosme, Sant'Anna, S . 

Nicoláu e S. l\1igttel. " 3º ) 

29) Antonio Rapozo. e. Archivo do Elst. de S. Paulo. 
Yol. IX, pag, 92:.,... Enganou-se o Barão de Rio Branco t rocando 
o paulista Ant . Rap. que devastou as reducções de Guayrá 
com o portuguez Ant. Rapozo Tavares que naquelle t empo 
de 1631 em diante andava na guerra contra os Hollandez~s. 
Concorda Southey, t. 3, p. 420, ( Trad. de Oliv. Castro) . 

30) Exposição, vol. li, p. 211. 

\ 
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Tendo reconquistado os terri_torios que entendiam 
per tencer-lhes, passaran1 os Paulistas a empregar-se prin
cipaln1ente no descobrimento e exploração das 111inas de 
ouro nos sertões do Brasil ( ~1inas Geraes e Goyaz) e no 
extren10 Oeste ( 1.1atto Grosso) . Poderam assin1 os Je
suítas voltar ao lado oriental do U ruguay, t ransferindo 
para ahi en1 1687 as missões de S. Nicoláu e S. Miguel e 
creando cinco outras, S. Luiz Gonzaga ( 1687), S. Borja 
( 1690) , S. Lourenço (1691 ), S. João Baptista (1698) e 
S. Angelo ( 1706) . 

Mui tas provas temos de que este nosso torrão Rio
Grandense é uma terra classica da historia universal e 
particular. P or breve que seja o t empo cm que sahiu 
das sombras da prehistoria, hoje figura entre os seus 
innãos, estados muito mais antigos, em primeira plana. 

Lembrando-me agora d'aquelle bom povo que mora 
ao longo do rio da Varzea e outros affluentes do Uruguay, 
da V accaria e toda Serra, como se teriam admirado estes 
gaúchos se lhes tivesse contadó que nestes seus pagos já 
ti11han1 andado astronomos e geographos e que pelos te
rem achado gravaram uma inscripção de não menor valor 
que um "Te Deum laudamus" . 

Quantas vezes tenho ouvido da bocca destes bravos 
vaqueiros as palavras : Se Deus quizer ! ou: O homem 
põe e Deus dispõe. Parece que os ares levam estas e se
melhantes exclan1ações d'um coração bem formado, como 
se as tivessem aprendido ou ouvido naquellas inscripções 
de que as fronteiras e rios do nosso Rio Grande abundam. 

• 
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Talvez ainda hoje ache-se na fóz do Pepiry-Guaçú a 
inscripção cravada n'uma chapa de cobre e pregada lá 
n'un1a arvore: "Hucusque au.riliatus est nobis Deus, 
Pcpiri.-Guaçú 1788''. (Até aqui Deus nos tem ajudado). 
O astronotno portuguez Saldanha escreveu: "Sine auxüio 
tuo, Dontinr., nihil s101uts, Pepiri-Guaçú 1788" . (Se111 
vosso auxilio, Senhor, nada somos) . 

\ , 

• 

CAPITULO II 

lnvestJga~ões sobre o idioma falado no Brasn e parUciuJar • 
• mente no Rio Grande do· Sul 

"A palavra é a primeira historia das na

ções: e por isso são os vocabulos popularés, 

ouso dizei-o. o arcbivo e a mais rica mina 

dos documentos 'historicos d'um povo." Em. 
Celesta. 1) 

" Die Spracbe ais die ãlteste und erste 

Offenbarung, der Seele ist an und sfch 

ein Massstab, um den Geist eines Volkes 

zu messen ". - Weiss, Weltgeschichte, Bd. 
1. Einleitung p. 27. 

Pode parecer, á primeira vista, ter pouca relação com 
o objecto da "Poranduba" o assurnpto acima proposto. 
Longe porém de sahir das suas raias este estudo vae ter a 

1) La parole a la prima istoria delle nazioni : e percio l 
parlari plebei sono, oserei dire, gli archlvi e la piu ricca mi
neira dei documenti d'un popolo. (A.nnaea da B'l>l. Nac. Xlll, 
II p. pag. 14) . 

' 
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urn archivo onde jazem documentos historicos tanto mais 
valioso quanto menos conhecidos e apreciados. Ninguem 
sabe melhor isto do que os historiadores modernos que 
não julga1n conhecer a historia de um povo si não .conhc
ccn1 a fundo a sua Ungua e até a historia e ethnologia 
della. 

Assün diz um : 
"A lingua de uma nação é o unico distinctivo infat

si fica vel do seu caracter nacional." 2 ) 

E ste autor considera, pois, a Jingua o documento 1nais 
valioso da historia, d'um povo, no qual interesses ás vezes 
muito indignos não são capazes de introduzir suas falsi
ficações. 

Outro de muita autoridade no fôro da sciencia allemã, 
o Dr. J. B. W eis<; affirn1a : " A língua como a mais antiga 
ou a primeira n1ani f estação da altna é por si só un1 padrão 
para n1edir e apreciar o espirita de utn povo". E o pran
teado Baptista Caetano que diz : "Na palavra, no verbo 
manifesta-se o hon1em, dá-se a conhecer o povo com as 
suas idéas, usos e costu1nes, e distingue-se a raça. 3 ) Si 
a litteratura de um· povo é a mais completa expressão da 
sua individualidade, sendo tão instructiva con10 a sua pro
pria historia, não menos podemos af firmar o mesn10 da 
sua língua, o vehiçulo, o vestido, a incarnação dessa litte
ratura. P ela lingua se conhece o homem, diz o livro dos 

2) The national language is the only safe exponent of 
the national character. Doh ne, (Annaes da B i bl , Nac. 1. e.) 

a) Cantos do P . Anch ieta no "Diar io Officia l " de 11 a li 
de Dezembro de 1882. 
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livros. Si é verdade que o estylo é o homen1, não o é 
n1enos que a lingua é o povo. O que fala exhibe a si 
n1esrno externamente. O externado ou enunciado é sua 
i1nagem, conforme o seu conteúdo intellectual e sua appa
rencia material, por isso se diz muito bem - externar-se 

1 
etn vez de fallar. Segundo Oemente Alexandrino proce-
den1 dos costumes todas as palavras: verba 01nnia ex mo

ribu:s etnanant; por conseguinte as palavras. a língua são 
a fiel imagem dos costumes de um povo. O celebre ori
entalista F rederico Miiller, de Vienna d'Austria, escreve 
no Globus 4 ) de H oratio Hale, ethnologo e linguista de 
grande renome não só na America do Norte como tam
hen1 ein todo o n1undo scientif ico : " O auctor professa a 
mesma theoria que e~ e é de opinião que só e unicamen
te a lingua, co1n a base do pensamento e das instituições 
da hu1nanidade, pennitte uma concepção e classificação 
scienti fica dellas. Suas dissertações e conclusões são de 
rara força logica. Assim como a mineralogia tem por 
objecto scientifico a pedra, a botanica a planta, e a zoolo
gia o a.:1.in1al, da n1esn1a fórma t rata a anthropologia do 
home1n e delle não como zoon porém como zoon politicon 
(animal político) . Hale observa no fin1 do seu tratado : 
"Solely by their language can the tribes of men be scien
ti fica II y c1 as si íied, their a f filiations discovered and thei r 
n1ental qualities discerned. These premises compel us to 

4 ) "Globus", Illustrierte :Zel tschrift tür Lander und 
Volkerkunde, Braunscbweig 1892, vol. 62, n. 1, pag. 15. 
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the logical conclusion that linguistic anthropology is the 
only true science of man." s) 

Convido, pois, meus leitores a concorrer para o mais 
bello ü1onun1ento intellectual, que se póde conceber, e que 
é refazer a historia do pensamento espontaneo e prin1itivo 
dos nossos antepassados. 

Quen1 começa a estudar o idio111a deste paiz, não 
nas grammaticas portuguezas ou nos livros só1nente, 111as 
uo n1eio que o fala, no proprio povo, a 11.ngua viva e no seu 
connatural desenvolvimento, topará logo co1n n1aiores ou 
menores divergencias da língua portugueza figurando como 
língua do paiz. 6

) Ninguen1 extranhará este phenon1eno 
desde que observar como quasi tudo que ten1 sido trans
ferido da Europa para aqui, sob a influencia do clin1a e do 
ambiente physico e social pouco a pouco tem n1udado, 
realisando-se utn facto que se costun1a chan1ar accl in1ata-
ção. 

Muitas plantas exoticas perdem ou ganham certas qua
lidades, como viço, aron1a, alguns anin1aes 1nuda1n de 

ü) Confirma essa theoria o que diz o moderno Reynaud, 
Origine et philosophie d'lt langage (Paris 1888) : " Nilü l in 
dictu, quod non antea fuerit in intellectu. " A lingua é a 
imagem fiel da mentalidade humana 

6) O portuguez do Brasil está. irremediavelmente mo
dificado pelo tupy e ao passo que os annos se t orem accumu~ 
lando, essa modificação ha de cada vez ser ma is sens ivel, 
porque os germens modificativos são, por assim dizer, de 
rorça propria e continuam a operar . . . O operario inconscien
te dessa transformação é o povo illitterato. Cou lo de Ma
galhães, O Selvagem, Part. II § 6. " Dia virá em que a lingua 
do Brasil será tão diversa do portuguez, quan to este é do 
latim." Id. ibid. Parte I, pag. 80. 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 41 

costutnes, as aves de algumas pennas ou do canto, aJteran
do assin1 a sua lingua - e os proprios homens, - sem 

falar n'aquelles que logo depois de passar a linha Jançatn 
ao mar certos principios qualificados de preconceitos -
digo os creou/os (os nascidos aqui de pais europeus) como 
dif ferern logo dos seus pais! Estes falam só e bem da sua 
antiga patria, com certo desdém da adoptiva, ao passo 
que os seus filhos têm n1uito amor ao berço do novo 
n1ttndo. Os pais difficultosamente aprenden1 a Jingua do 
pa1z, ou ao n1enos o seu sotaque, emquanto que os filhos 
con1 f aciliclade e gosto se exprin1em no idioma da terra 
natal. Esta observação, fêl-a já o P . Cardim: "Os filhos 
dos portuguezes cá nascidos a (lingua tupi) sabem me
lhor que o portuguez". Os crioulos aceitam mais facil
mente os costun1es, os trajes, os viveres do paiz, e1nquan
to seus pais adherem tenazn1ente a seus costumes e ma
neiras de viver, 1nesmo a ponto de se imporem sacrificios 
resultantes da sua incoinpatibilidade com o clima e todo 
o ambi~nte. E ', por exemplo, cotno cousa indubitavel e 
assentada no Rio Grande do Sul, que um europêo nunca 
consegue 1nanejar co1n destreza o laço, ao passo que o filho 
do n1esrno quasi não fica, nesta habilidade, inferior ao 
gaúcho. Esta mudança, tão notavel em tão pouco ternpo, 
de pais a filhos, e uma tal ou qual cliscrepancia de senti
mentos e maneira de ver as cousas provenientes d'aquella 
rne tem lembrado n1uitas vezes a gallinha que ch-Ocoti pa
tinhos, que logo corren1 para a lagôa a mergulharem 
' - . n agua ao passo que sua mae angustiada os chama com 

desespero. não podendo seguil-os e querendo af fastal-os 
de un1 elemento que não é o seu. 
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Quem não sabe quanto é differente, já não digo o so
taque mas toda a pronuncia portugueza dos portuguezes e 
a brasileira! Esta é branda e quasi cantada, aquella é pro
f e rida rapidan1ente e parece-se muito com a pronuncia 
dos inglezes que tan1bem neste ponto parecem fazer sen
tir o seu ascender sobre o velho P ortugal. Aqui articulam
se todas as syllabas e onde ha diphtongos ou triphtongos, 
algo difficeis de proferir, sente-se, ou, n1esn10, ouve-se 
tendencia de intercalar un1a abrandante vocal, como que 
un1 ·tubrificante para evitar o attrito e an1aciar o jogo 
da machina, e lá a propensão de elitn inar estes 1neios 
abrandantes e de carregar certos sons pouco harmoniosos 
e f orten1ente chiantes. 

Como o rio-grandense logo conhece o balt iano 7
) 

pela n1ancira de montar, assim o portuguez logo se trahe 
pela sua pronuncia. "Portuguez de origen1, diz Mello 
Moraes Filho, embora · ha longos annos no Brasil, 
a sua pronuncia denunciava-lhe de pron1pto a nacionali

dade." 8 ) 

Porén1 para não antecipar a materia, vou encetar o 
asstttnpto com certa disposição. Depois de verificarmos 
prin1ci1'0 algun1as dHferensas entre o hodierno idioma de 
Portugal e o do Brasil sob os tres aspectos do costume -
da pronuncia (prozodico), do vocabulario ( etymologico ou 
lexicologico) e da linguagem ou phraseologia ( syntaxico) , 
pode1nos etn segundo lugar indagar as razões destas alte-

T) Nortista, em geral. Conf. Annaes da Bibliothe.ca 
Nacional, vol. XIII, p. 2, pag. 68. 

s) Festas e Traàicções populares do B1·asi l, pag. 4ç_6 . 

• 
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rações linguisticas, e em terceiro en1 particular dar uma 

unia i<léa do genio da lingua geral do tupi ou guarani no 
antigo Rio Grande do Sul . 

I 

Quanto á pronuncia desço das observações geraes, já 
feitas acin1a, a umas n1ais particulares. A consoante s 
ten1 na escripta a mesn1a forn1a para os brasileiros e o~ 
portuguezcs, mas na pronuncia brasileira é sen1pre sibilante 
e na porlugueza ~ se1npre chiante. "Para nós os brasi
leiros, diz o autor do Idionia Hodicrno, por exemplo, a 
cousa é inuito differente : a continuação dos sons de x não 
faz ao nosso ouvido o effeito de uma cascata n1as de uma 
dttzia de frigideiras. Ouçatn: Achaxtex e tumaxtex extex 

coxtumex lá por ond' andaxtex. " 0 ) 

N ós extendemos a nasalisação tambem ao a, ni ou 
nh ainda mesn10 pertencentes á syllaba seguinte. Os portu
guczes pronunciam á-1no e não con10 nós â1no; elles ingá-
110, nós engâ110; elles cá-1na, fáuw. e nós câ111a, fân-1a; lá 
picá-nha, e cá picânlia e ein quanto lá dizem 1néit nzán1t, 
dizc1nos nós ·niêo 1nâno (innão). 1º) Até o artigo ante 
substantivo que começa por 1n, n , nh, sujeitan1os á 1nesma 
operação. 11 ) { 

o) O 1 àioma ão hocl:ierno P o1·tugaZ comparado com. o do 
B1·asi l, Rio de Janeiro, 1879. 

1 o) Diccionar i o Brasi leiro. Annaes da Bibl. Nacional, 
vol. XIII, parte II, pag. 13. 

11) L . e. pag. 14, col. 1. 

• 
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No littoral onde prevalece n-iais a influencia portu
gueza é frequentissimo ouvir eleg1'e, ken-Lisa, gheivota por 
alegre, camisa, gaivota, permutando o a pe1o e. E' a ten
dencia portugueza para a suppressão das vogaes de son1 
daro, pronunciando 'legrc, k'1nisa, gh'ivota. '' Elle êhi 

ven1, elle ê ve1n", ahi vem. Tambem dão o so1n do a ao e 
nasalisado por '111, 11, nh como em bcn1, convc1n, tenho, 
111.antens, parabens, pronunciando bâi, cunvâi, tânho, ntan
lá.t~, prabâ.~ e rimando con1 mãe, mães ( 1nâx ) . Não pode· 
lnos, pois, con10 um litterato nosso fez, censurar que o poe
.ta portuguez rin1e 'l'nães com tens) e J eriisalc11·i com mãe; 
eHes pronunciatn tâ·i, j'ru=lâi, mãi e a rima é perfeita. 

O citado diccionario diz ainda que lá em Portugal ha 
até impossiveis en1 bocca brasileira, cotno um a fechado, 
nsual entre inglezes. 

Em regra não embebemos o a na vogal antecedente. 

A phrase : "porque a nau arribou" pronunciamos por
kê â náu arribó; os portuguezes: purcanáu arbô. Assitn 
o attesta o Diccio11a.rio Brasileiro. 1 ::i) 

No diphtongo a.i no Brasil sempre se abre o a, fazendo 
soar pouco a vogal i, por exemplo ein cáixa. En1 Portu

gal fogem do ó fechado, pronunciando-o aberto ou como 
u. Em geral o ú. é a vogal sympathica dos portuguezes. 

Outro caracteristico da pronuncia portugueza é a eli-

12) L . e. pag. 14, col. 1. 
.. 

• 
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tninação das vogaes e accun1ulação das consoantes : xp' ran- , 
ça, x j/lun.ca, Lrtan1cnto ,; o contrario occorre no Brasil 13 ) 

* * 
* 

I 

Tan1bem na phraseologia ( syntaxe) sa1ientan1os as se
guintes discrepancias. E' sabido que na lingua portugueza 
é uma das cousas mais difficeis o uso correcto das preposi .. 
ções, que constitue não só uma belleza deste i<lioma, mas 
um quasi segredo no manejo da lingua. E' porque nos 
demoramos um pouco neste ponto, bastando-nos unza sp 
preposição para mostrar o que nos preoccupa agora, a 
differença dos dous idiomas. A preposição predilecta e 
quasi se1npre adoptada dos portuguezes é a, que parece 
aos brasileiros não poder ser senão a preposição de, para 
exprimir a relação entre dous substantivos. Diz o autor do 
Dicc-ionario Braz. : "Onde regularmente empregamos co1n, · 

de, para, por, os portuguezes sómente~, como nos de
monstram os exemplos seguintes : 

13 ) Como a nasalisação propria no Brasil se deve attr1· 
buir á influencia do guarani, assim devidn á mesma, nota-se 
uma inclinação dé não pronunciar a r final nos infinitos <lo 
verbo em ar e não só a pronuncia até a escripta e não só no 
Bras il, mas n os mais palzes sul-an1ericanos resente·se desse 
facto, que j á foi notado pelo erudito philologo Adolpho Coelho. 
Observação que tambem fez o Dr. Macedo Soares que os hes· 
panhoes-americanos escrevem coni ulgcí , parti ci7J t:i, por comul
gar, participa r . Cf. R evista do I . II. Br. t . 43 1 p . pag . 166 . 
O tempo de imitarn1ol-os está ch egando com a inevitabilidade 
de u1na lei social.. 
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PORTUGUEZ 

Trabalhar a preceito ..•....... 
Consentem á grande pena .. . . . 
Ter medo â pobreza ......... . 
Pescar á canna, á linha ..... . 

Caçada ao leão (fr. la eh.asse au 
léon) ...................... . 

Cheiro uauseabundo á carne 
queimada .................... . 

Telheiro coberto a zinco e vidro 

Basta olhar para elle para a 
gente se escangalhar a rir 
V. Gazeta de 'Not. 3 fev. 
1884 ....................... . 

Vir a ferias, ir a ferias, estar 
a ferias ...... . .. .. ....... . 

Não são noivos . . . que pódem 
então ser elles trm ao outro? 

Fructas verdes com que se es
traga diariamente o estoma
go tfs crianças. Diario de Not. 
12 maio 1886 . ... ...... .. . . 

Distancia que equivale 8 vezes 
a volta ao mundo. Diario de 

N ot. 18 jul. 1886 ........ . .. 
Cortinas de cassa abertas ao 

centro e prezas a cada lado. 
Ram. Ortigão, A H ollanda. 
551 ...... .. ............... . 

BRASILEIRO 

com. preceito. 
com, muita pena. 
da pobreza. 
pescar de pindahiba, de li

nha, de anzol. 

caçada <Le onça, paca, ae 
veado, d.e tatú, de Iei'l.o. 

cheiro àe carne, cheiro d.e 
peixe, cheiro àe flôr. 

coberto de zinco, coberto- ae 
vidro, de telha. 

a gente ie escaugalha d e 

rir. 

àe terias, em ferias. 

que pódem ser um do ou
tro? 

o esto1na.go das criança!. 

a volta do mundo. 

abertas 110 centro e prezas. 
ae cada lado. 

( 

" 

,, 
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PORTUGUEZ 

Por ma is que olhasse em torno 
a si. Diari o de Not. 4 mato 
86 .......... .... ...... ..... . 

Luvas brancas pospontadas a 
preto á toda medida do braço. 
R. Or tigão. H oll. 399 ..... .. . 

Es~l'iptorio ti rua do Ouvidor; 
residencia á rua da Lapa.; ao 
largo do Capim ; ao ca.mpo de 
S. Anua ........... .. . ..... . 

De grão a grão enche a galli· 
nha o vapo. Fr. Domingos 
Vieira, Grande D iccion. Por-
tug .... . .. . .... . .... .. .. ... . 

•rer felicidade ao jogo ....... . 
Ao 1.º de março ............. . 
A rir-se ri ja.nella .. ......... .. . 
Estava ó janella, encostada na 

grade ..................... . 

A vasa cuja existencia mal se 
suspeitava ao fundo das' aguas 
tranquHlas. Gaz. de Not. 83 

BRASILEIRO 

em roda, de ai, em redor 
de si. 

d~ preto eni' toda a medida. 

na rua do Ouvidor; na rua 
da Lapa; n-0 largo, no 
campo, no becco, M 

praça. 

de grão em grão. 

no jogo. 
no primeiro. 
rindo-se na Janella. 

estava na. Janella, encosta
do tl grade. 

(Dr. Bap. Caetano de Al
meida Nogueira, o nosso 
eminenttsstmo america• nologo) . Raec. 138. no 
fundo das aguas. 
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PORTUGUEZ 

. 
O almoço está â mésa. Folha 

Nova, ou t. 84 ............. . 

SentaT-se ao throno. Gazeta de 

Not. 24 maio 1885 ......... . 
Uma vez ao anno. Gaz. de Not. 

24 n1aio de 1885 ... . .. ..... . 
' Cancella de ferro que fecha, ó1 

toda largura, a embocadura 
da ponte. Ram. Ortigão. Hol-
landa, 63 ................ . . . 

Entre Bonn e Reiragem (Re
magen?) o rio espraia-se a 
1una grande largura. Id. ibid. 

Collocado pela historia á toda 
a altura ela sua legenda. Id. 
ibid. 81 ............. · . ... ... . 

. 4.'s mezas que guarnecem á to· 
da a sua extensão o t omba

dilho é difficll encontrar uni· · ~ · 
logar devoluto. Id. ibid. 65 . . 

Entrecortado de longe a longe 
Id. 404 .... . ... . ........... . 

E ao meio de un1a oração. Oorr . 

Europ. 9 jun. 86 . . ....... . 
E a figura de bronze posta ao 

centro da praça. Gazeta <J.c 
Noti cias set. 1886 ..... . .... . 

BRASILEIRO 

na meza, está 1ut 1neza, e-rn 
ci?na da meza, sobre a 
meza. 

no throuo. 

uma vez no anno, por anno. 

fecha em, toda a largura. 

esprala-se em, grande lar
gura. 

collocado cm toda a lar
gura. 

nas mezas que guarnecem 
o tombadilho eni toda a 
sua extensão é difficil 
encontrar logar vazio. 

de longe em, longe. 

110 meio de uma oração. 

posta no centro. 
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PORTUGUEZ 

1 
O attentado . . . foi motivado, 

segundo se pensa, á e:xal· 
tação politlca do aggressor. 
Ga.zeta de Not. 12 maio 1886 

Responder to pico a topico. J or· 
nal do Corn. 30 nov. 86 ..... . 

Traduzir palavra a palavra ... . 
Apenas de· quando em quando, 

atravessa ao fundo. Ram. Or-
tigão. cit. 417 .... . ...... .. . 

Vai va.ni a rua de ~· Jorge 
tentar fortuna ao vispora. 
Gazeta de Notic·ia.s 7 set. 
1886 . .. ... . .......... . .. . . . . 

t ·--:- ' t. ~J . . 

Ficou o paiz com um enge
nheiro vulgar a menos e um 
actor distincto a mais. Folha 
de Lisbôa no Jon1al do Com. 
1. º jan. de 1887 ........ .. . · 

À.
1 

noute, á tarde ........... . 

BRASILEIRO 

motivado pela exaltação. 

topico por toplco. 
palavra por palavra. 

atravessar pelo tundo. 

vâi á rua de S. Jorge ten
tar fortuna no vfspora. 

un1 de menos, um de mais. 
14) 

de dia. 

A sy1npathia. diz o autor do l dioJona H odicn·ioJ pela 
preposição a traz mais un1a differença. Isto se dá quando 
a preposição favorita precede os infinitos com o fitn de 
os tornar capazes de substituir os participios do presente 
que nós en1pregamos depois dos verbos estarJ Í1', andar 
para exprimir o estado actual ou o ef feito progressivo, 

14) Vide An1w.es da B ,i,'f>liot. Nacional, vol. XIII, pag. 
16, 17. 
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continuo da acção significada pelo verbo. l !S) E mquanto 
que nós dizemos: estou escrevendo, dizem elles : estou a 
escrever. "Esta subst ituição do participio presente é ca
racteristica da linguagem delles e por si já indica que o ora
dor é un1 Portuguez ou que é u1n Brasileiro convencido 
da interioridade do falar do Brasil em relação ao de Por
tugal . . . " diz aproximadamente o mesmo autor . 

Diffcrenças se observam no uso de alguns dos prono
n1es. Os encliticos ine) te) se collocam os Portuguezes de 
hoje constantemente depois dos verbos, tamben1 nas pro
posições inicidentes, emquanto no Brasil srto collocados 
ás vezes depois, mas quasi se1npre antes delles. 

Ha quen1 accuse os mesmos portuguezes ele fazerem 
hoje co1n os casos si e sigo e se o que os antigos nunca 
ousaran1 dizendo p. ex. elle fala contsigo, isto é co1n o Sr . 
ou con1 Voscê elle fala muito de si., isto é de Você. Que 
isto não é uma ficção prova-o o facto de teren1, se me não 
engano. ha annos, contra tal abuso que an1caça 1n
vadir o nosso meio, lavrado uni protesto energico os cory
pheus do jornalistno Porto-Alegrense. 

Outra differença consiste no uso do lhe, que tambetn 
não depõe em favor do idioma hoj e falado em Portugal 
e que dizen1, se encontra tamben1 em Roquette, p. ex. : 
Não se cançaram de lhe ouvir propôr; sem duvida, queren1 
dizer, de o ouvir propôr; mas não póde significar com a 
1nesn1a razão : não se cançaram de ouvir propôr-lhe um 

problema? 

1 5 ) o Idioma ào Jlod. Port'llg. etc. pag. 34. 

' 
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Quando dizen1 : eu ouv; dizer ao boticario, fica-se 
sem saber si foi o botica rio quem disse, ou si alguem 
disse algutna cousa ao boticario. 

O Portuguez erriprega o verbo ter não só para indi
car a propriedade, 1nas ta1nben1 a possessão actual. No 
idion1a brasileiro, porén1, reservatn-no para dizer que al
gne1n é dono d'uma coisa : tenho o livro; emquanto p~ra 
cxprin1ir o estado actual de estar em poder de algun1a coisa, 
diz : eu estou. co1n o livro. 

Não sei mais quen1 Ilíe~ imputou o elevar um pobre 
paciente á categoria de agente sen1 seren1 autorisados para 
tanto, dizendo : está calor, em vez de : está fazendo calor. 

Se, porénl. os accusam de usar o antes de que inter
rogativo, pede a justiça, declarar que uma elas suas pri
n1eiras autoridades litterarias ( Candido Figueredo) cen
surou esta contravenção. 

Pelo contrario parece sisud.a a seguinte observação 
do autor do "Idioma": ªO qual em lugar de que relativo é 
11!1âtas vezes superfluo: não precisa se referir ao ultimo 
substantivo que precede; porque ninguen1 gosta de to1nar 
precauções super fluas (ao menos em cousas de tão pouca 
tnonta ) . Os esforços de um autor canc;am ao leitor, por
que participa delles. Ex.: a historia do povo de Deus, 
que fornia a consolação de F . - não é necessario dizer 
a qual; sabe-se que se refere á historia. 

Sabido é que no uso dos adverbios repetidos consti
tue uma belleza da lingua a suppressão da desinencia 
nienteJ conferindo-lhe um ar masculo e energico. Os Por
tuguezes, porém, imitam aos francezes, que deve1n se ar
rastar com toda a sua longa cauda dos adverbios em 1nente · 
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Assim escreveu Ram. Ortigão : O movi1nento litterario f oi 
SKbita11iente e violentamente refreado . . . 

No Brasil frequentissimas vezes, até na linguagen1 po
pular, eliminam a terminação 1nente: Corre violento como 
apressado ... por corre violenta11tentc. 

A repetição de seu, sua, ion, u11ta sem necessidade é 
outro francezismo do Chiado, diz o cit. autor do Diccion. 
Bra:sileiro. 

As differenças que até aqui indican1os procedetn 1nais 
de Portugal; as que vamos apresentar no seguinte resu
mo lexicologico provém mais, senão exdusivan1ente, do 
Brasil e carregatn em se1npre crescentes divergencias. Não 
posso pretender 1nais aqui do que offerecer uns poucos es
pecimens da qualidade dos vocabulos que constituem o 
diccionario brasileiro e suas relações com os portuguezes. 

Apresentando uma parte mui resun1ida do já extenso 
diccionario brasileiro, tenciona1nos só co1npletar _o retrato 
do Povo Brasileiro e em particular Riograndense assin1 co
mo se reflecte na chapa da camara escura da historia, 
achando-nos de accôrdo com illustres conten1poraneos e 
patricios, como Pacheco J unior e outros : " O Vocabulario, 
diz e~te, representa as forças livres e espontaneas da hu
manidade, é a photographia do saber de u1n povo é o psy
chographo que indica e deixa registra<los os successivos 
gráos por onde o espirito foi ascendendo". 16

) H.eproduz 
o vocabulario d'um povo, suas phrases, proverbios o seu 
proprio caracter; é pois a imagem fiel deste povo ; porque 

16) Revista Brasil. V. 1880, p . 49S. 
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espontanea e naturalmente, sem legisladores nem depu
tados, asse1nbJéas e decretos, formam-se as palavras que 
retratam inequivocamente o pensar e sentir do povo, os 
seus costumes, as suas aspirações, os seus i<leaes. Refle
tem as palavras o meio e a atmosphera propria com a con
vivencia e o contacto com os povos visinhos ; reproduzem 
seus successos, epocas de dependencia ou independencia, 
o influxo que recebeu ou exerceu sobre outros. 

No seu vocabulario encontram-se archivadas as guer
ras que o devastara1n, as victorias que alcançou, as derro
tas, privações, calamidades publicas por onde passou. Pa
ra não ficarmos em termos geraes, declinemos uns exe1n
plos : Só a palavra a11io) senhor, dono de escravos é um 
compendio da escravidão dos indios do Brasil_, euphemis-
1no que un1 bispo de Pará ( 1792) estitnagtii;ava de tartu
f o, como tamben1 illicitos captiveiros palliados con1 o es
pecioso titulo de resgates; ... 17 ) " E sse euphen1ismo de 
a1no por senhor, essa dissimulação de resgate em vez de 
reducção ao captiveiro ... prova que a lei não consentia 
nesses abusos, mais que abusos, crimes, tanto mais nefan
dos quanto eram infames os n1otivos da perpetração: con
tra o sexo fraco, a concupiscencia sen1 o freio da moral; 
contra os ho1nens, a molleza da ociosidade, atolando-se o 
portuguez, o paulista, o boava, em toda a sorte de vícios 
con1 o ganho do suor do índio escravizado." . 

A legislação portugueza, observa Machado de Olivei
ra, "teve ao n1enos a virtude philologica de 111odificar a 

17) Revista elo Inst. Hist. Brasi l . 1847, 68. 
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palav1·a sem que mudasse a essencia da coisa sobre que 
dispunha .. . Si antes della os indigenas viviam na condi

ção explicita e genuina de es~ravos, nesta condição per
sistiram eJles subsequentemente, embora o legislador pro

curasse neutralizai-a; mas em vez de serem chan1ados es
c:ravos. como d'antes, foi esta palavra substituida pelo epi
theto n1enos odioso, de ad·ministrados, que em nada alte

rou a prin1ordial condição." 18 ) E a palavra capoeira não 
resun1e en1 si o caracter d'uma classe e sim do americano 
em seu contraste com o europeu? "O europeu lucta com 

a espada, florete e páo. O brasileiro lucta com a faca e 
com a agilidade do corpo, tendo neste caso por unica. 
arma a cabeça e os pés arma terrível para um botn ca
poeira; este modo de luctar é tambe1n aborigene, e, longe 

de ser perseguido, con10 é, devia ser dominado, regularisa
<lo etn nossas escolas militares, porque un1 bom capoeira é 
um homem que equivale a dez homens. Já vi vinte sol

dados, arn1ados, tentarem prender a um desarmado, mas 
capoeira ; este derrubou a todos, e só poude ser preso á 

bala. Tal é o systerna de lucta americana." 1 
!>) 

Não encontramos no nosso vocabulario registradas as 

nossas origens, a nossa dependencia hespanhola, depois 
portugueza e as diversas f ónnas de governo por onde pas
samos? Os nomes de nossos rios, serras, mattos, lagôas, 

ventos não patenteam a cada passo que os nossos antepas-

t s ) Annaes da Bibl. Nac. vol. 13, p . 11, pag. 40. 
1!>) III Oentenario do Ven. Joseph <le Anchieta. Dis· 

curso de Couto de l\.iagalhães, pag. 272. 
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sados e os antigos senhores deste bello paiz eram índios? 
Quando ouvimos um doce arrulhar nos mattos não dize
tnos que é da jurity? e não chan1amos gerivá a palmeira 
que nos saúda de longe cotn seu verde cocar? Quando ou

vitnos uma voz sonora e n1elodiosa persoar as nossas praias: 
dizemos que é do sabiá. Ora dizemos sirie11za, ora colhe
reiro ou garça côr de rosa, cujo leve perpassar daquella 

uos can1pos e deste á beira das lagôas nos arregala 01 

olhos. O s nomes bellicos, os costun1es cavalleiros e cava

lheiros expressos nos vocabulos attesta1n que pela div. Pro
videncia fomos feitos uin povo viril. guerreiro. rijo e 

barra, apto para f orn1ar un1 111uro inexpugnavel contra o 
inimigo commun1; bastante reten1perado e avigorado para 
reagir contra un1a especie de mormaço moral que an1eaça 

invadir e definhar a força ' vital de irmãos menos favore

cidos. 

Segundo o celebre americanista Couto de Magalhães : 

"a lingua portugueza fallada no Brasil já não é o portu
guez de Can1ões, João de Barros, ou Frei Luiz de Souza; 

está em sua gra1n1natica, eni seus seres e em centenas de 
tern1os populares, cruzada con1 a lingua tupi ou nheengatú, 

c.on10 o demonstrei en1 minha obra O S clvagetn. Aqui em 
S. Paulo, então, os nomes tupis, enxertados no portuguez, 

são por centenas senão por tnilhares . . . Quando duas se

nhoras brasileiras conversam, ouve-se muitas vezes este 
dissyllabo - eni e1n) ora este e1n-e1n é o sini das senhorat 
- na Iingua tupi." O mes1no autor assevera que os me

ninos em S. Paulo cantavam a seguinte quadra: 



58 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

O Virge1n Maria, 
Tupan cy êté, 
Aba pe ara para 
Oicó endê yabé. 

Traduzida diz o seguinte: "O' virgen1 Maria, tnãe de 
Deus verdadeira, os homens deste mundo estão tão ben1 
comvosco ". 

Outros autores não menos co1npetentes, como Af
fonso Celso, asseveram-nos a mesma differenciação. 
"l\1uito intelligentes, tem as suas legendas, as suas canti
gas ao som da viola, a sua linguagem especial. Deriva 
dessa linguagem um dos principaes elementos para a es
tructura do idioma brasileiro que ha de um dia differen
ciar-se do portugu~z como este se differenciou do latim, 
e que já possúe, prosodia, vocabulario e construcções syn
taxicas pecµliare's, perfeitamente distinctas. )) 2 0 ) 

Sen1 causa certa, determinada, diz un1 historiador 
moderno, não se enche uma palavra con1 conteúdo novo. 
Grande é o numero das palavras portuguezes cujos envo
lucros (cascas) . para assim dizer, foram occupados por um 
sentido americano ou tupi, como no seguinte exemplo, 
que notei no 1neu diccionario de vocabulos brasileiros. 2 0 A) 
Na pag. 100 lê-se : "Nascer v. intr. escapar a un1 perigo de 
vida. Etym., parece traducção do guarani ar ( tar) nascer 
com sua significação propria acima indicada. Tenho ou
vido diversas vezes usar este vocabulo neste sentido. Um 

20) Affonso Celso, Porque me ufano do meu paiz. 2.ª 
edição, Rio de Janeiro, pag. 82. . . . 

20 A) Teschauer - Novo diccionano nacional. Livraria 
do Globo, Porto Alegre, 1928. 
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dia tendo escapado a um grande perigo, disse-me o n1eu 
companheiro: u O Sr. nasceu hoje! Confirma esta opinião 

0 que encontro em Bapt. Caetano, Gra1n1nat . (n. 117) onde 
sobre a1~, nascer diz : " nasceu-1ne n1ais um carneirinho 
a custa de tracto ", dizia tuna caboclinha mostrando um 
carneirinho sen1 mãi que ella tinha conseguido criar, dan
do-lhe leite de vacca." Nascer hoje em portuguez tem sen· 
tido inteiramente dif ferente do brasileiro, a saber, ser de 
curta idade, ter experiencia curta. ( Aulete)." 

11 

Reconhecida a tnudança do idioma que se fala no 
Brasil e a sua sempre crescente differenciação do portu
guez surge naturalmente a indagação das causas que expli
ca1n este pheno1neno. A esta curiosidade responderen1os 
com uns ensaios explicativos a respeito. 

A linguagern nada tem de morto nem de estatico. In
spira·se e modifica-se no pensamento que a vivifica. A 
quem foi dado acompanhar a historia de utna lingua não 
deve ter escapado que os valores significativos das pala
vras se acham n'um vagaroso porém perceptivel movi
mento. O pensamento descobre vivas relações e sem~lhan
ças, descortina novos mundos de idéas; a língua, espelho 
do pensamento, reflexo do processo ideal, não póde ficar 
in1n1ove1. Poucas linguas têm sido estudadas de modo que 
possamos traçar o seu desenvolvimento historico. Un1a 
excepção faz o grupo indo-germanico, cujas raizes foram 
escavadas e postas á disposição dos interessados. D'estes 
resultados da sciencia inoderna tirarei um só exemplo para 



60 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

niostrar em que inovimento continuo se achan1 as línguas 
viYas. Esc0Jheren1os a raiz ·:JZa, 111a 11. 

.,t\ significação primordial de 111a é nzcdir. 

Desta se forn1an1, por 1neio de suf fixos, nun1erosas 
expressões para significar ntedida ( assin1 no sanskrito 

n1atra, grego lnetroy; dahi n1etro. syn1etrico). 

Da mcs1na origen1 é o latin1 nios, contrahido de 111a-os 

costu1ne, onde co1no n1edida das cousas é considerado o 
costun1e é o uso; <l'ahi as palavras 11ioral, imn1oral, desmo
ralt~rar etc. Ea1 meta apparece o alvo ou tenno con10 ine
dida do can1inho ou das forças a gastar. Da 1nesma raiz 

deriva-se 1aodo, a 1naneita de fazer alguma cousa; idéa que 
se reduziu na palavra 1noda. Mas que riqueza de palavras 
não decorre só do vocabulo '>'nodo, p. ex., na significação 
de moderar, modestia, modesto, n1odico, n1o<lificar. modelo, 
rnodaliclade etc. ! Os globos do céo tem a tarefa de medir 

os te1npos e entre os indios especialmente a lua. No sans-. . 
krito chama-se ·1nâs, o que mede, daqui 1nâsa o mez, o me-
dido. 

Con forn1e attestam os factos linguísticos, f orn1ou-se 
de in.â um particípio passivo que no sanskrito tem a signi
ficação de: n1cdido escassa111ente, dahi as palavras escasso, 
»ta.rico; donde outra vez muitas paJavras deriva1n-se: no 

sanskrito 111atra só, nianda-m. igual ao latin1 1·nendit1n, vicio. 
que encontra1nos em emendar; 1nanack de menos, em latim 

tnancus, em portuguez nianco, no hollandez nzank, no alle
mão Mangel. Da idéa 11zedir-se, pautar, vem a idéa imitar 

do sanskrito n1a11ii, do grego mimos donde o nosso mimo, . . 
m1m1co. 

•• 
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O já mencionado vocabulo sanskrito nzâtra sie-nifica 
tan1ben1 1nateria, elemento o proprio tnã tem um: cotn
posição a significação de realisar, crear formas. E com 
ef feito quen1 crêa e forma, mede conforme a medid~ da 

sua idéa; formar ou crear parece pois u1na variação da 
idéa de ine<lir. Daqui 1nater, n1ão, a fonnante, materia, 0 
f ertil seio das forn1as. · 

De n1á, n1an 1nedir, fazer, desenvolve-se no grupo ro
n1ano incnsrt o 1nedido, o feito - com tnuitas derivações; 

rna1Hts, inão como o que mede, fôrn1a. Uma palavra que 
significa um instruinento tão activo deve ter rica descen

dencia : \ í eja1nos e estudemos aqui a n1obilidade da lingua: 
man·surto, costu1nado á mão, isto é, manso; '»tanipulo uma 

n1ão cheia, nun1ero de soldados, depois un1 panno para a 
1não; 111an1'festo, aquillo que se pode topar com a mão, 

aberto. conhecido: com 1nanus, n1ão, relaciona-se o francez 
1nanier, o portuguez 1nanejar e daqui ntaneira; de mão 

vem o vestido da n1ão, nianca, 1nanche, nian.chette - ma
nufactura, manuscripto, manual, emancipação, etc. etc. 

Das significações materiaes levantam-se as numerosai 
immateriaes ou translatas. De nia, 11·tan, medir no sentido 

material forma-se o metaphysico de pensar con10 d'utn 
medir e fonnar intellectual. M an é o sanskrito pensar, no 

alle111ão 1neinen. Mui ricas formações originaram-se no 
latim e grego e seus derivados ntens, nietzte, tnentir, men
ção; n1avia, mavtis etc. De mente denotninou-se a re· 
presentante do pensar M enerva ou Minerva.. M onere, 
adn1oeslar te1n um significado causativo e quer dizer: 
f a:;cr pensar; de monere vem tnon11.1nento, nioneta, ni.on.r
tru.111 etc. 
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No sanskrito encontramos outro grupo de idéas deri~ 
vadas da raiz tnã, con10 mãga com a significação de talla
cia, logro; que111 pensa muito está exposto a isso ; donde 
de. latim 1Jtl'ntirc, o portuguez mentir, mentira etc. 

Da mesma raiz deriva-se 111an o home1n1 o que mede, 
o que pensa, como no allemão M ann, homern. Que corren
teza poderosa essa que percorre a Asia e a Europa oriundé.1 
desta pequena fonte ou olho d'agua, a raiz mã, JJLã medir ! 
Que desenvolvimento, que movimento, que mudança ! 

As línguas nunca paratn, mas sempre 1nuda1n ora 
cortando ou eliminando, ora abrandando conforme as zo
nas como nas tropicaes, tornando-se mais rijas nas frias. 
A mesma lingua, pois, falada en1 dois meios e climas 
dif ferentes ou transplantada para região diversa natural
mente ha de distanciar-se da sua origen1 pelo correr do 
te1npo. Volten1os outra vez, com brevidade, á historia da 
lingua indo-germanica. Lá encontram-se palavras que nem 
uma letra tem de commum que, entretanto, pela indagação 
historica foram provadas completamente derivadas. Veja
mos um processo complicado de transformações morpholo
gicas. A palavra allemã H erz (coração) originou-se, con
forme uma lei constante de morphologia, do gothico 
hairto; es.te hairto é conforme certas leis respectivas ás 
linguas classicas identico ao kasslxcór ( cordis) , coração 
(em portuguez temos ainda o latim cor na phrase adverbial 
de cór, saber). 1\.s f órn1as classicas tem seu correspondente 
sanskríto en1 hrid que por sua vez é um abrandado hard 

( card) - o sanskrito li na sua viagem para a lingua bactri
ca transforma-se etn s brando, torna-se no persico antigo 
d; por conseguinte o sanskrito hard torna-se sard no 

' 
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bactrico, no persico antigo darà - o persico antigo rd . 

poré1n, vem a ser l no neo-persico e, mais un1 abrandamen
to, temos confonn e uma lei constante dil e este n1esmo 
identico con1 H erz e este com coração. 

Quem o acreditaria possivel, se não estivessem ahi os 
documentos historicos e as diversas litteraturas que nos 
1nostra1n e conta1n as transições e n1embros entremeiados 
que Jançam as pontes sobre essas distancias tão pronuncia
das ! Ninguem ousaria affirmar tal, e se a propria histo
ria nos não conduzisse, ninguen1 diria que cousas 
tão diversas con10 : dil) coração) H erz card eran1 identicas 
~ filhas da mesma mãe, se as indagações rigorosas das lin
guas co111paradas não necessitassen1 de tanto. Mais clara 
está a niudança da lingua e das suas palavras ef fectuada 
na viagetn atravez das diversas regiões e zonas. 21) 

Se em geral pela 1nudança da zona e do clima a das 
linguas é niais pron1ovida, augmenta-se esta por circutn~ 
stancias particulares physicas e ethnicas. Insulanos ou 
maritimos transferidos para o interior d'un1 paiz devem 
esquecer seus habitos de pescadores e marinheiros para 
substituil-os pelos da patria nova. Assim o emigrante 
dos Açores que manejára o batel de pescador o trocou pelo 
cavallo do Rio Grande ; entrava em unia nova esphera de 
occupações e idéas e consequentemente formava ou encon
trava un1 opulento ról de vocabulos relativos a !sse compa
nheiro de trabalho no meio que o rodeava e o distinguia 
dos costu1nes europeus, como o prova uma lista incorpo
rada a este ensaio. 

2 1
) Vide M Mueller, Prelecçõea, vol. II. prel. . 8. 
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Toda a geographia physica con1 suas 1nontanhas. 
sua fauna e flora encáixa na língua do immigrante 

longa serie de palavras. 

. 
n os, 
uma 

O contacto com os indígenas ou con1 outros in1n1Í
grantes anter iores, co1no o hispano-americano. a depenclen
c..-ia delles nos usos e costumes do paiz, na agricultura, a 
necessidade de aprender e apanhar delles o saber viver no 
novo paiz, o cultivai-o e out ras necessidades augmentam 
sensivelmente o vocabulario do colono europeu. Já exis
tem varias e estão se preparando diccionarios de vocabulos 

brasi leiros de extensão 1n aior . Elles todos provmn o que 
já dizia \ Tar rão : "[Jsus loquendi ast in 111otu ". O erudito 

Dr. \\Teiss, autor d'uma das melhores historia~ universae~ . 

forn1ulou bem o nosso pensamento na seguinte phrase: 
' 'Até povos originariamente parentes en1 pouco tempo di

versificam-se, tornando-se dif ferentes suas condições de 
vida e até encarando elles as cousas por lados diver

sos." 22 ) 

Ajunto aqui como prova do que-deixo dito e cotno ap

plicação d'essas considerações ao nosso paiz um breve elen

co do vocabulario brasileiro. 

Alguns especimen$ do vocabulario brasileiro : 

22). " Selbst etnander urspr,ünglich stammesverwandte 
Volker weichen bald von einander ab, wenn ihre Lebensbedin· 
gungen verschiedener wurden und sie die Dinge von anderer 
Sei te zu betrachten gel,,.!'nt haben. " Weltgeschichte 1. B$f. 
Einleitung S. 27. 

.. 
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BRASILEIRO 

A ba.ca<ei 8. m . . . . . . . . . . . . . . 

.i(lgr egado s. m . . ... . .... . 

A --eponga s . 

I 

Araçá s. m ... ........ ... . 

Baf&deira s. f . . . . . . . . . . . . . . 

Batiaeirante a. m ......... . 

Banhado s. m .. . ... . . . . . . 
Beiiú e. m ............. .. . 

Bichar v. Jntr . ..... . . . .. . . 
llichetra a. t . . .. .. ... . . .. . 

Bonde s. m ............ . · .. 

B11.ure e. m ............ . . . . 

). - P. R . G. 

PORTUGUEZ 

primorosa variedade de ananaz. 

lavrador pobre que em falta de 
terras proprias se estabelece 
nas fazendas alheias, com 
licença dos respectivos pro. 
prietarios, mediante certas 
condições. 

especie de n1assa feita de fa· 
rinha de mandioca (pirão). 

especie de carro destinado ao 
transporte de mobillas. 

ave da ordem dos passaros. no
tavel pelo som metallico do 
seu canto (fer reiro ) . 

f ructa do araçazeiro. 

expedição armada que sob a di· 
recção de um chefe se dirige 
aos sertões para explorai-os 
ou castigar os selvagens etc. 

sujeito que faz parte de uma 
expedição cham. bandeira . 

charco encoberto por bervagem. 
especie de f ilhó feito de ta

pióca ou da massa da man· 
dioca e cozido no torno da 
farinha. 

encher-se de bichos. 
ferida nos animaes proveniente 

das larvas de certos insectos. 
conhecido vehtculo que percorre 

as ruas sobre t rilhos de ferro. 
nome depreciativo dado aoa 

selvagens do Brasil. 
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BRASILEIRO 

Oal>anáda s. t . . . . . .. . .... . 

Caõdclo a. m ........ . .. . .. . 

Oábra s. m. e, t . ... ... .. . 

Cachaça s. t . ...... . .... . . 

Ca.jaJéste s. m .. . ....... . . 

Cafvn4ó s. m .......... . . 

Caipóra s. m. e. f . . . . . . . . 

PORTUGUEZ 

nome pelo qual se designou a 
revolta de Panellas de MJ. 
randa, a qual, tendo começo 
em 1832,. na 1provincia de 
Pernambuco, se estendeu Jo
go á de Alagôas e durou mais 
de tres annos, tei·minando 
em 1835, pela intervenção do 
venerando bispo de Olinda, 
D. João da Puriticação Mar· 
ques Perdigão. Esse nome 
passou depois a designar a 
revolta do Pará iniciada em 
1835 e terminada em 1838, 
pelos esforços do general Soa

res d' Andréa, depois Barão de 
Caçapava. (Beaurepaire-R.) 

significa tanto os õescendentes 
civilisados dos indigenas co
mo os mestiçados com a raça 
branca. 

mestiço de mulato e negro e 
vice-versa. 

conhecido producto da canna ; 
fig. paixão dominante. 

homem de nenhum apreço ; de 
de pouca hn por tancia. 

lugar de difficil accesso, ermo; 
logar escuro na casa. 

nome de ente phantastico que 
infelicita. aquelles que se en· 
contram com elle. Fig. pe&
soa., cuja presença póde teJ' 
o mesmo eff eito; - indivi· 
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BRASILEIRO 

Caiporismo s. m ......... . 

Oalundú s. m .. .. ... . . ... . 

Capanoa s. m . .. ... . ..... . 

Oapão s. m ... .. . ..... . .. . 

O 
. , 

apim a. m ......... .. . .. . 

Oa11inar v. tr .. . ... . .. . .. . 

Capoeira s. f .. .. .. ..... ..• 

Catinga s. f . .... . .... .. . • 

Catingar s. f . . ... .. . . ... .• 
Ca:eiml>o s. m ......... . . . 

PORTUGUEZ 

duo malfadado que apezar de 
suas boas intenções e esfor
ços não logra melhorar de 
posição e vê-se constante· 
mente contrariado nas suas 
aspirações. 
Ad. Infeliz, desafortunado. 

estado do inf ellz a.cima dea· 
crtpto. 

mão humor, que faz tnsuporta· 
veis certas pessoas. 

guarda-costas de quem lhe pa
ga, para auxlllal-o em obter 
satisfação de quem o offen · 
deu etc. 

matto ou bosque isolado no meio 
do campo. 

nome commum para as diver
sas especies de gramas, rel
vas e hervas rasteiras em
quanto servem de pasto aos 
gados. 

limpar um terreno de capim 
ou de herva má. 

o matto que nasce no lugar do 
matto virgem ( extincto ) . 

cheiro for te e desagradavel do 
corpo humano, sobretudo do 

dos Africanos; tambem de 
cer tos animaes e vegetaes. 

exhalar mâo cheiro. 
conhecido apparelho para fu

mar. 
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BRASILEIRO 

Chapada s. f .......... . . . . 

Chapaãão s. m ... . .. . ... . 
Oháta s. f .............. . . 

Cipó s. m .. . ........... . . 

Otti6 s. t ... . . .. .. ..... .. . . 

Cupi m s. m ............. . . 

Descalabro a. m ...... . .. . 
Desenca-iporar v. t r . . . .. . 

Desencilha,r v. tr ......... . 
Destratar v. tr ........... . 

Empalcimado adj .. . ...... . 

Encail(Jorar v. tr ......... . 
.Enca·rrapichar-se v. pr on. 
Encestar v. tr. . ........ . 

Esparrame s. m ......... . 

PORTUGUEZ 

planicie no alto d'uma mon
tanha. 

augment. do precedente. 
embarcação de duas proaa, de 

fundo chato e pequeno ca
lado. 

nome para significar as i>lan· 
tas trepadeiras. 

vasilha applicada a c1i "Ve TSOS 

usos, particularmente parn 
tomar matte. 

nome commum para designar a 
todas as especies de termitas. 

desgraça, derrota etc. 
fazer cessar a infelicidade de 

alguem ,., intr. cessar a infe
licidade de alguem. 

dessella r . 
insultar, maltratar com pala· 

vras. 
pallido, de pessoas hy<lropicas 

ou de hypoemia intertropical. 
infelicitar a alguem . 
encher-se de carrapichoa. 
arrecadar em cesto qua.euquer 

objectos. 
estabelecímento agricola desti· 

nado á cultura da canna e á 

fabricação de assucar. 
apparato, ostentação. - O com· 

mendador offereceu uma fes· 
ta de. - A condes&3. apresen· 
tou·se com vestuario de. -

' 
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BRASILEIRO 

Faceiro adJ . . ........... . 
Faceirice s. f . ............• 

Falhar v. t r ............. . 

Fazenda s. f .... . ........• 

Fumo s. m .. ....... ..... . 
Garápa s. f ... .. ... .... .. • 

Ga'lliderio 

Gramado s. m ....... .. .. • 
Jaboticaba s. f .... . ~ . .. . . 
Jacaré s. m ........... . .. . 
Jararáca s. m .......... . . 
l .A.mpaào s. m ........... . 
Mandióca s. f ......... ... . 

Manãubi s. f .... . ....... • 

Maracujá s. m ........ ... . 
Marimbondo s. n1 ... ..... . 

Mascate a. m ............ . 

Matte s. m ........... ... . 

PORTUGUEZ 

elegante, tafut. 
ostentação de elegancia. 
p. ex. uma viagem, interrom· 

pel~ por causa de ~lgum 
contratempo. 

herdade para grande cultura, 
- de criação (Rio Grande 
do Sul) - de lavoura. 

tabaco; a planta. 
nome de diversas bebidas re· 

frigerantes. 
parasita, amigo de viver á cus-

ta alheia. 
terreno plantado de grama. 
fructo da jaboticabetra. 
crocodilo americano. 
ophidio venenoso. 
terreno limpo de malta. 
a conhecida planta de cultura 

(lt!anihot). 
nome tupi do hypogaea. 

fructo da Passiflora. 
vespa conhecida (do tupl mbe. 

rit, mosca, ybõ, flecha) . 
mercador amb\tlante. Este no

me figura na htst. do Bra· 
sil, em 1710, em que llouve 
a celebre Gtierra dos Mcu· 
cates. 

folha de Congonlla que posta 
de infusão coustitúe uma be· 

bida indispensavel na Am~ 
rica 1\feridional. 
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BRASILEIRO 
Mi ngdu. s. m ... ..... .. .. . 

!f oMqu s. m. . .. .. .. . ... . 

Nebltnar v. intr .. .. ... . . 

Nó-1-epublicano s. m . .. . .. . 

Ouriço-cacheiro s. m ..... 
P asaóca s. f .. . .. .. . . . ...• 

Patáca s. f .... . . . . .. ... .• 

Pipóca s. f . . . .. .. ...... . . 

Pir tlo s. m. , .. . . . . ...... . 

PORTUGUEZ 
preparação de farinha ou de 

polpa de fructas, t empera· 
da com assucar etc. 

negrinho: f ig. pessoa de pro· 
cedimentos baixos. 

choviscar quasi imperceptivel
mente. 

modo engenhoso de atar o 
lenço que usa varo a tiracolo 
os republicanos rio-granden
ses de 1835. O lenço com 
esse n ó especial constituia 
para aquelles patr iotas co
mo que um distinctivo, um 
symbolo. Cf. o Annuar i o do 
E st. do R i o Gr. ào Sul para 
1892. 

o mesmo que quandu. 
comida de carne secca mlstu· 

rada com farinha de man· 
dioca, mui propria para 
viagem. 

quantia de 320 réis. 
especie de milho de grão miu· 

do, que se faz estalar ao 
lume. 

comida de far inha de man
dioca cozida (misturada com 
carne ) . 

histor ia, noticia, investigações, 
pergunta. 

auxilio mutuo que se i>res
tam os visinbos para reali· 
sar a colheita, acompanhado 
da f~sta familiar . 
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BRASILEIRO 

Quitanda s. f . ... . . . . ... . . 

Rancho s. m .. . . . . . . . .. . . 

Rapadura 

Saúba s. f ... . . . ..... . . . . 

Paba s. f . . . . . . . .... . .. . . . 

Tapéra s. f . ......... . ... • 

Tuc-.im s. m ...... . .. ..... . 

' 

Umbu s. m . . ...... ..... . . 
Xarque s. m .... . .. .... . . 
Xarqueaàa s. f . . . .. . ... . 

PORTUGUEZ 

mercado de hortaliças, fructas, 
etc., fig. industria qualquer . 

palhoça sobre esteios ou te· 
Jbeiro sem paredes. 

a ssucar mascavo ordin. em 
fórma d e pequenos tijolos. 

formiga grande e notavel 'pelos 
estragos que cáusa nas pJan· 
tações. 

aldêa. 
casa abandonada e em ruinas; 

fig. povoação em decadencia. 
do mexicano t rapiche, arma· 

zem. 
eSl)ecie de i>almeira cujas fa. 

lhas em fios se usam para 
t ecidos. 

fructa do umbuzeiro. 
carne secca . 
grande estabelecimento em que 

se prepara o :xarque. 

Passemos agora á indicação de vocahulos espedaes ao 
Rio Grand<! do Sul. 

VOCABULOS RIO-GRANDENSES QUE 
REFEREM AO CAVALLO 

BRASILEIRO PORTUGUEZ 
Pêlos 

"".Azul~go ad. e. s. m. . . . . . . cavallo oveiro, de i>intae miudi-
nhas brancas e pretas, o que 
de longe o taz parecer azul, 
e constitde uma variedade 

., 
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BRASfLEIRO 

Bragat.to s. m ... ... ... ... . 

Rranr.o, coqtros-neg. a.dj .. .• 

PORTUGUEZ 

rarissima (Coruja) . ( Annua
rlo do E . do R. Gr. do S. 
1904). 

c. que tem manchas brancas 
atravessando a barriga (Ce
simbra) . 

pêlo completamente claro e 
mesmo alvo do e. cujo couro 
é negro. Em geral não sof
frem da ramella como os 
chamados - melados e são 
mui proprios para montaria. 

Cabos .. branco1 adj., plur. cavallo cabos-brancos é o que 
tem brancos os quatro pés: 

- '"' Baio (Coruja). ·- •.. 
Cabos-negros adj. pl. . . . . . • -·- e. cabos-negros é o que tem ne 

Colorado adj ... .. .... ... . 
Dow.radilho adJ. e s. m . .. . 
Entrepelado, adJ .. .. .. ... . 

Gateado 

Gargantill&o adJ .......... . 

Lazdo. adj .............. . 
Lob1oio adJ. e s. m ... . . . . . 

gros os quatro pés: Baio ca
bos-negros (Idem). 

c. de pêlo avermelhado. 
côr do cavallo castanho. 
do cavallo que te1n pêlo das 

trez côres : branca, vermelha 
e preta, misturndas de modo 
que parece côr de rosa. 

diz-se do cavallo baio com as 
crinas côr de flecha, segundo 
outros é amarello-averme
lhado. 

e. com manchas brancas na gar
ganta. 

o mesmo que alazão. 
pêlo côr de lobo. 

• 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 7J 

BRASILEIRO 

Lvn.a.réjo adj ............ . 

Malacara adj. e s. m ..... . 

M elaào adj ..... ......... . 

M ouro adj. e s. m ........ . 

OreZhano a di ...... .... . . . 

Pam.pa, adj . ............. . 

Rei-li1w adj ... . ... ....... . 

Oveiro adj ..... .......... . 
Pan.garé adj. e s. m ...... . 

. 
Pi caço ( pigarço) adj. e s. m. 

Q'Nadrilh.a s . f .......... . 

PORTUGUEZ 

c. que Sf' distingue por qualquer 
signal no pêlo (com pronun· 
eia hespanbola) . 

c. que tem listra branca sobre 
o chanfro (da testa até as 
ventas). 

e. qu e tem o pêlo e a :pelle 
brancos (no no1'te o e. que 
tem côr de m~l) . 

c. que é mais escuro que o tor· 
dilho negro (Coruja). 

e. ciue não tem mar ca ou signal 
na orelha. 
Erra Aulete dizendo o con· 
trario. 

diz-se 1) do e. que tem orelhas 
de côres difíerentes ou qual· 
quer parte notavel do corpo 
differente do resto. 2) Do caT. 
que tem uma côr de um lado 
e outra do outro. 

e. que pertence ao Estado e l&
va cortada a parte de uma 
das orelhas, de ortlinario a 
da direita. 

o mesmo que azu lêgo. 
e. mais claro que o douradilho 

(em S. Paulo e. estragado. 
sem mais prestimo algum ). 

c. de côr escura con1 a fronte e 
os pés brancos ( côr de sal 
e pimenta). 

porção de cavallos man,sos de 
di fferentes pêlos. 
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Rorilho adj. e s. m . . ..... 

Rtibíoono adj ......... . . . . 

Rua.no adj ............... . 

8a1hio adj. e s. n1. . . .. ... . 

Sebnino adj . e s. m ...... . 

Tobiano s. m. adJ ... . . . .. . 

'l'ordClho adj . e s. m . .. .. 

PORTUGUEZ 

e. vermelho ou escur o com uns 
cabellos brancos ; prateaà-0 
em que predominam estes. 

c. que tem fios brancos no rabo 
vermelho. 

c. em geral mais claro que o 
alasão, tendo as crinas es· 
branquiçadas, bem como a 
ponta do focinho, as orelhas 
e os cabellos das mãos. 

pêlo de uma côr, porém salpi· 
cado de pintas brancas (Cor· 
rêa) . Em allemão S check 1) 

e. de côr meio escura. 

c. de manchas brancas e com· 
pridas. - T. vermelho. - T. 
escuro. - Baio tobiano. Diz 
Corrêa que deriva de Tobias, 
porque o brigadeiro Raphael 
Tobias introduziu o e. tobianc 
em São Paulo, donde tam· 
bem trouxe alguns exempla~ 

res para o Rio Grande do Sul, 
ha meio seculo. O c. to· 
biano é muito apreciado nas 
colonias allemãs por ser ani
mal mui voluntario e até um 
tanto fogoso. 

c. com pêlo salpicado de branco 
e preto. T. n egro é aquelle em 
que sobresahe a côr escura; 
e T. sabino quando é salpica· 
do de branco e vermelho; T. 
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BRASILEIRO 

Tropilha s . 

Zaino, a adj. e s. m ...... . 

Zargo s. m .............. . 

PORTUGUEZ 

vinagre quasi o mesmo que 
o sabino; T . branco, em que 

sobresabe o branco. 
porção de cavallos amadrinha

dos e do mesmo pêlo; tropi· 
lha de mouros. 

c. de pêlo de castanha carrc· 
gado. 

e. que tem os olhos ou um só 
olho branco. 

VffiTUDES 

Baguál s. e adj ......... . . 

Oal>resteaãor adj ... .... . . . 
Ca.breateador v. intr .... _ .. 

Campeão s. m .... . . ! •.... 

Oafl.çheiro adj . ........... . 

Olin•do adj .... . .... ..... . 

Dar á mão loc. . ......... . 

• 

cavallo vistoso. 

c. que cabrestêa bem. 
sujeitar-se o animal a ser con-

duzido pelo cabresto sem a 
menor resistencia. 

cavallo do vaqueiro quando este 
sabe em procura e tratamen· 
to do gado. (J. Galeno). 

c. acostumado á cancha, qne é 
mestre numa ca.ncha. 

c. para pequenas corridas, pare
lheiro regular. (Aulete es
creveu erradamente Cban; 
queiro) . 

c. que tem crina mui abun
dante. 

empregada com referencia ao 
ca.vallo que facilmente ee e•· 
trega . 
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Fl<'te s. m . . . . ... .. .... .. . 

Flefaço s. m .. . . . . ..... . . 
Estado H. m . . ... ... ... . .. . 

M onarcha s. m . .. . .. .... . 
l'aretheiro s. m. e adj . . .. . 

Pi""r/0 s. m. . ... . . ... . . . . . 

Pingaço s. m ....... .. .. . . 
Pin9ada s. f .. . ...... . . . . 

Piqldte s. m ...... . .. ... . 

Doce de bocca adj . . .. ... . . 
Cavallo de 1·edeas n o chão . . 
Sacar a orelha loc. . ... . . 

Andam. batén<lo a orelha 
loc. 

Sahi o com l1t z. sahio <'O?ri 

f l'IUZ . • . . • . . . . • • • • . • . • • • • 

Vat"iado adj. . ..... .. ..... . 

PORTUG1.TEZ 

e. bom e bonito ensilhado com 
luxo. Tambem significa ca· 
vallo em geral. 

augmentativo de flête. 
o cavallo tem estado s i está. em 

condições de poder correr . 

cavallo qu,e caminha com garbo. 
cavallo acostumado a correr 

parelhas e ensinado para 
isso. 

cavallo bom e tambem do 
vallo em geral. 

ca-

o augmentattvo de pingo. 
grande numero de p ingos e 

tambem os cavallos em geral. 
o cavallo ou os cavallos que es

tão sempre promptos. 

cavallo docil. 
cavallo manso. 
é chegar o parelheiro á raia 

com a orelha livre, isto é, 
adiantado do outro parelbeiro 
apenas o espaço da orelha 
(Coruja). 

Dous parelhetros igualam-se. 

e. que adianta do outro pare
lheiro com muito espaço en
tre ambos. 

ca vallo variado e cavallo ensi· 
nado a correr parelhas. 
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DEFEITOS 

A.pw.:ttrarlo adi ....... ... . 

_._porreado adj . . . . .. .. . .. . 

:.Arreganhar v . intr . ... . . . . 

Arreya n.1iado 

Ar41t6' adj . .... ... .- ..... . .• 

À. • d . _ piui ua a J . ... . •••• •••• •• 

A.~sonsar v. intr ..... . .. .. . 
Ba.gvari a dj .. .. . . .. ..... . 

diz-se que o e. abombou, quan· 
do tendo feito grande viagem 
em dia de calor, fica em 
estado de não poder mais ca· 
minbar; mas, depois de re
frescar póde continuar a inar· 
cba (Coruja) . 

e. mui gordo e descançado, de· 
v\do a longo 
sim improprio 
maior. 

repouso e as· 
para viagem 

o mesmo que abombado (do 
castelhano aplastar, amassar, 
machucar) . 

e. mal domado, ou que se não 
conseguiu domar ( Cesimbra). 

cerrar os queixos do cavallo 
cançado, de tal sorte que não 
se lhes póde tirar o freto, 
batendo-lhe muito o coração 
e distendendo-se as ventas em 
consequencia de uma viagem 
forçada em tempo de muito 
calor. 

e. improprio para serviço pe· 
sado. 

e. espantadiço que não se deixa 
facilmente apanhar. 

espantadiço. 
quasi abombar. 
1 ) e. vagaroso, lerdo. 2) cor· 

pulento, pezadão, molle. 
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Bag'Uál s. e adj. m . . . .. .. . 

Basteirar v. tr. . .. . . .... . 
Basteriar v. tr .... ... . . .. . 

Baateiras s. f . pi, ..•.. .. . 

Baateiraao adj . ......... . . 

Bich6co adj . . ....... . ... . . 

. 
Bo1ear·ae v. refl . . . . ... .. . 

Bróca adj. . . , . . . . . . . . . . . . . 

Oaborteir o adj. . ..... .. .. . 

Oarreteiro adj ..... . .. .. . . 
Ohangueir o, adj ... . ..... . 
Chasqueiro, adj. ......... . 

PORTUGUEZ 

1 ) cavallo indomito e indepen· 
dente de qualquer sujeição 2 ) 

c. ruim, t rotão. 
fazer o lombilho no lombo do 

cavallo signaes de basteiras 
ou escoriações. 

logares no lombo (de cada la· 
do da espinha) onde assen
tão os bastos. z ) manchas de 
pêlos brancos ou provenientes 
da acção do lombilho nesses 
Jogares ( Corrêa) . 

animal que tem no lombo o 
signal de basteiras, isto é 
manchas de pêlos brancos 
provenientes de cicatrizes 
causadas pelos bastos do lom
bllho; 2 ) ligeiras escoriações 
nesses Jogares, da mesma pro. 
veniencia. 

e. que fica com os pés inchados 
por falta de exercício (Beau
repaire-Rohan). 

deixar-se cahir o cavano mon
tado. 

cavtda.de na raiz do casco do 
cavallo que vai minando até 
a parte superior do vasto. 

e. manhoso, velhaco ( tambem 
cavorteiro) . 

o e. que enlaçado estica o l~o. 
c. que é parelbeiro máo. 
diz-se do trote largo e incom

modo. 

\ 
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Chinibé a dj ........ . ..... . 

Couceiro adj . .. .. . . . ... .. . 
Dessocado adj . ..... . . . ... . 

nessocar v. 

Disparador adj ..... ..... . 

Deapalmilhado adj ..... .. . 

Despalmi lhar-se v. pr . . ... 

Empacact01· adj. e s. m ... 

Bmpaoor v. intr . .. . . . . . . . 

.Escrapeteador, adj ....... . 

Escrapetear, v. intr .. .... . 
Eatretieiro v. intr ........ . 

PORTUOUEZ 

o animal que tem o focinho 
chato como os dogues (Beau· 
rep. Rohan). 

c. brabo, quaei bagual. 
e. que tem o espinhaço encur

vado onde se põem os arreios 
mais baixos que a anca e as 
cruzes. 

e. que facilmente dá couces. 
c. que soffreu a operação de 

dessocar . 
' 

fazer certa operação nas mãos 
do animal matreiro ou uma 
incisão nos tendões com o 
fim de difficultar a carreira. 

e. acostumado a disparar; que 
foge quando o querem prender. 

e. molestado na parte molle do 
casco. 

molestar·se o animal na parte 
molle do casco. 

animal que tem o máo habito 
de empacar. 

emperrar o burro ou cavallo; 
parar especialmente passando 
arraios etc. sem que possa o 
cavalheiro forçal-o a prose· 
guir no caminho. 

do e. que não pára multo no 
mesmo togar. 

correr de um lado para outro. 
e. que quando galopado levanta 

exageradamente a cabeça, tor· 
nando-se assim imprestavel 



so P ORANDUBA RIOGR.A.NDENSE 

BRASILEJRO 

Ftui adj ... . ..... . .. . .. . . . 

Gaví4o adj . .. .. . .. . .... . . 

Gavionar' rv . intr .. . .. . . . . 
Harangano adJ . .... ... . . ,. 
L argado adj .. . . .. . . . ....• 

Lu.nanquear v. . ...... ... . 
Mancar rão, s. m . .. . .. . . . . . 

Mata ou Mataàura s. f ... . . 
Matungo s. m .... .. . . .. .. . 
Matungaàa s. f . . ..... . .. . 

Mau la, adj. unif . ...... . . 
M esquinho adj ... .. ... . . . 

Montado adj . .. . ... . ... . . . 

Parti ata ad.t .....•. .. ..... 
Paasaritthetro adJ .. . .... . . 

Pas,yarinhar v. intr . ... . . . . 

P ORTUGUEZ 

para o serviço de campo ( pa

rece olhar para as estrellas 
e é assim imvedido de t er 
marcha segura e veloz). 

o mesmo que aruá. ( BeaureJJ. 
Roh.) 

e. difficil para ser apanha do. 
não se deixar apanhar . 
e. difficil de se pegar . 
e. abandonado, despret ado por 

indomavel, ou tambem do e. 
manso mas não mais mon· 
tado. 

e. que tem uma anca mais alta 
que a outra. 

ficar lunanco. 
e. velho, manco, sem pr€stimo ; 

matungo. 
ferida sobre o lombo. 
e. velho e sem prestimo. 
porção de matungos. 
ruim, covarde. 
e. que só com muita difUculda· 

de consente que l he ponbão 
o freio. 

animal domestico que 1::1e tor· 
nou bravio e vive tóra. 

e. que tem uma das oTelhae ca· 
bidas (d o tu pi nambi. o:re
lha). 

e. arisco, manhoso. assustadiço. 
e. que na viagem se espanta 

de qualquer cousa. 
cavallo passarinheiro. 
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Pecêta s . m . ...... . . . . .. . . 

Perrengve, adj .... .. . ... . . 
Pescoceiro adj ...... .... . . 

Petiço a. m ...... . .. . .... . 

Peti çote s. 
Pilunoo s . 

Pôtra s. 
Pôtro s. m ........ .. .. .. . 

Potrarwo s. m . . . . . ' ...... . 

Potrilho a. m . ........... . 

Quebra, adj ..... ...... . . . . 
Redomão s. m. . . . . .. . .. . . 
Rengo s. m . . . . . . .. . .... . . 

Renguear v. intr . . . .. ... . 

R etalhado adj. m . . ... ... . 

Rodaàor adj . . ...... .. .. . . 

P OR'f UGUEZ 

e. infer ior, de máo commodo, 
feio, Jerdo. 

máo, que não tem prestimo. 
c. laçado pelo pescoço que não 

obedece aos tirões do laçador . 
e. anão, que t em as pernas 

curtas. (Petição augm., Pe
tiçaàa. porção d e vet iços) . 

dimin. de petiço. 
t em. de potro ; bravia, chucra, 

ainda não mansa. 
e. ruim, sem prestimo. 
ca vallo de tres annos para ci

ma e ainda não domado. 
pOtro de um a dous annos; a 

femea é potranca. 

pôtro de menos d e um anno de 
idade, a femea e vot rilha. 

Potréeo. 
o mesmo que fuá ou a ruá, e& 

pantadiço, indocil. 

cav. má o, de má condição. 
e. novo entregue ao domador. 
animal manco da perna, ar-

1·astando-a. 
a r rastar a perna por manca ( Cf. 

Beaurepaire e Aul.) 
e. não completamente castra do. 

- Retalhar, v. t r., do caste· 
Jhano retajar; cercear. 

e. que a cada passo e facilmen· 
te roda e cahe ; Rod.ad-a, que
da para a frente do cavallo. 



• 
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Rancheiro adj ... ... ..... . 

Sentada s. f ............ . 

.Ren t<.idor a d j . . . . .. . ..... . 

Sentar ou assentar v . .. .. . 

Sonador adj ... . . ........ . 

T-aibuna s. f ... ... ....... . . 

Velhaquear v. intr . . ..... . 

Vel1tq,queadoro 

P ORTUGUEZ 

c. que pára ou dirige-se a t o· 
das as casas proximas do ca· 
minho. - R evolto, adj., ro · 
domão que obedece com d iífi
culdade. - Q1i ebra. adj. e s. 
m ., máu. - Q11,ebra-freio : 
Quebralhão, Quebra-largado. 

parada repentina que o raval· 
lo faz galopando. 

e. do cavallo que preso a uma 
estaca ou cêrca pelo cabresto 
ou redeas, se atira para traz 
e assim quebrando o laço se 
livra. 

diz-se 1) do cavallo sentador. 
!?) do cavalleiro, fazendo pa

rar o cavallo em galope. 
cavallo que a galope faz sahir 

pelas ventas e bocca um ruido 
como que roncando. 

ferida incuravel no lombo do ' 
cavallo. 

o mesmo que corcovear. (Velha· 
queador) . 

virilha do cavallo, onde não sof· 
fre a espora. 

MOLESTIAS 

Caêra s. 

a r.terúdo adj. ............ . 

ferida incuravel ao lado do fio 
do lombo dos cavallos; o 
mesmo que -unheira. 

cav. que soffre da cuêra ou 
unheira . 
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Despal'tn,ilhaclo adj .. ..... . 

DcspalmA.lhar-se v. pr .. .. 

Ff>lho s .. .. ... .. .... ... . . 

Macêta 

Mdta s. 

Jlatá.d.o adj. ... ... . ...•. . • 
Ovddo adj ............ ...• 

Rodi"1uulo adj ...... ..... . 

Tocar s. m . ... . .......... . 

Travagem s. f .... . ..... . . 

PORTUGUEZ 

cavallo incommodado na parte 
molle do casco. 

molestar-se o cavallo na par te 
molle do casco. 

molestia nas mãos ou pés do 
cavallo. 

diz·se do cavallo doente das 
mãos ou corn defeito nellas, 
isto é, que tem os rnachinhos 
mais grossos do que é o e. 

ferida cancerosa nos cascos dos 

cavallos. Vaso em castelhano 
sig. tambem casco de ca
vallo. 

mata-dura ; 
do animal 
cangalha. 

ferida no lombo 
feita pela sena, 

e. cheio de mataduras. 
e. doente dos machinhos; (vem 

provavelmente de ovas, certa 
molestia do cavallo). 

e. que apresenta grandes in· 
chações chronicas de fórma 
arredondada ou de rodilha 
nos machfnhos e joelhos 
(Corrêa). 

moleetia originada por mingua 
de eal. (Vise. de S. Leop. 
Annaes p . 230) . 

inflammação das gengivas que 
hypertropbiam-se e crescem 
a ponto de quasi cobrir os 
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Unheira s. f ............. . 

Unheirudo adj .......... . . 

Qúebra·buinda s. m .. ..... . 

Quebrado da bocca ad . . .. 

A ceiaào 

Adestra, adv. de Jogar ... . 
Adestro, adj ........... .. . 

\ 
\ 

A 1nanonciado adj . . . . . ... . 

A ma1wnci ar v. tr. . ...... . 

Anãaàor s. m ..... . ..... . 

Amad1'inhat· v. tr. e intr . 

PORTUGOEZ 

dentes, impedindo a ssim o ca· 
vallo de pastar pelo que fi ra 
muito magro. 

n1atadura incuravel aos lados 
do lombo dos cavallos, pisa

duras do lombilho. 
do animal que soffre de unbeira. 
epizoótia, em consequencia da 

qual os cavallos ficam desca
deirados; ataca-os nas regiões 
paludosas e os inutilisa para 
sempre. (No Maranhão = 
mal d'escancha). 

e. que soffreu pisadura grave 
ou fractura nos queixos; á 
menor pressão do freio corre 
sangue e o torna inutil. 

cavallo que montado caminha 
com garbo. 

que vae ao lado. para muda. 
que vai ao lado; mórmente diz

se do cavallo que se leva para 
muda. 

cavallo manso, sem que seja 
montado. 

deixar bem manso sem ser 
montado. A.manonciacJor s. m. 

e. de certo andar proprlo para 
senhoras. 

acostumar-se o cavallo a viver 
em tropa. 
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Amilhado adj ....... ..... . 

Aq1.terenciar-se v. p . ..... . 

Aqrier enciado adj ... ... .. . 

Boliv iano adj. e s. m ..... 

Cabre<tleat· v. intr . .... . .. . 

Cava.Zhadas s. f. 

Embar-,.igar v. intr ...... . 

Bn.trevero , s. nl .. .. . ..... . 

<Ytt«cho s. m ...... .. ..... . 

.Ma<trinha s. f .... ........ . 

' 

PORTUGUEZ 

e. acostumado a' comer certas 
rações de milho. 

acostumar-se o cavallo a um 
certo e determinado logar . 

dos cavallos que são acostu
mados a certo logar como 
tambem dos animaes acostu
mados a v iv.er juntos. 

cavallo que anda sem dono. 
( Theatino). 

sujeitar-se o animal a ser con
duzido pelo cabresto - o ani
mal cabrestêa bem, cabres
teador. 

especie de t orneio, divertimen
to usado por occasião de fes
tividades nacionaes e rell
giosas. 

crear barriga ; ficar pançudo 
como vacca. 

1) recontro de dous corpos de 
cavallaria em combate, de tal 
sorte que se inisturam. 2) 
mistura de animaes: Houve 
grande - dos nossos animaes 
com os do visinbo . 

cavalllnho creado em casa ; gua· 
chito. s. m. dim. de gaucho. 

nome que dão á egua que serve 
de pastora e guia de uma 
t ropa. com uma sineta no 
pescoço. 
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Manotaço s. m . . . ....... . 

.Manot ear v. t r. e intr . . ... 

L oni l>eM"-se v. pron .. . .... . 

l' oJteada s. ! ......... . .. . 

, 

PORTUGUEZ 

pancada que costuma dar um 
cavalio com a mão para adi· 
ante ou para o lado. 

do cavallo que costuma <lar ma
notaços ou pancadas com as 
mãos. 

do cavaUo que dá pecbadas ou 
encontrões frequentes. 

do cavaUo que costuma lazer 
barulho com as ferraduras e 
parece bater com o marteJJo. 

torcer o lombo o cavallo meio 
arisco quando é montado. 

usa-se na phrase - esperar na 
volteada, - quando se calcula 
que um animal tem de passar 
por um certo ponto. 

LOGARilS 

Pel echar v. intr ....... . . 
Oancha a. t . . .. . .... ... . . 

E ncerra, 

Inv ernoda s. f ........... . 

mudar o animal o pêlo. 
logar onde um parelheiro está 

acostumado a correr. Estar 
na sua ,....... é estar em Jogar 
conhecido, onde é mais torte. 

especie de curral feito no meio 
do campo para apanhar ba
guaes. 

pastagem convenientemente cer· 
cada onde guardam cavallos 
:vara descança.rem ou recupe
rarem as forças perdidas ou 
para engordarem etc. 
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Circo s. m .. .. ....... . . . . . 

Muãador s. m .. . · · · · · · · · · · 

PaJanqve, s. m .... ... . ... . 

P<>rteira, s . f ....... .... .. 

Pr"do s. 

PORTUGUEZ 

róda que no meio do campo 
fazem os campeiros a pé ou 
montados com o fim de con· 
ter reunidos em um pequeno 
espaço os cavallos que vão 
ser laçados para substituir 
os que estão cançados, apro
veitando-se dos obstaculos 
nat., arroios, ma.ttos ou cer- · 
cas. (Mudador) . 

togar nas estancias, protegido 
por pedras, arroios, mattos 
onde se costuma reunir os 
cavallos por falta de curral, 
para solta r os montados, 
substituindo-os por descança· 
dos. Se isto não ha. faz-se 
circo (Corrêa) . 

páo de dois metros de alto, fi
cando no curral ou no pateo, 
ao qual se prende o potro ou 
cavallo bravo para ensllhal-o. 
( Aul.) 

entrada para os curraes ou 
mangueiras. 

pequeno campo cércado com 
pasto e aguada destinado a 
animaes cavall. e muares. 

planicie cercada, circumdada ás 
vezes de especie de amphl· 
theatro para os epectadores, 
onde se realisam as corri
das (hypodromo) . 
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QMerencia s. f ....... . ... . 

Quadra s. f .......... . ... . 

Tambeir(), adj . 

PORTUGUEZ 

Jogar onde o animal costuma 
parar; tomando-lhe affeiçáo, 
de sorte que lá sempre se 
encontra.. 

extensão de 123 metros : cavai· 
lo de duas, quatro quadras. 

curral grande para onde pó
dem-se manguear an:imaes 

mansos e bravos. 
manso, aquerenciado perto de 

casa. 

ARREIOS E OUTROS PERTENCES. APEJRO 1) 

Açoiteira s. f . . ....... . .. . 

Badaiw s. ! ........ .. .... . 

Bai:teiro 

Barrigueira 

chicote curto de que usam cs 
cavalleiros 2.º) plur. as JlOD· 

tas das redeas, que lambem 
servem de chicote. 

pelle macia que se põe por cima 
do coxonilho. 

suadouro-baxeiro é o que collo
ca-se sobre o lombo do ca
vallo. 

aguella parte <la cincha que 
passa por baixo tla barriga 
do animal. 

1 ) Apei.ro, s. m. apparelho de guascas com prata ou com 
rorredores de tentos para uso do cavallo; consta o apelro 
tlas redeas, do boçalete, e cabresto, da maneia, cabeçadas, ra· 
bicho, peitoral e da trava que se prende á maneia para asse· 
gurar além das patas dianteiras uma elas trazeiras. (~ 
s imbra) . 
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Basto s. m ... . .......... . 

Bastos s. m. plur . . ..... . . 

'Bem apeirado, loc . . ..... . 

Bicha:rti s. 

Bique-ira s. f . ........... . 

Boçal s. m .......... . ... . 
Boçalete s. m ............ . 
Boccaz s. m .. ........ . . .. . 

8 ólaa a. f . plur .. .. ...... . 

PORTUGUEZ 

especie de lombtlho de cabeça 
mui rasa e pequena. 

as partes acolchoa.das e paralle-
' las do lombilho (Corrêa). 

do cavallo que está ricamente 
ornado para montar-se. (Rev. 
do Inst. Hist. t. 16). 

especie de poncho de lã grossa 
com listras brancas e pretas 
ao comprido. ( Poncho de 
:Mostardas) . 

especie de embornal ou sacco 
de couro posto no focinho 
do cavallo -para este não 
pastar. 

cabresto com focinheira. 
boçal aperfeiçoad'o. 
pequeno tubo de prata ou me· 

tal em roda do lóro na parte 
immediata ao estribo para 
proteger aquelle contra fri
cções) . O t ermo boccal em 
Portuguez, a lém de outras sig-

nificações tampem usuaes no 
Brasil, serve para designar a 
peça do freio que entra nâ 
bocca do animal). 

arma de apprebensão. que con
s iste de tres guascas ou tiras 
de couro crú em cujas ex
tremidades se acham tres pe
dras espherlcas, de que uma. 
a menor. se chama manica. 
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Rombaxas s. f. plur ...... . 

Bota s. f . . .............. . 

OabrestHho s. m ... ... ... . 

CaYami11'1}uás, s. m. pl. . .. 

Oar6na s. f ........ ... .. . . 

Ohapeado s. m .......... . 
Chiripá s. m ............ . 

Ohilêna s. 

Chouriço s. m .. , .... . ... . . 

Oin.cha s. ! .............. . 

PORTUGUEZ 

especie de calças muito largas, 
que se abotoão logo acima do 
pé e usadas pelos cavalleiros. 

o calçado proprfo para montai· 
ca.vallo (sentido mais rea
tricto do que em Portugal 
oU:dle· \comprehende tam bem 

botina, botina de homem e
senhora). 

( dim. de cabresto) correias es
treitas de couro ou corrente 
de metal que ajudam a segu
rar a espora. 

arreios mui ordinarioa ou de 
pouca valia, e talvez alguma 
cousa mais que se possa tra
zer sobre o cavallo. 

couro quadrado que se põe por 
baixo do lombilho. 

cabeçada guarnecida de prata. 
baeta encarnada que os peões 

· costumam trazer ao redor da 
cintura. 

espora grande de haste virada 
para cima e grandes rosetas. 

parte acolchoada. · do rabicho 
que passa por baixo da raiz 
da cauda do cavallo. 

cilha ou cinta que serve para 
apertar os arreios de um ca
vallo encilhado, compõe-se 
do trav essão, barrigueira, 
quatro argolas, látego e so-· 
bre-ltttego. 
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Cinchador s. tn . ... . .. ... . 

Oinchão s. 

Ooscós s. f ..... .... .... .• 

Oozinilho s. m ........... . 

Fiador s. m . .. . .... . .. . . . 
Garras s. f . . ...... . ..... . 

Oin~te s. m .... .... .. ... . 

G1l.ampinha s. f. . ........ . 

Guayâ.ca s. 

Ilhápa s. f ............ . . . 

Látego a. m .. ..... . .. . . .. . 

PORTUGUEZ 

peça de ferro ou couro presa 
á cincha, com uma argola, na 
qual se prende a extremidade • 
do laço opposto á outra ex-
tremidade que tem um& ar
gola. 

cinta larga de tecido que sub
stitúe a sobrecincha. 

discos convexos de prata que 
guarnecem o freio; freio de 
copas. 

rodélla presa no freio para fa
zer barulho pelo movimento 
da llngua. 

tecido de lã tinto de preto, que 
se põe sobre os arreios para 
commodo do cavalleiro. 

boçal sem focinheira. 
arreios velhos e grosseiros 

(Corrêa ). 
especie de 8ella grosseira da 

qual usam 08 vaqueiros. 
chifre pendurado no lombilho, 

preparado para, em viagem, 
servir de copo para beber 
agua. 

bolsa de couro presa a uma 
cinta na qual o 'Viajante guar
da dinheiro e outros objectos. 

a parte mais grossa do laço, e 
presa na argola. 

tira de couro crú com a qual 
se apertam 08 arreios, faz 

parte da cincha. 
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Lombilheir o s. m .. . . . .. . . 

Lo1nbi lho s. m . .. ... .... . 

M anéa s. í. . . ..... . ... . . . 

M anear v. t r .. .......... . 

;'\lanica s. ! . .. .. ......... . 
Pala s. m ... . .. . . . .. . . ... . 

Pala àe vict"nha .. .. . .. . . 

PelMgo s. m . . . . ... . ..... . 

Pé ãe amigo s. m .. . . ... . 

.. 

PORTUGUEZ 

o que fabrica e vende Jom
bilbos. 

peça principal dos arreios que 
substitúe a sella ou ser igote 
ou sellim. 

correia de couro trançada com 
que se peiam as mãos do ca

vallo. 
tira de couro crú, porém, gar

roteada e serve no fiador ou 
bUÇ8tl. 

pôr a manêa ás mãos elo caval
lo. (Em portug. manear e:x· 
prime o mesmo que manejar . 
Aulete). 

a menor das tres bolas. 
especie de poncho feito de uma 

fazenda mais fina que a do 
õi xará, mais leve. 

usado na circumscripção Je Ale
grete - t ecido fino de lã. 

pelle de carneiro com lã que 
substitúe o cochinilho. 

especie de pêa, que consiste em 
passar-se pelo~ encont ros e 
cruzes do animal uma corda 
(laço) que, al1i bem segura, 
envia um prolongamento que 
vae segurar uma das partes 
trazeiras a qual é erguida, 
ficando assim o a nimal em 
tres patas e ilnpossibilitado 
de fugir ou dar couces ; SUJ>' 
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Per neir a s. f . .. .. . .. • .... 

P citeira s. f ..... ..... . . . . 

Poncho s. m .... .. . ... . . . 

Rabo ae tatú s. m .... . . . . . 

' 
R ebenque s. m. . . ..... . . . 
Relhaço, s. m .... ........ . 

Ros&i lhonas s. f . plur . . .. . 
Relha4or, s. m . ..... . ... . 

PORTUGUEZ 

pomos, diz Cor rêa, que tal 
pé, tanto póde-se dizer de 
amigo como ae inimigo. 

especie de bota de couro cr ú, 
que tiram intei riça da perna 
do potro e que immediatamen· 
te enfiada se molda á perna 
do cavalleiro. 

altorges, malas de couto que 
em viagem se car regam á 
garupa, oo cavallo ; constam 
de dois saccos de sola presos 
um ao outro por uma c:orreia 
de certa largura. (Nas co· 
lonias allemãs Ranzen .) 

mala de algodão ou linho para 
conduzir roupa ou mantin1en
tos em viagem. Tambem sa
picoá. Na campanha parece 
pouco usado, mais no Norte 
do Rio Grande do Sul . 

peitoral, peça dos ar reios que 
cinge o peito do cavaUo. 

capa de panno ele lã forrada de 
baêta, bem conhecida, propria 
:para quem anda a caTallo. 

r ebenque feito de couro t ran
çado ; não tem cabo de ma
deira ou ferro. 

chicote pequeno. 
o mesmo que relhada ou pan

cada com o relho. 
botas de montar ia compridas. 
relho mui comprido . 
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Sei.o de laço s. m . .. ..... . 

Ser igót c s. n1 . . .... . .. ... . 

Socado s. m . . . . ..... . .. . . 

Sóga, e. t . .. ..... . .. . . .. . 

• 

8ovéo s. m ...... .... .... . 

Tcnto.t s. m .. . . ..... . . .. . . 

Torçal s. m ... .... . . .... . . 

Tres·ltfarias s. ! .... . . . . . . . 

PORTUGUEZ 

é o meio delle quando atado vor 
uma extremidade no cincha
dor e vreso no animal pela 
outra. 

lombilho mais curto que o lom. 
bilho commum. 

especie de campainha que se 
ata ao pescoço da egua ma
drinha ou gula. 

tira de couro crú como o láte
go que une o travessão á 
barrlgueira por meio das duas 
argolas de um e outra e ser
ve para apertar a cincha. 

lombilho de cabeça alta que 
usam os domadores. 

tem sentido mais restricto do 
que no portuguez: corda ou 
pedaço de laço com que pren
dem os animaes para pasta
rem, seguros. 

laço de . dois ou tres tentos 
torcidos, muito mal t rabalha
dos; grosseiro, porém extre
mamente forte. 

pequenas tiras de couro crú pre
sas na parte posterior do lom
bilho, onde se prende o laço 
ou qualquer outra cousa que 
quer-se levar á garupa. 

especte de cabresto para melhor 
dominar os animaea ariscos. 

as bolas ou boleat.Ieiras. 
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Travessão s. m ... . ... . .. . 

:Xerga s. f . .......... . ..• 

Xergão s. m ............. . 
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a parte larga da cincha que 
fica sobre o lombilbo. 

tecido de lã com lavores nas 
beiradas que se põe por bai~ 
xo da carona (Coruja). 

o mesmo que o portug. eneher
gão, isto é, tecido de lã que 
rse colloca no lon1bo do caval
lo logo abaixo da carona ou 
da xerga quando ha uma. 

CAVAIJ«EIROS 

A.madrinhar , v . t r ....... . . 

A. ndar em pelo . ........ . 
Amarrar ou atar uma car-

reira, loc. . .. . ......... . 

Arriador s. m . . ..... .. .. . . 
AtropiZhar v. tr ......... . . 
Belendengues s. m ...... . 

Bahiano s. m ............ . 

Oaãena, s. f ....... ... . . . . 

acostumar os cavallos a vive
rem juntos e seguirem como 
guia a maàrin.ha. 

montar sem arreios. 

que qµer dizer apostar ou aJue-
tar uma carreira. 

o mesmo que arrieiro. 
reunir os cavallos em tropilba. 
cavallaria de veteranos para de-

fender a fronteira. 
cavalleiro que tem maneira d if

ferente de montar e logo ee 
conhece por tal etc. 

maneira engenhosa. de tirar dGS 
chifres uo touro bravo sem 
perigo, o laço em que se acba 
preso e sem que este possa 
fugir ( Rev. do lnet. Htet. 
t. 15). 
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Ca»ipem· v. t r ....... .... . 

C'ar1ipeador s. m ....... . . 
Oampeiro s. m ..... ..... . . 

Oar{}'u,eiro adj. e s. m ... .. 

Cavallariario s. m ........ . 

<Jhangui s. m ............ . 

Cinchar v. tr ............ . 

Compositôr s. m ... . .... . . 

Compostura s. f ......... . 

PORTUGUEZ 

andar a cavallo pelo campo em 
procura e t ratamento do 
gado. 

campeiro. 
tem a .seu cargo procurar ar

rebanhar as rezes perdidas,. 
reunil-as no rodeio etc. 

máo cavalleiro - maturengo -
que monta mal e que em vez 
de guiar é quasi que guiado 
pelo ca vallo. 

soldado da cavallaria (nas pro
vinclas no Norte é mercador 
de cavallos) (Beaurep.) 

dar changuf ou não dar, isto 
é, fazer ou não concessões 
ao adversario ou rival, espe
cialmente empregado em re
lação ás corridas. 

ter o animal preso pelo laço e 
este pela cincha. 

individuo que cavalga nas cor
ridas, jocke11. 

um cavallo ou parelheiro é pre
parai-o para a corrida. 

pessôa que trata o cavallo para 
prep. para a corrida. 

esta acção, o tempo que empre
ga, tambem o estado do ca
vallo sujeito ao tracto, este 
cavallo está em compostura, 
estã em bOa comp. 
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Gotejar , v. tr .. .. . ...... . 

<Jotejo, s. m . . . .. ... . .... . 
Da?" de redea loc. . .... .. . 

Desentrenar v. tr ........ . 
Desen.cilhar v. tr . .... ! • •• 

Desm,anear v. tr ......... . 
Dcsgarronar v. tr ... . .... . 

Desflorar v. t r . ......... . 

' 
Destopetear v. tr .•.....•. 

Encostar o relho . . .. . .. .• 

Encompr ida1· v. t r ... .. . . . 

}J)nfrenar v. tr .... ....... . 

Enlaçar v. tr ...•......... 

Enquaàrilhar v. tr ...... . 

Enrabar v. t r .........•.. 

4 - P. R. G. 

PORTUGUEZ 

fazer correr dois cavallos para 
vêr qual delles seja preferi
vel para corrida. 

acção de cotejar. 
fazer com que o cav. volte-se 

para rumo differente do que 
seguia. 

tirar o freio do cavallo. 
dessellar , tirar os arreios do 

animal. 

tirar a maneia do cavallo. 
cortar o garrão ou jarrete do 

animal. 

uma t ropa, tirar-lhe as r ezes 
melhores; - um ca.vallo, ar· 
ruinal-o. 

cortar o topete do cavallo para 
que lhe não caia sobre os 
olhos. 

é esbordoar , castigar . 

alongar alguma cousa, tornan· 
do-a mais comprida ; - o loro 
do estribo, o rabicho etc. 

enfrear, não é geralmente us~· 
do. (Reaurepatre-Ro'ban). 

la~ar o animal. 

1) reunir muitos cavallos. 2) 

reunir-se muitas pessoas: an
dam sempre enquadrilhados. 

prender pelo cabresto u1n ani· 
mal á cauda de outro para 
conduzil-o em marcha. 
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E ntropilliar v. tr ... ..... . 

Encil'll.ar v. tr ........... · · 

Entabular v. tr ..... . .. · · · 

Embretar v. 

E mbuçalar v. tr ....... i ••• 

Es'bart·ar, v. tr . . ... ..... . 

Flo~eio 

Gaitcho s. m .. . .. ....... . 

Gaúchaço s. m. . ..... d ••• 

PORTUGUEZ 

reunir cavallos em tropilba, 
isto é, reunir animaes do 
mesmo pêlo. 

sellar o cavallo, põr-lbe os ar
reios. 

formar uma manada para re
producçã.o. 

1) metter ou encer~ar animaes 
em brête ( cur;ral, 2) sitiar, 
enrinconar. 

1) pôr o buçal no animal. 2) en• 
ganar. 

esbancar, abancar o cavalJo se 
diz o fazei-o parar de repen
te, riscnndo a terra com as 
patas trazeiras em que se 
firma e quasi assentando no 
chã.o. (Almanack do Rio 
Granel~, Alfr. Rodrigues, 1903). 

1 ) exercicio a que sujeitam 
um animal de corridas. 2) 

susto, derrota ; tomou um -
que muito o incommodou. 

habitante do campo, 01iundo, 
pela 111aior parte de indige
nas, portuguezes e bespa
nhóes, notavel por seu valor 
e '!! agilidade (Bean1•epaire
Roh>) : animal ou objeci o 
gaúcho e que não tem dono. 

acção propria de gaúcho, as
tucia, ardtl. 

gaúcho ás direitas, completo. 
Gaúchito, dimin. de gaúcho, 
gattchinho. 
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Garlchar v. intr .. . .. .. ... . 

Git ete s. m ...... ....... . 
Ginetaço s. m . . .... ... . . 
Gua,ca s. m ....... . ...... · 

I.a<;ar v. tr ... . .. . ... . .. . . 

L ombiar v. tr ...... ..... . 
I...J'ILZ s. t . ...... . . . ... . . . ' . 

PORTUGUEZ 

praticar o gaúcho os seus cos· 
tumes, ou imitai-os outrem. 

cavalleiro. 
que cavalga bem e com garbo. 
o que diz Beaurepaire desta 

palavra, que era de notavel 
injustiça a alcunha applica· 
da aos habitantes do Rio 
Grande do Sul já não é mais 
verdade; é tão honroso este 
notne como gaúcho: 

homem dextro no exercicio de 
laçar (Cesimbra). 

apprehender um homem, um 
cavallo ou boi por meio do 
laço. 

ferir a sella o lombo da animal. 
espaço do terreno que um doe 

parelheiros n'uma corrida le· 
va de dianteira ao outro. 
Dar luz na sabida ou che
gada se diz quando se dá. co
mo vantagem que um dos ca .. 
vallos contendores saia na 
frente do outr~ ou na chegar 
da - que haja um ~spaço fa
cilmente apreclavel entre os .. 
dois: Tirar 4luz, é tirar a 
dianteira do compe~idor. Ga-. . 
nhar de luz é quando o ca-
vallo vencedor chega ao pon-

• • to terininal com um avanço 
sobre o outro, -de um . espaço 
que poderia occupar um cor-
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Lombi lhar v. tr .......... . 

Manguear, v. tr ... ... ... . . 

Martilhar, v. tr ........ .. . 

I 

Maturrengo aJj .......... . 

Monarca s. m ............ . 

Paletear v. tr . . .. . ... ~ ... . 

Para46r s. m . ......... : .. 

PORTUGUEZ 

po de cavallo ou mesmo maior. 
Luz mo·rta, lu.z curta, espaço 
curto de vantagem (Corrêa) . 

um cavallo, é encilhal·o e mon
tai-o a miudo; piquetear. 

Denxotar os animaes para a 
mangueira, 2) espantar em 
canôa os animaes quando ~as· 
sam um rio a nado. 

instrumento de ferro para mar
car os gados. Os cavallos 
JP,vam a marca na perna e as 
eguas na picanha. - Oon
tra-rtiarca é a estampada em 
dois logares. Marcar, tambem 
ferra r , :Marcação; MarcaàM. 

m. o cavallo, o mesmo que pre
parai-o para a corrida com 
muita pressa. ( Cf. Romague
ra Corrêa). 

máo cavalleiro ; o mesmo que 
Maturrengo. 

1) homem do campo, vestido 
como tal e carregado de ar
mas (Coruja), 2) gaúcho 
que monta com garbo mos- t 

trando-se faceiro em seu pin
go. Monarchear, monar chia. 

esporear b animal na palêta ou 
espadua. 

cavalleiro que tem facllidade 
em sahir de pé quando o ca.
vallo em que anda, roda ou 
cae. 
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P ealar, v. tr .... . .... . . . . 

Pealo s. 

Pec'háda s. 

Pechar -se v. in tr ...... ' ... . 

Pélo a pélo loc. adv .. . ... . 

Pt:1lC(l, B. f ............ . • .. 

Pialaàor s. m ......... ... . 

Pi alar v. tr. . ...... . .. , .. . 
Pisar na orelha ...... ... . 

Piquetea1· s. m ...... .. .. . 
Quarteador s. m ......... . 

Qvartear v. tr .......... . 
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1) arremessar o laço e segurar 
o animal pelas patas anterio-
1·es. 2) o mesmo que lograr a 
alguem. 

o acto de arremessar o laço e 
por meio deste segurar o ani
mal pelas patas anteriores. 

encontro impetuoso de dois ca
valleiros vindos de lados op
postos. 

o que dá pechadas ou encon
trões frequentes, 2) fig. pe
dinchão, o que tem o habito 
de pedir dinheiro emprestado. 

chocar-se um cavalleiro com 
outro. 

viajar de pêlo a pêlo é fazer 
uma viagem sem mudar de 
animal. 

carreira entre quatro, cinco ou 
seis cavalleiros (Cesimbra). 

cavalleiro que laça um ..,flnimal 
pelas mãos. 

proceder como o pialador. , 
expressão que diz que ao cahir 

do cavallo sabe em pé o ca
valleiro na frente do animal 
cahido. 

encilhar frequentemente. 
pessôa que a cavallo auxilia a 

puxar um carro p. ex. de 
bondes. 

proceder como quarteador. 
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Rabona1· v. tr ........ ... . 

Rascadeira s. f .......... . 

Rasquetear v. tr ..... .... . 

Racionar v. tr .. .. . ....... . 

Raia a. f ..... ... .... .... . 

Rebenqueado1· s. m .... .. . 

Rebolear v. tr . . . ...... . . 

Recruta a. t. ........ . ... . 

Recrutador s. m .........• 

Redomonear v. tr ........ . 
R edomoneação s. f . . ..•.. 

Refuoar v. tr ... ......... . 
Reoistrar v. tr ........ .. . 

PORTUGUEZ 

~ortar o rabo ou cauda do 
animal. 

especie de pente ou pentes de 
ferro para limpar o pêlo do 
cavallo. 

limpar o cavallo com rasca
deira. 

dar a hora certa uma ração 
determinada de alimento ao 
cavallo parelhelro. 

risco que se faz a ferro em 
braza e substitue a contra
marca; Raiar, v. t r. acto de 
redomonear . 

que castiga frequentemente. Re· 
bencaço, golpe dado com o 
rebenque. R ebencaãa. 

o laço ou as bolas, é dar-lhes 
o movimento de rotação para 
lançal-os contra o animal . 

1) comitiva de peões de uma 
fazenda que anda de estancia 
em estancia arrebanhando os 
gados pertencentes ã dita fa
zenda; 2) a porção de gado 
recrutado. 

que recruta os animaes· per
didos. 

sujeitar o cavallo novo nos pri
meiros galopes. 

separar, apartar gado etc. 
uma t ropa é t omar nota do 

gado alheio que nella se 
acha com o fim de poder-se 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 103 

BRASILEIRO 

R epassada a. f .. ......... . 
Repasse s. f ............. . 

Repechar v. tr. . . ....... . 

Repontador s. m ......... . 

Re1>ontar v. tr .. . ... . . . . . 

R·~•nar v. tr . ... .. ...... . 

Rodada s. f .... . ........ . . 

Rodar v . intr ........ .... .. 

R odeto s. m .............. . 

Rom .. pi da s. f . ..... .. .. .. . 

PORTUGUEZ 

indemnisar os respectivos 
proprietarios. 

nomes com que se designa o 
numero de vezes que um pô

tro tem sido montado com 
o fim de ser domado; um 
cavallo tem 4 ou 6 repasses 
ou foi montado tantas vezes 
pelo domador. 

vencer ou subir a cavallo um 
cerro ou uma ladeira, re
pecho. 

o cavalleiro que faz este ser
viço. 

enxotar os animaes para um 
lado ou tambem para a estra
da quando em viagem. 

cortar a ponta de uma das ore· 
lhas do cavallo que passa 
então a pertencer ao Estado. 

queda do cavalleiro para a 
frente. 

cahir o cavalleiro com o cavai· 
lo indo a {?alope. 

Reunião, ajuntamento de gado. 
Parar rodeio é reunir, ajun
tar o gado. Dar t·odeio é 
quando um vizinho o pede pa
ra nelle separar o seu gado. 

1) sahida, 2) o acto de come
çar a corTer. Rompida na 
cóla é o partido, quando um 
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Ra1iir ou sahir eni pé . .. .. . 

Sotrenaço s. m . ... . ..... . 

&>frenar v. 

T alaveira 

Talavcirada s. f ... . .... . . 

T iro de laço s. m . . . ... . . . 
Tiro de bolas s. m .... ... . 

Tironear v. tr ......... .. . 

Pocada s. f ... .. .. . ....•.. 

Tocador àe rodeio . ...... . 

Tósci s. t . ..... . ..... . .. . . 
Tôso s. m ..... . ......... . 

.. 

PORTUGUEZ 

dã a outro a vantagem de 
dianteira da extensão do cor· 
po do cavallo. 

signif. ficar em pé quando cus-
· pi do do cavallo, sahlndo este 
em galope ou corcoveando. 

cavalleiro que cahe facilmente 
em pé, parado1·. 

acção de puxar as redeas para 
fazer parar o cava.no, sofre
não, sofrenada. 

sofrenar o cavallo para parai-o 
ou recuar. 

o portuguez ; por analogia = 
inaturrengo, o que não sabe 
montar etc. 

grande porção de talaveiras; 
grande numero de portu· 
guezes. 

o acto de jogar o laço. 
o acto de atirar as bolas contra 

o a nimal. 
dar tirões, puxar o queixo do 

:{>ôtro pelas redeas para fa· 
zel·o obedecer . 

dar uma tocada n'um parelhei· 
ro é sujeitai-o a uma corrida 
de ensaio na qual é chicotea
do etc. 

individuo que espanta o gado 
para conduzil·o ao rodeio. 

tosquia. 
cert o modo de t osar o cavallo 

ou cortar -lhe a clina . 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 105 

BRASILEIRO 

Tos ar 
Tranco s. m .......... . . . . 

Variar v. tr ......... . ... . 

Ve~·aear v. t r ............ . 

Verdeio s. m. . . .. ....... .. 

PORTUGUEZ 

sujeitar o cavallo ao tôso. 
marcha natural do cavallo em 

viagem, sem que seja preciso 
tocai-o. 

ensinar o cavallo a correr JJa
relho com outro. 

o cavallo, dar-lhe ração de ca· 
pfn1 verde. 

1) este t ratamento do cavallo, 
2) forragem verde para o ca· 
vallo de trato. 

TERMOS PROMISCUOS 

Oa1>resteat·, v. intr ..... . . 

Cavallinho, s. m ...... . .. . 
Cagotilho, s. m . . . .. .. ... . 
Olina s. t. .... . .. ........ . 
Cóla s. f. . . ............ . 

Encontros s. m . .... ... . . . 
Garráo s. m ......... .. . . 

Palanqueação, s. 

Palanqueação, s .f . . . ....•. 

Pa.lanquear, v. tr .. . ... .. . 

ir o animal preso pelo cabresto 
( Rev. do Inst. Hist. t. 15 ). 

couro de cavallo cortido. 
as crinas do cavaUo tosadas. 
crina. 
cauda do cavallo. 
peito do animal. 
nervo da perna. Lado esquer<1o 

é o lado de montar.- e o laào 
de laçar é o lado direito do 

cavallo. T<.íboi;iào pescoço -
cada um dos lados do pesco· 
ço do animal caval1ar. 

acto de ama nsar o animal ao 
palanque. 

o que ata ao palanque um ani
mal bravio. 

prender o animal bravo ao pa· 
Ianque. 
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Paleta, s. f. . . ... .. ...... . 

PanàUha, s. f . .... . .. ... . 
Sacar a orelha •....•.. .• 

PORTUGUEZ 

nome do osso da mão do aui· 
mal ou omoplata. 

quadrilha, grupo de cavallos. 
chegar á raia com a orelha li· 

vre, isto é adiantado do ou· 
t ro parelheiro apenas pelo es· 
paço da orelha. 

LOCUÇõES TIRADAS DO CA V ALLO 

Gancha . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Carona ................. . 

Oavallo ... ... . .. ........ . 

Embuça,lar . . . . ... . ...... . 

Bm ba'taçado1· .•...••.•••• 

"Estar na sua cancha", achar-se 
no seu elemento, no seu pa· 
raiso, achar-se em posição fa· 
voravel etc. 

Abrir cancha, dar logar para 
passar . 

Levar 01t toniar carona se diz 
" em linguagem militar - do 

ofticial que é preterido por 
outro em sua promoção. 

Não ag1ientar carona dura, é 
não supportar insultos ou 
desatôros sem reagir. An
dar pelas caronas - andar 
mal, falho de recursos - em 
apuros - em situação criti
ca. (Corrêa) . 

Abra o cavallo ou t ire o cavallo 
ãa c1uiva - Importa isto em 
dizer: retire o que <li11e. 
(Cesimbra) . 

Enganar : Quizeram emb~a

lar-me; mas não consegui
ram pôr o buçal no animal. 

enganador, velhaco. 
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E mpacador . ............ . 

E nquaãrilha1· ...... .. ... . 

En1·abar ................ . 

Garrão (nervo do cavallo) 

Gavião (cavallo 1natreiro) 
Gavionar . . . . . . . . . . . . . . . . 

Galope •................ . 

Largado ....... . ........ . 

Largada . . . . . . . . . . . . . . . .. 

M anguear . . . . . . . . . . . . . . . 

PORTUGUEZ 

coutumaz, teimoso, que por ha
bito gosta de pôr obstaculos. 

Andam, sempre enquadrilhacJ.03 
- de enquadrilhar cavallos. 

_.\.lidar sempre junto a outro; 
perseguil-o : O cobrador anda 
enrabado com, aquelle devedor. 

Afro1ixm· o garrã.o - dobrar 
as pernas e cahir; mostrar-se 
pusillanime e sen1 energia, 
desistir de qualquer cousa por 
se conhecer inferior ao ad
versario. 

Vivo, finorio. 

tanto andou, tanto gavionou, 
que afinal se casou. 

admoestação, censura, castigo, 
capina: um forte galope q11,e 

lhe servirá de lição. ( Corrêa). 
diz-se do homem, quando se 

perdeu a esperança de o cor
rigir. 

Fulano tem bôas largadas, isto 
é, ditos chistosos ou boa sa
hida etc. 

(repontar os cavallos para a 
mangueira ou curral): Ando 

mangueando aquelle sujeito 
para ver se o convenço. Você 
está me 1nangueanào para 
ver se eu caio na espareJla 
( tlo Rio da Prata e Chile) . 
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Marcado ............ . ... . 

PeJZt)go ......•..... ,. ..... 

Pescoceiro .............. . 

Poncho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Quebr a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. ~ ' 

PORTUGUEZ 

homem que gosta de enganar 
os outros, applica-se parti
cularmente âquelle que nego
ceia; marcados - os da ci· 
àaàe, suppostos sempre como 
dispostos a illudir os dos 
campos. 

A cousa tem, peZlêgo, isto tom 
sua difficuldade. 

Pellêgo branco. nome dado pe· 
los da fronteira aos nortistas 
ào Estado e aos moradores 
do Taquary ( Corrêa) . 

caloteiro. Aq1ielle sujeito é 
pescoceiro para satisfazer 

• suas dividas. 

Forrou o poncho (fez bom ne· 
goelo) . Sacode o poncho = 
(dar o signal de desafio) . 
Pisar no ponc1io a alguem, 
offender sem ser repellldo : 
"Que atrevido,· me pisou no 
ponchof" (Gaúcho forte, ap. 
Corrêa) . Pr~verbio: Poncho 
ào pobre ó o sol. Ponchada 
= grande porção. 

(cav. espantadiço) homem co
lerico. 

(cav. mão) Fulano é um que
bra - quebralhão - Quebr .l· 
largado. 
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Rodilha ..... ...... . .... . 

Rt~istrar . . . . . . . . . . . . . . .. 

PORTUGUEZ 

Pessôa àe annada grande e bas
tante rodilha é pessoa exa
gerada, parladora, espalhafa
tosa e mesmo mentirosa etc. 

tomar nota dos cavallos alheios 
que se acham na tropa para 
poder indemnisar os respecti
vos proprietarlos. Este voca· 
bulo é um monumento da jus
)ti~a e bons costumes dos 
habitantes da campanha er
guido no campo da sua lin· 
guagem. 

' 
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CAPITULO 

A Hngna Tupi-Guaranl 

..• é facil, elegante e suave e copiosa; a dif

ficuldade d'ella estâ em ter muitas composições. 

O Padre Fernão Cardim, S. J . Rev. J . H . Br. t. 

57 p. I. 205. 

~ 

Ha poucas cousas do nosso passado que tanto des-
a fiam a nossa attenção como a linguados nossos avoengos, 
esta lingua geral que ainda agora ou antes que de novo 
agora é o estudo e a delicia dos americanistas e de n1uitos 
outros sabios. 

Antes ele tudo convém constatar que ella não é n1orta, 
nlas vive ainda em grande parte na America do Sul e con
tinúa ta1nben1 a viver entre nós, pulsando muitas veias do 
seu genio em a nossa língua. O seu influxo sobre o nosso 
idioma é patente, tanto mais que, relativamente ha pouco 
tempo, era ella falada ainda no Rio Grande con10 nos 
relata a historia. 

Conforme affirma o sabio Martius nas suas ' ' Con
tribuições para a Ethnographia", ainda em 1814 (segundo 
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o recenseamento geral da população do Rio Grande do 
Sul) .,ubia a mais de oito mil o numero de índios que vi
via.rn en1 nosso territorio, e com isto concorda o Dicciona
tio c;eographico de l\1:illiet. Todos estes indios falavam 
o guarany. 
~icol. Dreys que vivera 10 annos no Rio Grande do 

Sul e estudára os costumes rio-grandenses, escreveu em 
1839: 

''A língua usual das Missões é a lingua guarany, so
nora, euphonica e extremamente pittoresca; principia iá 
a ser popular desde o Rio Pa11do e nesta ultima villa falla
se mesmo indifferentemente e quasi com a mesma facili
dade a lingua portugueza e a língua indigena; pois a popu
lação das i\1:issões consta pela mór parte dos restos da na
ção guarany, nação branda, docil e soffredora, sem todavia 
ser extranha ao prestimo militar ; deixaram fama no R. 
Grande os valentes lanceiros a cavallo outr'ora denomi-

' 
nados do General Abreu, inteiramente formados de natu-
raes das Missões." 1 ) 

l) Noticia descriptiva da Provincia do Rio Gr. do Sul do · 
S. Pedro do Sul. cap. li, i. pag. 105. - No Tricentenario do 
Ven. Joseph Anchieta p. 259, escreve Couto de Magalhães: 

. '"'Em uma memoria lida no ultimo Congresso de Americ~· 
instas, cujas sessões tiveram logar no Mexico em 1895, o sr. 
C. Poma, encarreg. ahi da Legação da Italia, dâ a lista de 
c.êrca de tr inta periodicos publicados nas duas Amaricas, em 
h nguas americanas. Destes a maior parte é publicada pelos 
yankees dos E. U. do Norte, mas muitos por outros Estados 
da America e entre outros pela Guayana Ingleza. No Brasil, 
seg,unda potencia da America, nem um"! 

~ explicação deste enunciado de C. Magalhães, quanto ao 
Brasil dal-a o proprio Baptista Caetano, n' uma carta inscrita 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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E por certo não devemos nos envergonhar de um pa
rentesco tão intimo. Os conhecedores mais profundos ·1 

elle se referem com os termos mais honrosos. Não é só o 
Padre Cardim : tambem outros de ainda maior fama exal
tam as virtudes deste idioma. Assim escreve Dahlmann : 
" Não foi só a importancia, mas a belleza e as qualidades 
proprias das línguas americanas, que attrahiram as atten-

' 
ções para o estudo do tupy - guarani." 2 ) E um velho mis-
sionaria pensa até: "Quem não quereria com gosto trans~ 

pôr o atlantico para obter alguns conhecimentos desta lín
gua, á guiza dos Romanos que passaram o mar J onio para 
na propria terra dos hellenos poder provar as beHezas do 
grego?" 

O erudito indianista Dr. Theodoro Sampaio quali fica-o 
um idioma rico no vocabulario e bastante expressi
vo." 3 ) O Padre Figueira, S. ]., autor da celebre gram
matica tupi do seu nome, diz que a lingua é amena e ele
gante e ao mesmo tempo abundanteinente rica e na sua ar-

no vol. VI, dos Anna~s da mesma, onde escreve assin1: ''Ex, 
tremamente penhorado por esta bondade (de confiar-me tra
balho) fi.co muito e muito agradecido a quen1 assim depara~me 
occasião de publicar estudos, que a não ser isto, t eriam de. 
morrer na gaveta. E' bem sabido que principalmente na 
nossa t erra, escriptos que não forem de litt.eratura ligeira, ou 
não versarem sobre polít ica, escriptos que não entenderem 
com as posições dominantes do dia, não têm assignantes nem 
para fazer face ao terço ou metade das despesas da edição." 

2) Dahlmann, S. J . " Die Spranchkunde und die ltissio· 
nen '', Freiburg 1891, pag. 81. 

3 ) " O Tu pi na Geographiá Nacional ", por Theodoro 
Sampaio, S. Paulo, 1914, 2.ª ed. 
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chitectura totalmente extranha a nós. •) O Padre Ruiz 
de Montoya, S. J., autor da grammatica e do verdadeiro 
thesouro desta lingua, qualifica-a de rica e amena e diz 
que µóde hombrear co111 as linguas as mais celebres, e tão 
significativa nos seus tennos que se lhe pó<le applicar 
as palavras da Genese: Omne quod vocavit Adam animae 
viventis, ipsum est nomen e jus," 5 ) O Padre d' Aragona 
que, n'urna obra especial, só trata das partículas do Gua
rani, diz " que nestas é que se n1anifesta a belleza propria 
desta língua." Não n1enos favoravelmente se exprime 
o autor da " primeira historia do Brasil ": . . . todos os 
indigenas fallam uma mesn1a linguagem e esta aprendem 
os religiosos que os doutrinam por uma arte de grammatica 
que compoz o Padre Joseph de Anchieta, Varão Santo da 
ordem da Companhia de Jesus_, e linguagem mui cómpen· 
diosa e de alguns vocabulos, nzais abundante que o nosso 
Port1,gue:::", porque nós a todos irmãos chan1amos irmãos 
e a todos os t ios, tios, mas elles ao irmão mais velho cha· 
mão de uma maneira, aos n1ais rnoço de outra. O tio-irmão 
do pae tem um nome, e o tio-irmão da inãe outro, e alguns 
vocabulos tem de que não usan1 as mulheres, e outros 
que não servem senão aos homens e sern falta são mui 
eloquentes, e se presan1 alguns tanto disto, que da prima 
noite até pela n1anhã andam pelas ruas e praças pregqndo, 
excitando os mais á paz ou á guerra, ou ao trabalho, ou 
qualquer outra cousa que a occasião lhes of ferece, e en-

1) Figueira P. Luiz. S. J. '°Grammat. da lingua do Bra· 
sU". Novamente publ. por Julio Plazmann, 1878. Introducção. 

G) L . e. p . 85. 
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tretanto que um falla todos os mais callam, e ouvem 
com attenção, mas nenhuma palavra pronunciam com f, 1, 

ou r, não só das suas, n1as nem ainda, das nossas, porqtle 
se queren1 dizer Francisco, dizem Pancicú; e se quere1n 
dizer Lui:;, dizem Duhi" . . . 6

) 

São admiraveis os estudos, as grammaticas e os V'OCa
bularios, verdadeiros thesouros de sciencia e não podetnos 
comprehendcr con10 os n1issionarios no n1eio de seus tra
balhos apostolicos e de educadores dos indios nos diversos 
ra111os da civilisação acharam ainda ten1po para trahalhos 
desta orde1n que absorvem de per si un1a vida inteira. 

Quanto ao 1nethodo, deviam naturaln1ente estabelecer 
suas gra1nmaticas confonne ao conhecido européo e admi
ran1os con10 conseguiram isso. Elles não tinhan1 te1npo 
nem meios para estudos mais profundos da lingua, e nem 
sabiam que a organisação e a estructura desta nova língua, 
de que pretenderam antes de tudo con1pôr artes, isto é, 
methodos praticos para outros missionarias con1 1naior 
facilidade e 1nenos dispendio de tempo poderem aprendei-a, 
se differenciava das européas, a que a encostaram. Ne1n 
existiam já naquelles tempos os trabalhos preparatorios e 
recursos linguisticos de hoje, que terian1 tornado possivel 
un1a c01nparação scientifica das diversas fan1ilias das lin
guas htin1anas. A nós que possuin1os não só as diversas 
obras sobre as línguas atnericanas mas tan1be1n outros re
cursos, co1no unia sciencia toda moderna, a das línguas 
compasadas não é tão di f ficil entrevér que a lingua tupi-

6) Historia do Brasil por Frey Vicente do Salvador, I. 
i. cap. 12. cf. Annaes da Bibl. Nac. vol. 13. 
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guarani é d'uma indole pouco hotnogenea senão toda he
terogenea das conhecidas européas. Na minha humilde 
opinião, me parece que tanto da substancia como do espíri
to da lingua americana muito escapou aos esforços de que
rer co1nprimil-a e quasi encarcerai-a nas fórmas gran1ma
ticaes européas, posto que correctas, porém rijas e estreitas 
demais. Não nego que é difficil sahir e elevar-se sobre as 
f órn1as que regen1 a nossa educação, que rege1n por seculos 
as nossas sciencias e artes; não é facil, digo, de elevar-se a 
outras fórmas não menos intellectuaes, ou, antes, e1n vez de 
pensar pelas costumeiras tradicionaes e quasi inevitaveis, 
pensar, conceber e falar por meio de concepções que o 
idiotna, o seu genio, a maneira de vêr as cousas apresentam 
e exigem. Não posso deixar de notar a sagacidade e as ve
zes a espirituosidade e a verdadeira habilidade com que 
aquelles missionarios acharam o que procurara111 para a 
gram1natica, fórmas europeas na lingua tupi, em quanto 
o material desta devia se dizer senão intratavel ao menos 
indif ferente para tal e tal fórma grammatical; mas pre
stou-se e assin1 serviu e muito bem. 7 ) Mas basta de re-

7 ) Já tinha escripto estas linhas quando se me deparou 
um trecho dum mestre na materia, o Dr. Baptista Coetano No
gueira, que comprova esta opinião: "grammaticas existentes da 
Ung~a geral que foram modeladas segundo as regras da gram
matica latina, as quaes poderão ser muito bôas mas não se 
adaptam aos factos de outra Jingua, onde a concepção, seguindo 
sempre as leis logicas do espirito humano, comtudo desenvolve
se por caminho e em direcção diversa, e converte-se n'uma ex
terna, que se não pode traduzir litteralmente" ... o que é certo 
em geral é que nem sempre foram a expressão da verdade em 
relação aos factos da lingua. Assim os pronomes a, se, o 
desde tempos antigos apparecem empregados com os partici· 
pios, .quando tal não consta das grammaticas . . " Annaes 
da B1bl. Nacion. Vol. VI. pag. XIII. 
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flexões. E ' tempo de estudar alguns caracteristicos da lín
gua que nos occupa. 

Reduzindo tudo a uns poucos de pontos, observo que é 
classificada con10 pertencente ao grupo das aglutinantes. 
E• denorninada tupi-guarani porque se admitte a quasi 
identidade das duas. "Que ellas são quasi identicas, diz 
uma grande autoridade na materia, não ha a menor duvida 
para os que a ten1 ouvido falar pelos naturaes ''. S) Quen1 . 
,conJc,a a estudar este idiotna logo tenl de topar com uma 
cousa extranha; os autores ou grammatícos jesuitas que 
tratan1 no mes1no assumpto parecern propor-nos um in
tci ran1cnte diverso. Quem entender os exemplos e regras 
do :P. Figueira não comprehenderá logo as mesmas pro
postas pelo P. Luíz Montoya. Participa esta língua de 
certo caracter de protéu devido tanto ás circumstancias ex
teriores con10 a sua estructura interna. Encontrando os 
tnissionarios esta lingua só na bocca de selvagens que não 
sabiam escrever não nos foi transmittido monumento al
gun1 de sua escripta e alphaheto, se jámais tiveran1 tal. Os 
proprios missionario's deviam, pois, com 1nuita difficulda
de apanhar aquelles sons extranhos e fixal-os em alphabeto 
totaln1cnte destituído de semelhantes. Li e ad1nirei um 
trecho nas obra,s do P. Vieira em que elle confessa, que 
tantas vezes tinha posto o ouvido sobre a bocca do incli
gena para apanhar-lhes aquellas vozes e consoantes tão 
dif ferentes das noc;sas, sendo que, conforme Montoya, pos-

~) Couto de Magalhães, "O Selvagem ", p. III. cap. 3. Rio 
de Janeiro, 1876. 

' 
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súe quarenta e dois sons vogaes, que este indicou pelas 
seis vogaes com sete accentos cada uma. 9 ) 

Por exen1plo o bem conhecido y guttural não é só 
isto, é muito mais; é um ente linguistico que parece ser a 
e·phinge glottica com cabeça, corpo e cauda de entes di
versos, que surge lá do fundo, como vindo de além do dia
phragma e subindo chega mudado em especie de it f rancez 
para expirar en1 não sei que som dinamarquez. Apezar . 
de haver 1nais de urna <luzia de annos que in1portunei 
um erudito conhecedor do tupi - guarani, como o provam 
os seus escriptos, aqui nesta cidade de Porto Alegre, lem
bro-n1e ainda que elle como entre Scylla e Charybdis não 
ousou ensinar-me a pronuncia daquella multifaria letra. 

Não possuindo, pois, em toda a gamma das letras eu
ropeas uma representante, os gramn1aticos deviam fazer 
uma convenção que tal e tal letra ou sígnal a signí ficasse e 
uns escreveram um l italico, outros escreveram um i enci
mado de um ponto, outros com um ponto sublinear ; estes 
escreveram u1n y com um accento, outros yg. Portanto es
crevera..-n de quatro maneiras a n1esn1a palavra de sorte que 
parece haver quatro expressões para designar a palavra 
agua y. E como os missionarias hespanhoes naturalmente 
serviam-se de seu alphabeto e desta circumstancia occasio
naram~se outtas differenças apparentes .. especiahnente pa
ra aquelles que não ouvem falár a língua. conforme C. de 
Magalhães o af firma do sabio Martius. 

Outra fonte de differenças apparentes attribue o dito 

9) Raf. Galanti S. J. " Compendio da Hist. do Brasil", 
pag. 97. 
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autor a circumstancias geographicas; porém ha de procu4 

rar.-se em causas nlais remotas e fundas e porque estas nos 
mostram mais a indole da lingua vou ao menos tocal-as. 
Assim se diz no Paraguay gallinha : uraguaçú, no Pará ça
pucaia. Tão differentes são· estas duas palavras para de
signar a mesn1a cousa que parecem pertencer a duas lín
guas totalmente diversas, e não obstante, quem conhece a 
Iingua não o estranha, pois uruguaçÚ' quer dizer perdiz 
grande; pois para quen1 conhece outras aves, póde dizer 
que se asser11elha 1nais á gallinha emquanto os do Pará 
onde não ha perdizes tornaram a denominação do canto ou 
grito e dizen1 çapucaia que quer dizer: o que grita. ?v!as 
disse que a razão está mais funda. Explica-a o padre 
Barcena S. J. 10): a razão é porque os indios se exprimem 
por meio de circumloquios, rodeios e por semelhanças." 
Un1 diz um termo para significar uma cousa e outro diz 
outro termo para significar a mesn1a cousa e até o mesmo 
indio perguntando varias vezes, responde ora de um modo 
ora de outro para significar a mesma cousa. Para dize
retn Egreja, uns dizem "casa de Deus", outros "casa da 
Virgein", outros "onde se reza", outros "onde se enterra". 
Para dizer ferreiro, uns dizem: "Aquelle que faz freios", 
outros "Aquelle que faz esporas'', outros "Aquelle que 
faz cunhas", outros "Aquelle que dá golpes". 

Grande influencia exerce nos vocabulos o accento que 
nn1da o sentido da n1esn1a palavra : v. gr . Túpa, rêde de 
dormir; tupá, raio; tupã, Deus. Púa, cousa redonda; puã, 

10) Annaes da Bibl. Nacional. Rio de Janeiro, 1879. 
Vol. III. pag. 602. 
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levantar, empinar. Donde ita-púa, pedra redonda e tam
ben1 prego; itá-puã, pedra levantada. 

O sotn nasal antecedente nasaliza o consequente e vice
versa: de nheê língua e cat'lÍ bom se forma nhcêgatú, por
que o ê de nheê, sendo nasal, faz nasal o ca de catú e o 
converte em nga .. 

Donde resultam diversas inversões exigidas pela lei da 
cuphonia que ten1 dotninio extenso nesta lingua. 

A distincção de n1asculino e feminino não existe, 
como entre os espiritos. 

Lucien Adam 11 ) considera con10 um dos caracteris
ticos niais salientes da morphologia do Tupi o possuir 
duas maneiras de exprimir a relação de possessão e da rela
ção do genitivo. Na primeira classe se exprime "de elle" 
pelo prefixos, emquanto o de" si" pelo de g. Ex.: s'-ugy, 
o sangue delle, g-ugy o sangue de si. 

Na segunda classe exprime-se "d' elle" pelo prefixo i, 
en1quanto a relação de si se representa pelo de o. Ex . : 
i-n1bac a cousa d'elle; o-nibae a cousa de si. 

Em abaneenga ( tupi-guarani) ha duas especies de 
pronornes, os pessoaes e os demonstrativos; relativos não 
os ha. Uns autores os formam e assin1 é que falam em 
relativos. Os pronomes pessoaes, a que nos limitamos 
aqui, distinguem-se ein duas classes pem características, 
que Baptista Caetano Nogueira, como parece, com razão 
chrismou de agentes a umaiclasse e pacientes a outra, por
que se referem os primeiros ao nominativo ou paciente. 

11) M ateria1t.x pour servir <t l' établissement à' une Gra·nt · 
maire des àialectes de la Familie Tupi par Lucien Adam, Lau· 
réat de l' Institut, Paris, 1896, pag. 22 . 
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O s pronomes pessoaes do nominativo ou sujeito pre
põem-se aos verbos da maneira seguinte por exemplo em 
ii conier 

a- u como 
re-u comes 
o--u come 

ya-u con1emos (nós todos) 
ro-u comemos (nós outros) . 
pe-u comeis 
o--u comem. 

Con10 se vê ha ÕQÍS pronomes da pr in1eira pessôa do 
plural; um a que chamam exclusivo " ro J' e o outro inclu

sivo "ya" = fia. 

O exclusivo etnpregam quando dizem nós outros, com 
exclusão por ex. de vós europeos, delles e dellas meninos 
e in ulheres. Pelo contrario ~va ou na, nós todos, não ex
clúe ninguem. Os tres principaes grammaticos Anchieta, 
Montoya e Figueira escreve1n ere para a segunda pessoa 
do singular, e oro para a primeira exclusiva do plural. 
Baptista Caetano Nogueira attribúe isto a engano de outi
va do r brando inicial, que parece pedir 

1 
uma vogal ante

posta. Conforme o mesmo autor tanto os paraguayos; 
como os indios do Brasil pronunciam ,re, ro, e nos escriptos 
modernos em guarani assinl vem escripto. 

Os pronomes pacientes che me, nde te, y elle etc. pre
postos immediatamente a vocabulos que figuram de ver
bos transitivos representam o paciente ou accusativo: 
che-u, con1e-n1e ou comem-n1e, nde-1t con1e-te ou co

mem-te etc. Prepostos aos que figuran1 con10 intransitivos 
ou a substantivos são verdadeiros genitivos e servetn de 
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pronomes ou adjectivos possessivos, por ex . che quer, o 
dormir ou o somno de mim, o meu somno, h-og a casa . 
delle, o-po a mão de si, a sua mão, git-og a sua casa, 
etc. 12 ) Da outra tarefa ainda mais importante destes 
pacientes veremos ao tratar do verbo. 

Conforme Bapt. Caetano Nogueira e outros, en1 aba-
1 eenga são verbos e nomes a n1es1na cousa : "Os nomes 
primitivos são verdadeiros verbos no infinito ou antes 
todos os in finitos dos verbos são no111es . . . " 1 3 ) Abra
mos o grande diccionario de aba eenga que o mesmo 
autor co1npoz para a traducção da Conquista do P. Mon
toya e que comprehende mais de 600 paginas em quarto 
e comece111os pelo radical a; este significa ao mesmo tempo 
tanto nomes como verbos : 

a s. dia, 
- v. nascer, 

v. tomar, 
- v. cortar, 
- s. cabello. 

cáb, v. t r. ferir, picar ; 
- s. espinho ; o que fere ; 
íb, v. intr. elevar-se; 
- s. arvore, tronco, haste. 

l\1as con forme o citado autor até não ha verbo nesta 
lingua e só rion1cs e estes se tornan1 verbos mediante par
ticulas preposta$ ou pospostas. 

Dizer qnc n'tt1T'a lingua não ha verbo é para uma in
tellir-enria curopea1 ainda estranha ás linguas americanas, 

--,-.- -- -
12) No guarani moderno fallado no Paraguay a distin

cção e tre nr0Prn1es agentes e pacientes 11.oje é quasi ~ulla e ha 
mais :1lgumns nl E:'raçôPS, tambem pho·,eticas dos rad1caea. 

·:) Annacs da Bibl . Nac. Vol. VI, pag. 5. 
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o mesmo que: urna lingua que não é Jingua, uma cousa 
sem amago, um homem sem coração, um soldado sem 
arma. 

Pois só com o verbo se póde formar uma oração com
pleta e dispensar tudo; mas sem elle como se pooe operar 
logica e gra1n1naticaln1ente ? ! Existindo não obstante essa 
contradiçcão, uma lingua que dispensa o que a todas pa
rece indispensavel, sem prejuizo seu, e uma que é consi
derada entre as prin1orosas, deve abrir naturaltnente gran
de appetite de saber o como destrinçar este embrulho. Os 
que procuram resolver este enigma dizendo que se fórma 
o verbo accrescentando ao nome u1na particula não adian
tam nada. Pois os non1es augmentados de particulas não 
perden1 sua natureza ele nomes e quando n1uito póden1 
figurar ambos nesta sua pequena companhia; o que dize
mos, pois, é que verbo não existe e sim sómente substitui
ções. Mas a difficuldade vae augmentando de ponto e as
sim o interesse de saber como sahir-se della ao ouvirmos 
que ha verbo substantivo, que é o proprio e para dizer o 
verbo por excellencia, isto é, que em todas as orações faz 
o papel da alma delJas, que faz na oração para que seja 
uma oração ou a expressão d'u1n juizo, que é por conse
guinte aquillo que realisa a tarefa de cada lingua de in
corporar ou encarnar o pensamento para assitn comn1uni
cal-o a outrem. 

Ora não existe nada em abaiieenga que se assemelhe 
ao verbo ser ou que ao menos substitúa este "elemento 
vital de todos os outros". Quanto preoccupava este facto 
linguistico da não exístencia do verbo ser aos antigos 
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grammaticos mostram suas opiniões encontradas e oscillan
tes a este respeito e os esforços de suppril-a da melhor 
1naneira. Anchieta formulou a seguinte regra : Os nomes 
conjugados como verbos inclúeni. em si o verbo suni, es, 
f ui, en1 duas significações, scillicet " ser" e " ter" . Mon
toya vai mais longe; faz desses nomes verbos, quando con
jugados com pronomes. Figueira confessa que " não ha 
nesta lingua verbo algum particular que proprian1ente cor
responda ao verbo 'su1n~, es, fui, latino; mas esta falta se 
suppre bem con1 o pronon1e che". 1 4 ) Se as circumstan- , 
cias o permittissem, seria aqui o lagar de elevar-nos a 
algun1as considerações sobre a philosophia da linguagem, 

1 

sobre a logica da grammatica; entretanto limito-me a al-
gumas breves conclusões d'un1 abalisado philosopho. Bal-
1nes, analysando o conceito do verbo, chega á conclusão 
f inal que o essencial do verbo é exprimir o tempo. 

N cga a necessidade do v erbo para exprimir a existen
cia ou identidade entre um nome e um predicado; e pode
se affirmar que nos indica um caminho para achar a solu
ção do nosso problema no seguinte arrazoado : Se fosse o 
essencial do verbo, exprimir a identidade entre um nome e 
um predicado, o verbo não era necessario; pois se expri-
1neni 11iuitos juizos sem empregar um só verbo, como; Ce
sar, grande general, habil politico, e1ninente e'scriptor, foi 
victin1a da sua excessiva confiança. Sem os verbos o que 
nos faltaria, não seria a expressão da affirmação, mas 
a do tempo e por conseguinte se deveriam empregar cir-

1 4 ) Revista Trim. de Inst. Hist. do Brasll tom. 43, p. I, 
pag. 181. 



124 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

cumlocuções que tornariam muito enlbaraçada a língua- ,.; 
gem. l ó) Mas se o philosopho hespanhol tivesse conheci-
do nossa lingua americana, não teria collocado a essencia 
do verbo em affirmar o ten1po ; pois podemos fazer isso 
se1n o verbo e se1n incorrer nos en1baraços an1eaçados. 

' O facto de appôr o falante un1a particula ou u1n voca
bulo a un1 nome e esta composição ligada con10 parte or
ganica a um todo 1nais estreito rjo que a oração não -
a1nericana ê o que constitúe o verbo em' aba ftcenga. Sendo 
este assurnpto de algum folego, só no correr deste ttabâ
lho dar-se-á explicação satisfactoria e n1ais intima. Pelo 
que sei, neste ponto de explicar o verbo logico na oração 
abafieenga, confesso-o estou só; ao menos não tenho 
antecessores que positivan1ente o ensinaratn , inas sim taes 
que negam a explicação contraria á esta theoria, como um 
erudito an1ericanista que, áquelles grammaticos que querem 
que nas partículas se ache clisfarçado o verbo, havendo elli
pse do designativo verbal, refuga, e, como parece, com suc
cesso assin1: "Ora, si não ha verbo que traduza esse, ser, 

como é que o have1nos de suppor existindo, mas occulto ! 
Não é verdadeira phantasia, ellipse de palavra que não 
existe e portanto, nunca póde apparecer clara? 1'anto mais 
que a falta do verbo é essencial para a intelligencia do 
guarany e do tupi, que possue1n 1neios de suppril-a." 16) 

Deveu-nos, poré1n, o citado autor a explicação de como 

1 G) Philosophia Elem. 
l ll ) A. J. de Macedo Soares. 

Revista do Instituto Hist. Brasil. 
Rio 1880. 

Um manuscripto guaran11. 
Tom. 43, p. I, pag. 18%. 
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supprirnir aquella falta, o que tentei, repito-o, com n1uita 
hesitação, ousando uma af firmação ainda não approvada 
por autoridade alguma. Externei esta theoria ou opinião 
minha aqui, bem que destituida de toda a autoridade e com
pctencia, no intuito de ser corrigido pelos con1petentes 
ou então ao menos excitar ao estudo desta bella lingua que 
é propr ia nossa do Brasil e que tnais influencia te1n exer
cido en1 nossa civilisação do que muitos itnaginam. Disse 
pois que o facto appôr-se a un1 non1e p. ex. un1 dos 
prono1nes che eu, nde tu, g (o) el1e etc. nas circun1stan
cias indicadas é o verbo que affirma o que a oração ex
pressa, isto é1 um juizo que é um facto mental, ou utn acto 
do nosso entenditnento, em que se liga uni predicado a. u11i 

sttjeito expresso externamente pela ligação de dois no111es: 
checatit sou bom, nde porâ és bonito, g pochi é n1áu etc. 

Longe de lançar-nos en1 embaraços, a falta <lo verbo 
constitúe sua original e unica substituição un1a das belle
zas características das línguas americanas. "A 1nais in

teressante particularidade dos nomes consiste no poder 
de exprimir o passado 1nediante o suf fixo êra, v. gr. akan
ga, cabeça : al?.anguéra, caveira, isto é que foi cabeça e da 
qual ficou quanto basta para indicar o que foi ; taba, alclêa, 
tapéra, ruinas de urna aldêa, isto é, que foi aldêa e della 
ficou alguma cousa" 17) ou como diz Macedo Soares, "de
signando o estado anterior. Singularissin1a formação le
xicologica, não nos consta que exista en1 outras 1in
guas." 18) 

Coni p. da Hi st. ào Brasil pelo P . R . Galanti, S. J . 
Rev. Brasileira, t . 8, p. 118. 

• 
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Este facto linguistico é outra prova da não existencia 
do verbo no abaiíeenga : pois é ao 110111.e que se appõe o 
que chamamos os accidentes do verbo, isto é os designa
tivos do tempo preterito e dQs mais como veremos. Mas 
ouçatnos o nosso autorizado mestre, o sabio Baptista Cae
tano. u>) "Ha dois . designativos geraes de ten1po para 
todos os modos, e que servem tambem e essencial111ente ao 
infinitivo: são cuér e ra1n. Estas duas dicções tem signi-

, f icações proprias attributivas: cuér ser velho, antigo, pas
sado ; ra111. ser novo, são, fresco. Porétn, empregadas cotno 
suf fixos perdem o caracter attributivo e servem para de
signar ten1po preterito e tempo futuro. Por n1eio d'ellas 
e da dicção a que se appõem obtem-se cinco tempos . . . 
Estes designativos de tempo inteiramente separados do 
verbo e susceptiveis de serem appostos a outra qualquer 
dicção, constituem utn dos caracteres, que dão ao abafíeen
ga e a outras línguas americanas feição tão especial, que 
di f ficulta e até impossibilita a traducção litteral em outras 
línguas, por ex. como o portuguez, onde a designação do 
ternpo pertence essencialn1ente ao verbo, com elle só varia, 
e não póde ser feita por mudança de fórma no substantivo 
ou no adjectivo ... Por quererem exprin1ir a todo o custo 
o tempo por meio do verbo e por não veren1 que elle podia 
ser detcr111inado pelo substantivo, é que as gran1maticas 
nuiltiplicam os te1npos nos n1odos pessoaes (indicativo, 
optativo etc.), desenvolvendo-os n1ediante adverbios annc
xados aos verbos, inventando tempos parallelos aos das 

19) Esboço grammatical. Annaes da Bibl. Nacional, vol. 
VI, p. 79. 

.. 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 127 

linguas européas, e procurando fazer um accôrdo ou cor
respondencia impossivel dos tempos e modos da lingua 
an1encana com os das linguas européas." 

Uma consequencia e ao n1esmo tempo mais unia 
prova da não existencia do verbo ser é a falta da voz pas
siva, sendo ser "o elemento da passividade" dos n1ais 
verbos. 20

) " We think we may afirm, that in this langua
ge there are wanting, not only the passive verb, but also 
lhe passive voice itself . . . l n order, then, to denote 
something like lhe passive voice, it is, as a rule, suf ficient 
to place certain \Vords, which have themselves the 
meaning of passive participles, after the substantive or 
pronoun serving, as the subject ; ex. Paul \vas killed = 
Paul inkávára, or Paul inka-pyra; = inká to kill + vára 
or pyra, suffix denoting lhe object of the action, - as 
killed." 21 ) Para dar urna idéa de como nossas con
cepções européas são bastantes subjectivas e podiam ter 
sido concebidas em outras fórmas, ponho aqui u1n ou ou
tro exemplo : Dizemos que aquelle que é amado por ou
trem é paciente e a fórma grammatical que exprime esta 
relação chaman1os passiva; pergunto, não se podia dizer . 
com mais ou ao menos igual razão que o tal an1ado não 
é paciente n1as agente, exercendo uma verdadeira tyrannia 
no seu amante ? · E aquelle que se chan1a erudito nã.o se 

2º) Gram . analytica da L ing. Portug. pelo P. Massa, 
p. 79. 

21 ) The Brasilian Language by Amaro Cavalcanti, 
RiG 1883. 
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podia dizer que é agente e não paciente ou ao menos tanto 
isto como aquillo, sendo verdade que a sciencia que 
possúe o erudito é um poder e elle mesmo um pequeno 
poderoso e por conseguinte um agente que não merece 
fig urar nem en1 gramrnatica como passivo e paciente? 
Concordan1 os proprios grammaticos. " Convem advertir , 
d iz um delles, que os no1nes sujeito e agentcJ apezar de 
logicamente distinctos, em gran1n1atica equivalcn1 á mesma 
idéa ; 22

) Sujeito equivale approxima<lan1ente a paciente 
e não obstante póde ser considerado con10 agente. 

Assim depende tudo da n1:inei ra de conceber as cou
sas. S01n ente é dif f icil de elevar-se acima das fórn1as 
de que andan1os itn buidos desde os nossos cueiros. Donde 
ve1n que Baptista Caetano não só un1a vez se julga obri
gado a fazer observações como a seguinte : Nada ünporta 
que sejan1 esturdias essas phrascs e1n portuguez, e mcs1n o 
não tenham muito sentido; a conc<'pção é outra na lingtta 
aniericana e a fórma da phrasc o indica" . . . 2a) é ex
tre1namente inexacto querer-se traduzir con10 se faz sem
pre, etn abaíieenga non1es por non1cs ... muito frequen
temente o que dão por un1 non1e cm lingua indígena só 
pódc ser traduzido ern portuguez por un1a phrase. 2 4 ) 

Deixaria uma lacuna se preterisse o que diz o pro
fundo Montoya a respeito das particulas : "O fundamento, 
diz elle no principio do seu "tesoro,,, o fundamento desta 
lingua são particulas, de que 1n uitas de por si não tem 

2 2 ) Gr a1n. arialyt. do P. M assa, pag. 247. 
23 ) E b s oço gra1nmatical , pag. 24. 
24 ) L. e. pag. 56. 
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significação; compostas, porém, com outras ou inteiras ou 
1 

partidas formam vocabulos significativos ; por isso não ha 
verbo fixo, porque se compõe destas particulas ou nomes 
com outras . . . v. gr. El' éniboé se co1npõe de tres par
ticulas, 1iéJ 1nóJ e. O 1ié é reciproco, mó partícula activa; e 

dest reza : e tudo junto diz "adestrar-se" e nós o traduzi
mos por " aprender" ; porém indeterminadamente, porque 
não cinotica pessôa; pondo, porén1 a se faz verbo; ane1n

boé, Eu aprendo." 

P enetrando na nlysteriosa officina da morphologia 
desta admiravel 1ingua, percebemos que se fala em verbos, 
particípios, gerundio, tempos preterito e futuro e que tudo 
isto propriatnente não existe no tupi. Pois, como é lingua, 
se não existem nella os elementos da língua ? Existem no 
seu todo ou con j uncto e nos elementos de exprimir o pen

samento humano, mas não nas repartições indicadas, isto 
é, as f órn1as da grammatica européa não correspondem 
a out ras em t upi cuj o conteúdo ~eja igual ao d 'aquellas. 
P or ex. ternos uma proposição cujo pensamento ou con
teúdo figura no tempo passado ; entretanto não encon
trareis em tupi verbo que indique isto, mas agglutina-se a 
uma palavra da proposição tupi uma particula que designa 
o tempo passado e toda a proposição é transferida ao tem
po passado. 

E sta unidade da oração se póde ainda hoje observar 
na bocca dos indios conforme o missionario capuchinho, o 
R. P . Raf. de T aggiá: 

"A difficuldade maior, diz elle, provem do organismo 
linguístico. Imagine1nos que o indio traduz esta simples 
5 - P . R. G. 

I 
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phrase : a cobra mordeu o menino. Depois de dizer que o 
indigena não distingue no conjuncto o que é cobra, menino 
ou morder , continúa : " P ara elle a oração apresent0t-sc 
como um tóro, ttnt -itidivisivel : tudo é cobra, tudo é me
nino, tudo é morder." 25 ) Cabe aqui o que lemos no 
" E sboço grammatical" que nos traz umas phrases construi

das ha dois seculos. 
"A - y - apo che co - râ11i hei de fazer a minha roça; 

che có - cuér o - mbobai gu,ira - cuer a minha roça destro
çara111 os passarinhos. A qui estão expressos o futuro e o 
passado no indicativo tnediante cuer e râin , não adherenttts 

ao verbo, 111.a.s ao substantivo, e demais o passado é indi
cado por cttér duas vezes, e podia ser por uma só." 26 ) Le-
111os en1 Alfredo 1'Iaury, La T erre et l' ho11inie, cp. 8, o se
guinte trecho : Nas línguas americanas não é sómente 
uma synthese que concentra etn uma palavra todos os 
elen1entos da idéa mais complexa ; ha ainda engranzamcnto 
das palavras, umas nas outras; é o que Lieber chama 
incapsulação, con1parando a 1naneira porque as palavrti.s 
entram na phrase á uma caixa na qual se conteria outra 
que a seu turno conteria terceira, esta uma quarta e assim 
por diante. A incorporação das palavras é por vezes 
]evada á extretna exageração nesses idio1nas, o que vro
duz a 1nutilação dos vocabulos incorporados." 

' f 

Por isso é que o verbo substantivo é dispensado : o 
todo da oração é u1n substantivo na concepção do indio, 

25 ) Diecionario Geograph. elo Brasil por Moreira Pinto, 
III vol. sob X er entes. 

~6) Annaes da BibL N ac. vol. VI, n . 80. 
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toda a phrase é um subsistente, uma só palavra. Não nego 
que esta concepção é toda nova, desconhecida; porém a 
justiça manda entrar no genio desta lingua e não em
prestar-lhe idéas e n1aneiras de encarar as cousas que lá 
não existem e até contradizem aos factos linguísticos. 
Assin1 diz Luccock que achou em Southey, Historia do 
Brasil, uma phrase que é uma só palavra: ' 'The long · 
word Cognantainseconima found in Southey's History of 
Brazil N. 1 P. 5607 contains a sentece citnhanitay' niaseco-
11ieinia1n I that I had come the child of a woman, 1. e. as 
I unerstand it, without the aid of man." 27 ) 

P retendia ainda indicar na lingua que nos occupa 
certos vestígios e signaes que nos autorizan1 a suppôr 
que era propr iedade d 'uma nação decahida de uma civili
sação de que não existe mais outro indicio ; porém os 
limites deste trabalho não o consentem. P refiro por tanto 
concluir com umas observações mui judiciosas do erudito 
americanista Macedo Soares : " O guarany, que o padre 
Hervas considera a mais dif ficil das linguas americanas, 
é . . . tão sujeito á irregularidades de toda a sorte que 
admira como se tem podido · subjeitar a preceitos gram-
1naticaes. Só mesmo a inspiração de um Anchieta, o pro
fundo talento de um Montoya. a tenacidade intelligente 
de un1 Couto de Magalhães ou a incontestavel superiori
dade de un1 Baptista Caetano, poderiam dictar a lei na 
anarchia grammat ical e lexicographia da lingua geral nos 
seus ratnos, tupi e guarani." 

27) R evista ào Inst. Hist. Brasil., tom. 43, p. 1, pag. 271. 

• 
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Falando de um manuscripto guarani diz : A phrase 
nem sempre é vasada nos antigos e correctos moldes da 
língua; ao contrario, o guarani actual se resente muito 
já do jugo castelhano, e está n'uma phase nova de sua 
historia, como succede con1 o tupi do Amazonas e o tupi 
do littoral, em relação á língua portugueza. Guaranís e 
tupis, comtudo, se póden1 gabar de terem fornecido aos 
seus conquistadores não sómente palavras destacadas, po
rém phrases inteiras; não um vocabulario apenas, porém 
mesmo algumas f órmas grammaticaes; e por dezenas de 
palavras que receberan1 dos invasores, lhes deram milha
res ! São, principalmente, essas novidades indigenas que 
fazem do castelhano e do portuguez d'America uma língua 
já assás differente do castelhano e do portuguez da Eu
ropa. E' por ahi, 11iais do que pelas instituições políticas, 
que o Brasil e as republicas hespanholas vão af firir..ando 
sua individualidade, sua independencia, sua nacionaJi

dade." 28 ) 

As seguintes quadrinhas pertencem a um drama ou 
auto que o Ven. P. José Anchieta fazia os n1eninos repre
sentarem no pateo do collegio de S. Paulo : 

Xe retama mooripa, 
Ore yú, xembigoe 
Xe awé ndê roba-kê 
Ayu niê, borim, boripa. 

Terra minha venturosa, 
De meu pae ora escolhida 
Por morada, junto della 
Passar quero toda vida. 

28) Rev. elo Inst. Hist. Brasil. , tom. 43, p. 1, paga. 168 
e 190. 
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Tapui pepíra guabo 
Xe ramuya poracei; 
Xe Tupan rekó ayucei, 
Xe mbá relló peabo. 

Gentios bravos dos mattos 
Foram os maiores meus ; 
Mas eu, que peço o baptismo 
Quero ser filho de Deus. 29) 

A canção do exílio de Gonçalves Dias : 

Minh<\ terra tem palmeiras 
e e reta·ma orecô pindóetá 
Onde canta o sabiá 
lvf ânté ça.biá onheen, 

As aves que aqui gorgeiam 
Quirá onheengare ike uaá 
Não gorgeiam con10 lá 
lnti aetá onheen dspe iauê. 3º) 

29) General Couto de Magalhães, 7. • Conferencia para 
o Tricentenario de Anchieta. A traducção é do distincto Jitte· 
rato e poeta paulistano, Horacio de Carvalho. 

80) Traducção do dr. Tbeodoro de Sampaio. L. e. 
pag. 40. 



CAPITULO I'f 

.A U1agua Guarani e o Ven. P. Roque Gonçalvez 

Trazendo entre mãos um trabalho sobre a vida do 
fundador e primeiro Apostolo das Sete Missões do Rio 
Grande, o Ven. Padre Roque Gonçalvez, fui surprehendido 
pela noticia de que os J esuitas, os antigos tnissionarios do 
tem~ colonial, não comprehendiam ben1 o guarani-tupí. 
Para não dei.xar sem resposta. aquelle trabalho que revela 
estudos e conhecimentos notaveis e que se dirige directa
mente á " Poranduba Riograndense", por outro lado não 
tendo tempo para me deixar desviar da minha occupação, 
não mudei esta, mas só sua ordem, tratando primeiro, e tal
vez por extenso, o que posteriormente teria resumido. 

Para fixar bem o estado da questão, premuno o leitor 
que não trato de granunatica nem de vocabularios, nem de 
ethymologia; por outra, não sob o aspecto philologico, mas 
pelo puramente historico é que encaro a indicada materia. 
Para decidir uma questão relativa a um facto historico como 
o uso correcto ou incorrecto que fizeram os antigos missio-
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narios S. J. da lingua indigena, parece-me este um caminho 
direito senão o unico que se póde tomar, sob pena de ex
pôr-se ao risco de dar na fatal região nephelibatica. E' ne
cessario consultar a historia e seus documentos, desfazer-se 
de opiniões preconcebidas, de maneiras de vêr as cousas re
cebidas de declarados inimigos das pessoas e institutos da
quelles tempos ; não medir o passado pela bitola do presen
te ; mas sim com todo o cuidado penetrar nos umb~s do 
passado, ás vezes de accesso difficil, procurar comprehen
der o sentir e querer desses homens tão differentes dos 
nossos contemporaneos, não imputando ás pessoas os de
feitos do seu ten1po, mas identificando-se com a sua causa, 
então estaremos nas condições de julgar tambem seus fra
cos com conhecin1ento de causa e plena justiça. 

Não consideran1os aqui o tupí e o guaraní como duas 
Jinguas dif ferentes, mas seguindo o costume dos autores 
f alamas indistinctamente do tupí-guaraní. 

A maior parte dos documentos continúa inanuscripta e 
sabe agora pela primeira vez á luz publica. Outros existem 
só em revistas hoje extinctas e difficilmente accessiveis. 

I. A DOUTRINA DO VEN. ROQUE GONÇALVEZ 

O synodo de Assumpção de 1631 e o celebrado na mes
ma cidade em 1003 considerava como tarefa primeira e 
principal induzir os parochos a ensinar bem os indigenas o 
conhecimento de Deus e de sua santa lei. Para realisar este 
almejado fim era necessario conhecer-lhes a linguat 

Mas línguas havia-as diversas e umas mais difficeis 
que outras. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Tomou isto em consideração a Constituição 2.ª do Sy
nodo celebrado em lffi3, dizendo : " Por haver muitas lin
guas nestas provincias e mui dif ficultosas, de sorte que se
ria uma confusão grandissima dar uma instrucção em cada 
uma dellas e muitos indios de capacidade menor entende
r iam que cada uma era differente na substancia das 
outras ... ordena.mos e mandamos que a doutrina e o cate
cismo se ha de ensinar na língua guaraní, por ser mais clara 
e fallar-se geralmente en1 todas estas províncias." 

A Constituiç.ão 3: trata da qualidade dos conhecimen
tos.que devem possuir os parochos d;t lingua guaraní. P re
screve o conhecimento do catecismo do P . Frei Luiz Bola
fios para o ensino e o mais que fôr necessario para a admi
nistração dos sacramentos. 

Tambem o mencionado Synodo de 1631 inculca no seu 
primeiro paragrapho antes de tudo a obrigação gravíssima 
dos parochos de instruir os Indios na dout rina christã. 
Para este fim recommenda outra vez o catecismo de Bola
fíos approvado pelo Synodo de 1603. Accrescenta, porém, 
um ponto. Porque fal tam ao catecismo de Bolanos os ar
t igos da fé e o salve pede e encarrega o Synodo ao P . Dio
go de Boroa, reitor da Companhia de Jesus, que saia a luz 
e se communique a tradução dos artigos de f é e do salve 
que fez o veneravel Roque Gonçalvez da di ta Companhia 
de Jesus. Este tinha. falado o guaraní desde pequeno, corno 
natural de Assumpção, parente mui chegado do governa
dor. 

F undando-nos nestes factos podemos assim argumen
tar. Ninguem ha de pôr em duvida que o Synodo de 1631 
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composto do que havia de mais illustrado no Paraguay, o 
bispo Dom F rey Christobal de Aresti, os seus conegos 
e outros sacerdotes convidadps ao Synodo de entre o clero 
secular e regular con10 o conego Pedro Gonçalvez de Santa 
Cruz, de familia nobre e natural do Paraguay, o bacharel 
Malhen de Espinosa, provisor e vigario geral do bispado, o • 
Padre Fr. Manoel de _Chaparro, prior de S. Domingos dos 
Dominicos e da ordern seraphica, Frei J oão ele Rodas, guar
dião de S. Frandsco e outros, ningue1n ha <le negar, digo, 
que estes sabiam ~m a língua do paiz, o guaraní, e que 
t inham o maior interesse em saberem a mesma língua os 
parochos ; pois fizeram por isso, as respectivas constitui
ções prescrevendo o catecismo do P. Bolaiios da ordem se
raphica de S. F ranciS>Co. 

Ora, o Synodo de 1631,. por certo uma auctoridade ca
paz de julgar si um autor ou missionario comprehendia 
bem ou não a lingua geral ou o guaraní, dirige-se ao su
perior da Companhia de Jesus, para que este se incumba de 
mandar completar o catecismo de BolaEos. Ora, Bola
fíos não era J esuita ; por conseguinte os J esuitas deviam 
falar o idioma com a mesma perfeição mais ou menos que 
Bolafios ou ao menos a mesma lingua e não uma transfor
mada por elles. Ainda mais ; os J esuitas deviam ser n1uito 
conhecidos por bons linguistas, por dirigir-se o Synodo ao 

• superior delles e notadamente um que vem expressan1ente 
mencionado no texto das constituições. E ra o ven. Roque 

· Gonçalvez, fallecido havia cinco annos. 
A parte com que se devia completar o catecisn10 do ven. 

Luiz Bola fios, a saber os artigos da fé e o salve, havia de 
ser escripta na mesma língua e não de uma maneira qual-
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quer, e para isso a tradução do rev. P. Roque Gonçalvez 
merecia ser escolhida de entre as mais. Segue-se d'ahi com 
irrecusavel consequencia que os Jesuitas deviam comprehen
der bem a lingua guarani. 

o II. AS ACCUSAÇõES E O PROCESSO MOVIDO 
POR D. CARDENAS CO.NTRA OS JESUITAS 

Que estes não sabiam bem o guaraní - só duas vezes 
encontrei af firmado nos documentos. Mas não é preciso 
n1ais que declinar os nomes de Cárdenas e Azara 1

) e logo 
se sabe quanto pó<le valer tal imputação. Levar-nos-ia lon
ge demais, si quizessemos desenrolar o sudario da triste his
toria de D. Bernardino de Cárdenas. Basta dizer aqui, 
que o~ J esuitas não tinham reconhecido logo a sua sagra
ção episcopal, sabendo que era illegal por lhe faltar a 
approvação e confirmação da Sé Apostolica. Isto ' foi o 
motivo de tornar-se seu jurado inimigo. Si a questão rela
tiva á consagração de Cárdenas, diz Southey 2 ), chegou 
jamais a ser decidida, é o que se não póde averiguar de do
cumento algum impresso ou accessivel: era sobre este ponto 
que versava o processo. Vingou-se elle dos J csuitas, que 
lhe tinham suscitado esta controversia, envolvendo-os em 
discussões sobre assumpto mais curioso quando não mais 
importante. Accusou-os de terem introduzido no catecismo 
guaraní monstruosas e gravissimas heresias por não conhe-

, 

1) Bibl. Nac. Mss. Ect. t. 4, Rot.: 11 Descripción dei Pata
guay, Autographo de Azara." 

! ) Hist. do Brasil, p. 25. Rio de Janeiro 1862. 

I 
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cerem o guaraní. Esta incriminação julgou-se digna de se
ria investigação, e do pala.cio de Buen Retiro expediu-se 
ordem ao arcebispo de Chuquisaca que convocasse uma com
missão dos mais graves e abalisados theologos versados na 
lingua guaraní, submettendo ao juízo deltes as allegadas 
heresias. 

. 
Convidado, ~ontinúa o mesmo autor, a formular dis-

tinctamente as suas arguições, apresentou-as o bispo com a 
habitual violencia. 

Isto se deu em maio de 1655. 
Os vocabulos qualificados de hereticos eram especial

mente tres: o primeiro era o nome de Tupá para significar 
Deus; o segundo Tayra que dão os Indios aos filhos va
rões ; o outro M e11tJJi ou M embira com que significam os 
filhos em geral, tanto homens corno mulheres. 

A estas palavras emprestou significações antes nunca 
ouvidas, inventadas, fingidas, af firmando que não conhe
ciam os ditos religiosos a língua nem suas propriedades, e 
que doi., desses vocabulos tinham significados que a casti
dade da língua hespanhola não pennittia exprimir. Accre
scentou o bispo que o demonio não podia excogitar mais 
abominaveis heresias do que itnplicavam estas poucas pala
vras e que, si não houvesse trabalhado para extirpar estas 
heresias, teria sido réo do mesmo crime; que tinha a este 
respeito dirigido memorias á inquisição de Lima; que pro-

' 
hibira em Assumpção e em todas as suas cercanias que f os-
sem proferidos estes horriveis termos, que antes mil vezes 
denunciava estes hereges a S. Magestáde e protestou que 
outras tantas vezes queria sacrificar a propria vida, antes 
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do que ouvir pronunciar uma só destas blasphemias contra 
Deus. a incarnação do Verbo e a pureza da Virgem San
tíssima. 

O arcebispo ordenou que se nomeasse uma commissão 
para examinar o catecismo e as accusações de Cárdena.s. 
Effectuou-se o exame em Assumpção, onde tambem o gua
raní era a lingua do paiz. O mesmo enviou a carta accu
satoria de D. Cárdenas acompanhada da cedula real a D. 
João Blasquez de Valverde que já estava naquella cidade. 
A elle conferiu o poder de formar uma junta de tres pes
soas que vinham especificadas na carta regia afim de exa
minar com rigor os termos que o bispo de Paraguay tinha 
julgado dignos de censura. Don Blasquez, em virtude des
te encargo, informado a respeito daquelles que mais bem 
possuiam a língua guaraní, fel-os avisar apparecessem em 
sua casa no dia 31 de outubro de 1656 ás 2 horas da tarde 

A junta compoz-se de dez membros e comprehendia o 
provincial dos Jesuitas, o P . Francisco Vasquez da Motta 
que se excusára de apparecer e se contentou com mandar 
uma memoria. Os outros eram o Dr. Adrian Cornejo, pro
visor, governador e juiz que devia presidir no caso em que 
o ouvidor D. Valverde fosse impedido; D. Gabriel de Pe
ralta, deão da cathedral; o licenciado D. Pedro de Mendon
za, cura de Jaguarão que tinha sido governador ecclesias
'tico e visitador da diocese, nomeado por D. Bernardino de 
Cárdenas; D. Pedro de la Cabex, tambem outr'ora gover
nador ecclesiastico debaixo do mesmo bispo; o P . Pedro 
da. Villasanti, antigo definidor e guardião actual do con
vento de S. Francisco de Assumpção. D. Francisco de Ca
vallero Brazen, cura da Incarnação na mesn1a cidade e que 
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tillha sido provisor e juiz ecclesiastico, non1eado por D. 
Bernardino de Cárdenas ; D. Estevam de Ibarrolla, cura 
da cathedral; o mestre de campo D. Garcia Moreno e D. 
Francisco de E spindola da Vera Cruz, todos geralmente co
nhecidos por homens que possuíam perfeitamente a lingua 
gu.araní. 

III. A SESSÃO EXAMINADOH.A E SUA 
SENTENÇA 

Na cidade de Assumpção aos 31 de outubro de 1656 
estavam presentes todos os membros convocados no logar 
assignado e D. João Blasquez de Valverde, ouvidor da au
diencia real de Charcas, governador e capitão general da 
provinda do Paraguay, depois de ter apresentado o encar
go que tinha . recebido do arcebispo de la Plata para exa
minar os termos que o Bispo D. Bern. de Cárdenas tinha 
condemnado como hereticos, no catecismo guaraní do Ven. 
Roque Gonçalvez S. J. usado em toda a provinda e depois 
de haver feito comprehender a importancia da causa, dizia e 
e~hortava a cada um a declarar livre e independentemente 
o que pensava sobre o assumpto. 

Começou-se por ler a memoria do P. provincial dos J e
suitas explicando e narrando o que já sabemos; merece, 
porém, menção aqui a observação que fez que debaixo de 

f 

excommunhão era prescripto o catecismo censurado de he-
retico por Cárdenas e que não era licito usar de outro e que 
isto se praticava tambem no Brasil onde esta língua era 
geral. Não havia nada em tudo isso que não fosse notorio 
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e publico; o proprio texto original do punho do P. Bola
í:os estava presente sobre a mesa da sessão. 

O deão da cathedral e o guardião do convento de ·s. 
Francisco oraram muito tempo, demonstrando que os ter
mos de que se tratava eram os unicos que se podiam em
pregar para o uso que se fazia 110 catecismo. Constataran1 
a ' identidade do catecismo con10 seu original do punho e da 
rubrica do P. Bolaüos. Accrescentou o deão que desde 
pequeno até a sua idade de 52 annos nunca tinha ouvido que 
estas palavras tivesse111 sentido 111áo ou que se lhes etnpres
tassc u111a intervenção 111á, ne111 que encerrasse111 heresia 
alguma, pelo contrario que elle tinha sempre julgado e ain
da julgava que estes nomes não conté1n senão cousas puras 
e santas. 

D . P edro de Ia Cabex accrescentou que, tendo acom
panhado a D. Christovam de Aresti, bispo do Paraguay, na 
qua1idade de seu secretario nurna visita á sua diocese e ten
do elle proprio ao depois feito a visita na qualidade de pro
visor encontrára só este catecismo no uso de todos os cura~ 
e missionarias Seculares e regulares ; finalmente disse que, 
sendo viga.rio geral de D. Bernardino de Cárdenas, era tes
ten1unha de desolação en1 que se achavan1 os Inclios por 
ter o bispo condemnado este catecisn10. O cura d'Yagua
rão af firmou que tinha feito a mes111a observação. O mes-

, tre de campo D. Ga.rcia. fyloreno disse que esteve 111uitas 
vez,es pr~sente quando o Ven. P. Luiz Bolafios escrevia ao 
capitão Escobar, celebre pela grande sciencia que possuia 
da língua guaraní, para consultal-o sobre a propriedade de 
alguns termos que ia empregar no seu catecismo. 

O que, porém, sobre tudo sorprehendia a junta exarni-

• 
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nadora foi o porque e como o prelado se fundava para af
fi rmar serem os termos Tupá e Tuba nomes de demonios. 
Para obter uma apparencia de argumento foi procurar este 
nas alturas do seculo VIII. Teria elle mesmo achado um 
tanto fraca a sua primeira prova? A nova r,eza assim. No 
concilio de Roma de 745, convocado pelo papa Zacharias, 

I 

foi condemnado um certo Aldeberto, que tinha composto 
uma oração, em que invocava os no1nes dos espíritos Tttbuel 
e Tiibuas que eram demonios. Cárdenas suppunha-se pois 
nutorisado a tirar a conclusão que ta1nben1 os no111es de 
Tu,pá ou Tuba do dito catecismo eram nomes de demonios 
e por conseguinte conden1nados pelo mesmo papa. Mas 
estas palavras não tinham nada que ver com aqucllas ; pois 
o bispo truncára os vocabulos. 

Observaram alguns membros desta junta, diz Southey, 
que onde o bispo havia prohibido o uso do nome guaraní , 
que significa Deus, substituindo-lhe a palavra hespanhola, 
nenhum escrupulo faziam os Indios de tomar esse nome en1 
vão, não estando acostumados a proferil-o com deferencia, 
como succedia a respeito da designação tirada da sua pro
pria lingua materna. 

PensamQs com este historiador que a passage1n inteira 
que se lê · nas actas· d este concilio, é curiosa tanto, em si 
mesmo, como por have~ adquirido algt11na itnportancia no
vecentos annos mais tarde no coração da An1erica do Sul. 
Por nol-a ter sido conservada, segue a acta relativa do coh
cilio na nota. Termina o autor inglez aquelle episodio es
crevendo: "O resultado foi approvar-se mais uma vez o 
catecismo, resolvendo-se definitivamente a. questão." O 
catecismo foi unanimemente declarado exempto de qualquer 
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erro. Foi exarado um protocollo que todos assignaram e o 
escrivão dei rei teve ordem de entregar uma copia authen
tica deste documento ao P. Dias Tanho, o reitor do collegio 
de Assumpção. Assin1 desappareceram os monstruosos 
erros dos Jesuítas, de que o bispo do Paraguay tinha feito 
resoar a America e o seu procurador a Hespanha. i\ ssim 
o catecismo do Ven. Roque Gonçalvez, innocente causa de 
tanto ruido e que não era senão uma continuação ou an1-
pliação do Ven. Bolaííos, sahiu do fogo das calumnias e dos 
process9s de novo justificado e approvado. 

Resultou de tudo que, quem não comprehendia bem a 
lingua guarani não eram os Jesuitas, mas D. Bernardino de 
Cárdenas, se não cousa peior. 1 ) 

1) Cumque per ordinem legeretur, pervenit ad loeum ubi 
ait: Precor vos et conjuro vos, et supplico me ad vos. Angelus 
Uriel Angelus Raguel, Angelus Tubuel, Angelus Michael. Ange
lus I~ias, Angelus Tubuas, Angelus Sabaor, Angelus Simibel. 
Dum vero hcec oratio sacrilega ;isque ad finem perlacta tuisset, 
pondetis? Santi Episcopi et venerabiles presbyteri r esponde
runt: - Quind aliud agendum est, nisi ut omnia quae coram 
Zacharias sanctus Papa dixit: Quid ad haec, sancti Fretres 
respondetis? Sancti Episcopi et venerabiles presbyteri respon
nobis lecta sunt, igne concrementur; auctores vero coram ana· 
thematis vinculo percellantur. 

Berino, Hlst. de tutte l'herésie, T. 2 pg. 38'8. - Rohrba
cher, Hist. univ. de I'Eglise cath. liv. 52. 

Para demonstrar, mais uma vez, quão benefica é sempre a 
critica nas investigações scientificas, se reivindicou para dois 
sabios, até então obscurecidos, o P. Roque Gonçalvez e Frey Luiz 
Bolanhos, a gloria de haver iniciado a traducção em Iingua 
guarani do catecismo castelhano, attribuido até então exclusi
vamente ao P. Ruiz de Montoya. 

O P. Roque Gonçalvez gozava a seu tempa do renome de 
"Demoathenea guarani" pela perfeição com que falla,·a este 
idioma. Assim Bauzá (Hist. de la Dom. Esp. T. 1 L. 4 pp. 
379 e 364) . 

. I 
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IV. A " DEMONSTRAÇÃO" 

Com 'esta epigraphe começa o titulo de um opusculo 
do P. Dias Tanho conforme a rubrica que traz; te1n por 
objecto a refutação das accusações de Cárdenas. Os his
toriadores a não mencionam e parecem não tel-a conhecido; 
só a memoria do P. Vasquez da Motta parece referir-se a 
ella deno111inando-a directamente "a demonstração", que 
talvez fosse apresentada ao chefe da junta e que., ao lado da 
men1oria do provincial, entrasse na tela ela discussão. 

Compõe-se de doze paragraphos ou capítulos primoro
samente elaborados. Exposta a accusação no primeiro, no 
segundo mostra que o autor do catecismo foi Frey Bolafíos 
e não os Jesuítas e que em dois synodos foi approvado e 
prescripto. No terceiro vem o texto do catecismo. 

Delle citamos só uma phrase em que se encontram as 
palavras: "Tupá ore yara, Tuba, Tayra, Spiritu Santo rera 
pipe". Na segunda parte do Ave Maria ven1 outro termo: 
"Santa Maria Túpácí n1áraneymbae e en1boe nde 111cnibira)', 

traduzindo assim fructus ventris. No fim segue un1 attesta
do do escrivão en1 que o P. Bolafios declarou que o catecis
mo usado pelos J esuitas concorda con1 o original do P. Bo
lanos e que elle mesn10 o assignou em 16 <le agosto de 161 1, 
asseverando que elle mesmo o corrigira. Este exen1plar, as
segura-nos Dias Tanho, acha-se no archivo da Missão. 
D'ahi se vê, continúa o 4.0 paragrapho, que era calumnia 
accusar os missionarias de, por não saberem a lingua guara
ni, terem dito heresias ensinando o catecismo de Bolafíos 
e que foi este e não aquelles que introduziram as palavras 
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tão horrorosas. D,uma carta que traz aqui o autÇlt' se vê 
que esta questão se ventilava já ha alguns annos. / 

E' de D. Frey !vfelchior Maldonado, bispo de '"fucu
man, com data de 22 de janeiro de 1648, dirigida a D. Ber
nardino de Cárdenas, onde diz: " Eu não sei que a Co1npa
nhia de Jesus tenha escrito nem pensado tacs hediondezas 
de cousa tão pura; a prova está na pureza de sua vida; 
aquelles que na carne vivem como se fossem anjos, trata
riam assim a Deus, do qual lhes ven1 o amor á pureza, o 
possui l-a e o poder pessuil-a ?" 

No 5.º paragrapho mostra como revela grande igno
rancia o autor das accusações censurando cousa tão appro
vada por tantos homens pios e doutos e peritos na lingua, 
co1110 os havia tan1bem na provincia do Brasil ; que, n1uitos 
annos antes do Ven. Luiz Bolaf!os ter con1posto o dito 
catecisn10, viera o santo P. José Anchieta, o thaun1aturgo, 
que chegando em 1556 ao Brasil logo aprendeu a lingua ge
ral dos Indios que é a mesma dos do Paraguay e fez tantos 
progressos que sahiu tnestre nella e escreveu uma gra.m-. 
matica e vocabulario. Ora as obras delle andam recheadas 
dos vocabulos que o autor da calumnia condemna, e que 
se fez em 1618 uma edição com approvação e licença do tri
bunal da inquisição, sem que houvesse um só que a contra
dissesse ou impugnasse. 

Nos paragraphos sexto e setimo trata do termo Tupá. 
O nome Tupá, dissera Cárdenas, sobre ser o nome de ído
los e feiticeiros tem vilíssimas e vergonhosissimas signi fi
cações. Oh! que grande offensa para Deus ! Pois, tirando
Jhe o nome soberano, chamam-n'o alho e cebola e pulga e 
outras·cousas asquerosas." Responde o P. Dias, que o ln-
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dio· não chama a ninguem (ou bicho de pé) Túpá senão 
tu1tg'e a pulga não denomina túpá ·senão tunguzú, e assim 
refuta os mais termos. 

E ' quasi inimaginavel como pôde Cárdenas inventar 
taes ethymologias do nome Tupá, notadamente tendo em 

vista sua posição e em cousas tão graves, a não ser que se 
deixasse iiludir pelos maliciosos, porque o bispo "ignorava 
inteiramente a língua" ( Southey). Esquartejaram o nome 
Tupa, toma1'do o Tu sem o pá; como si dividissem o nome 
Do11,iinu.s en1 do e minus para significar dar menos. O 
mesmo se podia dizer do nome Sumntus para designar que 
Deus é o supremo Senhór, repartindo-o em sum - sou -
e 1rius - rato -, logo damos este nome a Deus quando o 
chatnatnos Summo. Esta é a ridícula maneira de argu
mentar e1npregada por Cárdenas. Para traduzir de alguma 
f ón11a ein vernaculo a habil reproducção deli a por Dias 
Taíio dou aqui o exemplo que tne occorre. Procedendo 
como Cárdenas podiam accusar um pregador ou um autor 
sagrado por dizer que Deus estava no céo como no seu 
tabcrnaculo, decompondo esta ultima palavra assim: 
taberna, que Deus morava n,um.a taberna - e cú - e ló e 
em cousa peior que significa a syllaba immediata á taber
na. Assin1 podia ·provar-se que usar do termo tabernaculo 
de que usa a sagrada Escriptura, era proferir uma heresia 
ou blasphemia. 

O que porém Dias Ta.no pretende provar a respeito da 
origem da palavra Tupá ou Tupán, não se póde sustentar 
de fórn1a algun1a, a saber, que veio pelos Romanos o nome 
grego da divindàde Pan com o artigo To para a Hespanha e 

... .. 
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d'aqui trouxeram a palavra Topán os irmãos Tupi e,,b_ua.
rani para a America do Sul. E' falta de critica 1Jistorica 
que deve-se imputar, mais áquelle tempo do que ;.o autor. 
Elle não experimenta outra difficuldade se não em expli
car como os dois irmãos transpuzeram o Atlantico. 

No oitavo parag. trata da palavra Twyra, dizendo que 
as significações que Cárdenas lhe emprestou são tão obsce
nas e imtnundas e indignas não só de ouvidos castos e puros 
senão de que nunca viessem escriptas ao mundo. O refu
tante vê-se, porém, obrigado a lavar aquel1e tenno de toda 
a i1nmundicie cotn a agua clara da verdade. Diz que a pala
vra tem tres significados bem sa·bidos, até1 daquelles que 
1nedianamente conhecen1 o guarani. O primeiro é filho, o 
segundo cousa pequena, o terceiro semen virile. " E não é 
cousa nova nas línguas que uma e a mesma palavra tenha 
sentido diversos, por exemplo a palavra co1no significa - · 
comer, o modo como se fez uma cousa e serve de interroga
ção ... No guarani tátá pronunciado sem nasal significa 
- fogo e com nasal - cousa forte. Da mesn1a f órrna o 
vocabulo aba accentuada a ultima syllaba significa indio 
guarani, e não accentuada o cabello. Assitn, continúa Dias, 
tem Tayra diversas significações, das quaes a primeira é 
filho, filius em latim, que abstrahe do modo da geração, si 
legitima ou illegitima, por adopção ou filiação espiritual, de 
sorte que usam os padrinhos esta palavra a respeito do seu 
afilhado, os curas a respeito de seus freguezes e todos os 
christãos são chamados pelo mesmo nome filhos de Deus. 
Tambem usam esta palavra para significar que as arvores 
tê111 1nuitos filhos ou renovos, ou para designar as meninas 
dos olhos. Logo, conclue, e com razão, é f alsissima aquella 
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proposição de Cárdenas que quer que por onde entre pala
vra - tayra - signifique immundicie. 

Tambem, argúe o refutante, fica patente seu pouco 
saber, ignorando os princípios da dialectica e logica que en
sinan1 que, quando algun1 nome predicativo se verifica de 
muitas especies e individuos entre si dif ferentes, seu signi
ficado abstrahe de todos elles e não se póde predicar de um 
só determinadamente, excluindo os demais, como este nome 
- animal -, cujo significado se refer·e ao leão, cavallo, 
hoi, tigre, ovelha, homen1 e a todos os demais viventes do
tados de sensibilidade e movimento espontaneo; abstrahe de 
todos e não se póde dizer que significa só boi ou leão. O 
mesmo dá-se com- este nome - filho, que se diz do filho 
legitimo, primogenito e segundo, do natural, espurio, ado
ptivo e espiritual, e assim se abstrahe de todos e do modo 
da geração e assim se diz e póde dizer-se com toda a pro
priedade dos filhos dos homens e do filho de Deus. D'esta 
mesma maneira, sem differença alguma, este nome tayra 
se diz de tantos indivíduos dif ferentes e distinctos como vi
mos, abstrahido do modo em que nasceram, e assim se póde 
dizer do filho de Deus, Tupa tayra, como se diz ·- filius 
Dei -. Com isto se vê clara e evidentemente a falsidade 
do accusador, sua ignorancia e rnalicia em affirmar urna 
cousa tão alheia da verdade, como a que pretende que, onde 
entre o nome Ta)rra signifique obscenas immundicies, o 
que elle publicou para sua propria confusão. 

A segunda significação do nome Tayr ou Tayra é o 
mesmo que cousa pequena, e então anda sempre ligada a y 
nasal, p. e...~., Tayri, pequeno. 

A terceira significação é o mesmo que semen virile, 
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porém, com gradíssima differença que não notou o a1.1tor da 
accusação; pois tem esta significação só rom os additamen
tos como é o verbo opú ou océ ou omontbttca, e outros se
melhantes, e setn eHes nunca significa só filho. A isto, pois 
~e re<luziran1 todas estas phrases suppostas, de que recúa a 
hngua casta e que só existiam na phantasia de Cárdenas. 

Com a mesma clareza refuta Dias as falsas interpre
tações do vocabulo M e1nbira; tanto pela extehsão da ref u
tação con10 por não podermos seguir o adversario pouco 
delicado, lir.nitan10-nos a dizer que esta 'palavra significa 
co1n.o a anterior, filho em geral inas com a connotação de 
filho de Indía. Dias demonstra como só calcando aos pés 
não só a delicadeza mas as regras da grammatica chega o 
accusador ás suas suppostas obscenidades e a que os Jesuí
tas adoptando esta palavra negaram a divindade de Christo. 
Para ter uma idéa da fidelidade e veracidade do accusador 
basta comparar o que diz o P. Ruiz de Montoya que ensi
nava no seu "thcsouro " immw1dicies horrorosas debaixo do 
Yocabulo 1netnbí. Ora, felizmente hoje podemos consultar o 
thesouro e, devido á veneração que teve para elle o editor 
que não é outro senão o historiador Varnhagen, na sua 
edição , de ,Vienna de 1876, allegar' as mes1nas paginas e co
Jumnas que citou Dias Tanho mais de dois seculos antes. 
Veja-se pag. 219, columna 2.ª no fin1 onde se lê só o se
guinte; "Membi r ( c. <l. mê, macho, y i r)." Hijo é hija de 
la 1nujer: y lo dicen tambien á los sobrinos varones, varones 
y hembras, hijos de sus hermanos. " I sto é tudo quanto se 
acha no Jogar citado e ne1n un1a palavra de cousas obscenas. 

No paragrapho decimo accentúa o erro gravissimo do 
accusador em condemnar o que tantos e tão graves varões, 
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tão santos e doutos, eminentes na lingua, tinham approvado 
e ensinado e que sem contradicção em tantas dioceses tinha 
sido recebido, executado e usado. 

No undecimo responde á accusação que nenhum da 
Companhia de Jesus, pode-se dizer que tenha perfeitamente 
sabido a língua guarani, com as approvações do illustre bis
po D. Frey Christobal de Aresti, D. Frey Christobal Man
cha y Velasco, bispo de Buenos Aires, todas por escrito em 
que lhe exaltam a doutrina, a sciencia e seus en1inentes co
nhecin1e11tos do guarani de que guarda as certificações que 
omitto. Mas não deixo de mencionar a approvação que deu 
o segundo synodo do Paraguay da eminencia e perfeição da 
linguagem do santo P. Roque Gonçalvez de Santa Cruz, da 
Companhia ele Jesus, pedindo que sahisse á luz e salvasse os 
sern1ões que con1puzera e aquelles, que consta, que nos res
tarain da penna do santo P. Joseph Anchieta no Brasil e 
nesta província (do Paraguay) as obras e o thesouro do P . 
Antonio Ruiz (de Montoya), todos religiosos da Con1pa
nhia de Jesus ; e podia fazer um catalogo, diz Dias Tafio, 
de todos os religiosos da dita Companhia de Jesus que tem 
estado e estão actuahnente nas reducções, insignes línguas, 
n1uitos delles nascidos no paiz, outros muitos vindos da 
Hespanha. 

No duodecimo e ultimo paragrapho refere a sentença 
do juiz conservador de que dou só um trecho aqui: "E 
quanto á quinta accusação que, parece, o dito reverendo 
bispo tem publicado em libellos, sermões, autos judiciaes, 
infom1es e em varias occasiões, que os religiosos da Com
panhia de J esus e seus missionarias são herejes e que dizen1 
horrendas heresias e as ensinam aos Indios naturaes destas 
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provindas contra o nome de Deus e a geração eterna do 
Verbo eterno e contra a pureza da Virgem Santissima com 
palavras asquerosas e indiziveis, accusando os ditos religio
sos de haverem inserido no catecismo e nas orações dos In
dios as ditas heresias ; e porque nos consta o contrario pelos 
autos do processo, declaramos ao dito reverendo bispo por 
f a1so calumniador e que os ditos religiosos como servos de 
Deus e operarios na vinha do Senhor, e com o fervo~ e. d.e
sejo que têm pela salvação das almas e conversão dos 1nf1~1s, 

em que se têm occupado em estas provincias de Parana e 
Uruguay, á custa de seu sangue e vida, têm ensinado e_ en
sinam doutrina catholica e approvada pelo catecis1no e ora
ções que traduziu da lingua castelhana á dos naturaes, o 
santo padre Frey Luiz de Bolafios, ela seraphica or~em do 
nosso padre S. Francisco, desde a fundação nesta cidade, e 
é aquella que usam todos os religiosos que têm reducções 
de Indios e os curas .seculares. " 1 ) 

Assim foi mais uma vez resolvida a questão. Para . , 
nós tambem o é e para muitos o podia ser ; para, porem, 
convencer até a refractarios vamos adduzir testemunhos no

vos ainda não conhecidos, que dormiram mais de um secu
lo nas f unduras dos archivos. Estes valiosos rnanuscriptos 
inéditos e que agora apparecem a vez primeira nos f acul
tam quasi o prazer de assistirmos a um 

1) Este importante documento de que ape~as dam?s aqui 
um resumo continúa a ser conservado como coisa prec1os~ no 
archivo privado de Manoel Ricard.o Trelles e~ ~uenos Aire~, 
que por sua vez o publicou na Revista de Ia B1bllotheca Pubb
ca de Buenos Aires, no tomo IV, em 1882. 
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V. EXAME NO GUARANI DOS MISSIONARIOS 
s. J. 

Antes de occupar o leitor com o exame, vou notar que 
os manuscriptos que authenticam a praxe do exame e ap
provação dos curas nas· Missões do Paraguay alcançam até 
1623; era, pois, uma praxe, que podemos observar por 
mais de 30 annos. Já desde o primeiro synodo de 1003 es
tava em uso e foi outra vez inculcada no de 1631; e que· os 
bispos não deixaram estas constituições letra morta e só 
sobre o papel, é o que Jogo veren1os. A sufficiencia na 

lingua, em outros paizes não formando objecto do exame 
pastoral, era aqui sua principal materia e approvar um sa
ceroote para estas missões era o mesmo que reconhecei-o 
por lingua ou conhecedor do idioma guarani. Os bispos 
comprehendiam bem seu dever e se faltavam jamais em um 
ponto, não foi pelo de indulgencia, senão por uma certa . . 
ex1genc1a. 

Nos ineditos de Angelis 2 ) lemos uma approvação fir
mada por mão do bispo D. Pedro Carranza; é de 23 de fe
vereiro de 1623. 

i 

" Morto o III. Carranza (O bispo en este 
O bispado) renovou a mesn1a licença a Sede 
vacante : consta do original de 7 de Dez. de 
1623." 

2) R io de Janeiro - Bibliotheca Nacional, Ma~uscrtptos, 
CoUecção Angelis lata X. 29. 
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- :> bispo successor, D. Christovan1 de Aresti confi r
tnou a dita approvação e licença. 

- 1forto - a Sede vaca~te o provisor geral concedeu 
a n1esn1a faculdade e deu . .. a.o Superior da M' _ s issoes para 
que approvasse e con1n1unicasse a faculdade a tod R . . os os e-
hg1osos q~e de novo entrarem; consta do original de 21 de 
nov. de 1644." 

., - O bispo_ s~ccessor, o Illm. Mancha, logo que chegá-
1,i, por carta n11ss1va renovou a mesn1a faculd d ,, 

" . . . a e. 
.· - Sahiu a .v~s1tar em 1648 e approvou con1 grande 

elog~o para.º. off1c10 de curas aos Padr:es e1n cada povo. 
Copia do ong1nal de Visitas." 

APPROVOU AOS PADRES: 

;- Candelaria 

- Loreto 

{ 
Ignaclo Aquilino 
Andrês Gallego 

Silverio Pastor 

{ 
Antonio Palermo 
Tomás Donvida 

- S. lgnacio { Simon :M:azeta 
mi Diego de Salazar 

-- S. Carlos 

- Sta. Maria 

- Apostoles 

- S. Nicolás 

{ 
Luiz Ernote 
Ignacio Ferio 

{ 
Alenso Gutierrez 
Juan de Porrão 

{ 
Nicolas del Techo 
Adriano Crespo 

\ J . Bapt. 1\1'.ejfa 
f Cristóbal Porcel 

• 
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- S. José f José Cataldf no 
\ Nicol. de Varvajal 

- Corpus f Pedro de Mola 
\ Pedro Caiíigral 

- Concepción Diego Suarez 

- S. Miguel { Francisco de Molina 
Pascual Garcia 

- Martirea ( Juan Agustin 
Juan Sacatelli 

- s. Xavier I Franeisco Ricardo 
\ Simon Bandini 

- Assumpción de{ Miguel Gomes 
Acaraguá 

- Sto. Tomé 

- Reyes 

f Lucas Quesa. 
\ José Oregio 

J Juan de Salas 
\ Chris. Altamirano 

165 

Co~cedeu ao Provincial a f acuidade de poder mudal-os 
de um povo e pol-os em outros, segundo julgasse con
veniente. - Copiado dos originaes. 

- Emanou a Cedula de 15 de junho de 1554 em que se 
declara expressamente que o Religioso S. J. approvado pelo 
Ordinario (o bispo) para un1a doutrina ( reducção) de uma 
lingua, o é para todas da mesma língua a que for apresen
tado11. 

Do mesmo manuscripto se póde vêr, como, quando ti
nham motivo, os bispos exigiam até um segundo exame . 
" . .. por instar o Sr. Bispo em que baixassem alguns e para 
os demais daria commissão, fez o P . Provincial Francisco 
Vasques de la Mota que, dando uma -folta de 200 leguas, 
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baixassem os PP. que vinham á congregação de Córdoba, e 
foram os PP. Francisco de Molina, Luiz Ernote, Juan 
Suarez de Toledo, Pedro Conental e Silverio Pastor, Su
perior de Doutrinas a quem deu commissão de examinar os 
mais que não podia deixar de ser de hilariante effeito para 
seus companheiros e conferiu-lhes a collação . .. Copia da 
approvação original de 26 de agosto de 1658." 1 ) 

Vamos finalmente á descripção do exame, das formali
dades precedentes e o proprio acto. Não deixou nada para 
desejar quanto á publicidade como á solemnidade e appara
to consentaneo a taes occasiões. 

Fallem outra vez os documentos e os rnanuscriptos : 
" Presentação dos Padres para Curas. 

O Doctor D. Juan de Valverde, Ouvidf>r da Real Au
diencia de la Plata, Governador e Capitão Geral desta Pro
vinda do Paraguay por S. M. 

"Havendo Visto a nomeação feita pelo M. R. P . Fran
cisco Vasquez de la Mota, Prov. da Co1npanhia de Jesus dos 
Religiosos que nomeia e propõe para Curas-doctrineirOIS 
das sete Reducções e Doutrinas de que sua R·eligião está 
encarregada neste bispado, em execução e cumprimento do 
compromisso que em nome de sua Religião contrahiram de 
administrai-as e sustentai-as como passadas pelo Padroa
do Real e guardada a forma dada para sua observação : 
usando dos poderes e faculdades que de S. M. tenho como 
Governador: desta Província, que por sua notoriedade não 
vem aqui insertos : presento e proponho ao Senhor Doctor 

l) Bibl. Nac. Manuscr . Coll. Angelis L. e. X . 29. 
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Adrián Cornejo, Governador e Juiz ecclesiastico deste 
Bispado, os PP. e Religiosos da Companhia de Jesus que 
pelo M. R. P. Provincial vieram nomeados em primeiro 
logar nas Reducções e Doutrinas seguintes: 1.0 Para a 
Doutrina e Reducção de Nossa Senhora de Loreto, presen
to ao P. F rancisco Dias Tafío, 2.0 Para a doctrina e redu
c~ão de S. Ignacio de Yaberirí presento ao P. Agostinho 
Fernandez etc. etc." 

"Dada na cidade de Assumpção em sete dias de novem
bro de mil seiscentos cincoenta e seis annos ( 1656). " 

"O Dr. Juan Blasquez de Valverde." 
[Referendo] 

[falta] 

"Em a cidade de Assumpção, em dez dias do mez de 
novembro de tnil seiscentos dncoenta e seis eu o presente 
Notario fiz saber o Auto anterior do Sr. Dr. Adrián Cor
nejo, Governador e Juiz ecclesiastico deste Bispado ao 1'I. 
R. P. Francisco Vasquez de la Mota, P rov. da dita Con1-
panhia de Jesus que tem estado e estão nas Doctrinas para 
que foram presentados pelo Dr. D. Juan Blasquez de V aJ

verde, Ouvidor da Real Audiencia; de la Plata., Governador 
e Capitão Geral desta província que tem sido e estão appro
vados todos não só pelos Senhores Bispos e Ordinarios do 
Bispado de Paraguay, sinão tambem pelo Bispo do Rio de 
la Plata, como consta das approvações que fez publicar o 
dito Sr. Doctor e Governador ecclesiastico das quaes bas
tantemente consta da sufficierfcia e lingua dos ditos Reli
giosos, como ensinam os Doctores e prova Barbosa, part. 
II, de Officio e Potestate Episcopi, allegat. 25, num. 12 e 
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42. E assim estando os ditos Religiosos approvados para 
exercer o cargo de Curas nas ditas Doutrinas, parecia, es
tavam sufficientemente reconhecidos como idoneos para o 
dito cargo. Com tudo, digo, porém, que os ditos Religio
sos estão mui prontos para o dito exame para o dia e hora 
de que S. Mercê gostar e mandar, e para isso não é neces
sario exhortação nem intimação alguma, por estarem todos 
como estão, promptissin1os, para. cumprir o que S. !i.1. (que 
Deus guarde) manda pot sua R. Cedula. -

E isto deu por sua resposta: e o f innou do que 
faço fé." 

"Francisco Vasquez de la Mota." 

[Falta el referendo] 

"Vista esta Resposta, sua Mercê o dito Governador 
ecclesiastico Disse : 

"Que o exame se realise hoje, desde as tres horas da 
tarde em diante. E sua Mercê faz saber em conformida
de com seu auto [à] que fatia ao Sr. D'. Juan Blasquez de 
V alverde, do Conselho de S. M. e seu Ouvidor na Real 
Audiencia da Plata, Governador e C.apitão. Geral neste 
governo de Paraguay. E assim se notificou aos senhores 
nomeados para examinadotes, que para a hora marcada no 
togar indicado na acta e mandou-se-lhes fazer saber. -
Assin1 o despachou e firmou." 

"O Dr. Adrián Cornejo." "Ante mim Juan de Herre
ra Abreu, N otario e Secretario." 

"EXAME" "EM A Cidade de Assumpção em quatro 
dias de dezembro de n1il seiscentos cincoenta e seis annos 

O SR. DR. i\DRIAN CORNEJO, Governador Juiz 
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ecclesiastico deste Bispado do Paraguay, estando na capella 
interior do collegio da Companhia de Jesus desta Cidadé e 
ton1 suas ~1ercês os Srs. Licenciad os D. Gabriel de Peralta , 
Deão de Sta. Igreja Catheclral; Don Diogo P once de Leão, 
Thesoureiro da d: ta Sta. Igreja ; Pedro de la Cabex, Go
\•ernador ecclesiastico que foi deste Bispado - Examina
<lores que te111 de ser em cçinformidade da nomeação de sua 
l\if ercê, os Rev.ºs PP. F rancisco Dias Tafio, Reitor do dito 
collegio. Christohal ele Altatnirano, Pedro l3osquer, Juan 

Baptista l\tfejía, Lucas Quesa, Tomás Douvidas, Agustin 
Hernandez, que foram presentados para as Reducções e 
Doutrinas de indios deste Bispado; e declarados pelo M. 
R. P . Francisco Vasquez de la Mota, preposito provincial 
da Companhia que hoje se acha nesta Cidade para o dito 
exame e coino taes estão presentes na dita Capella, propoz 
a ditos senhores que os examinassem assim na língua como 
quanto á sufficiencia neccssaria para o of ficio de Curas e 
dessem seu parecer." 

"E ouvido isto, em presença de sua Mercê os exam.i
naram, fazendo-lhes perguntas por muito te1npo : e ao fim 
delle acabado o exame e sahidos da capella e do dito colle
gio, os perguntou o que sentiam e respeito do exame que 
aquelles tinham feito da lingua e suf ficiencia dos differen
tes religiosos. E todos tres disseratn unanimes con1eçando 
o dito senhor Deão o Dr. Dom Gabriel Peralta e disse quan
to ás perguntas que tinha-lhes feito e os themas que lhes 
tinha proposto para que sobre elles se fizessem ouvir et11 

discurso em língua guarani: o primeiro que na dita língua 
fez uma pequena pratica sobre o assumpto que lhe tinham 
proposto, foi o R . P. Francisco Dias Tafío e a proferiu 

.. 
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faltando com elegancia a lingua; e o 2.0
, que foi o R. P. 

Christobal de Altamirano, fez um discurso sobre a ma teria 
que se lhe tinha dado, e foi muito mais elegante: o 3.º se
(J'uiu com outro discurso sobre uma materia proposta, o P. 
b 

Juan Baptista Mejía, e o fez com perfeição. Seguiu o 4.º, 
P. Lucas Quesa com outra pratica e tambem desempenhou
se de sua tarefa com perfeição na dita língua. E o S.º, que 
foi o P. Tomás Douvidas, proferiu tambem u1n arrazoado 
sobre a materia que lhe tinham dado, com perfeição; item 

0 P. Agustin Fernandez fez outro discurso com elegancia 
e 0 ultimo foi o P. Pedro Bosque, que fez outro arrazoado 
na dita língua, ainda que não tão elegante, porém muito ao 
natural e como qualquer indígena póde fazei-o. E pelos 
ditos discursos os tem e julga peritos e eloquentes línguas 
para ensinar os naturaes desta província; e que os di~os 
Religiosos 0 saberão fazer com satisfacção igual ou maior 
que qualquer dos naturaes: e este disse, era seu parec:r." 

"E tendo-o ouvido os ditos senhores, Thesoure1ro, o 
Licenciado Dom Diogo Ponce de Leão, e Licenciado Pedro 
de ta Cabex, examinadores, disseram : Que tanto pelos dis
cursos que ouviran1 proferir os ditos Religiosos sobre as 
materias que lhes tinham proposto como pelas respostas 
satisf actorias ás perguntas que lhes tinham feito no idioma 
guat;ani, que o fizeran1 com elegancia, e os consideram e 
tem por linguas elegantes. E que os ditos RR. PP. Fran
cisco Dias 'fano, Christobal de Altamirano, Juan Bapti.sta 
Mejía, Lucas Quesa, Tomás Douvidas, Agustin Fernan
dez, Pedro Bosque poderão usar da dita lingua na pratica 
e no ensino dos Indios con1 igual ou maior satisf acção que 
os melhores línguas naturaes e em quanto a este ponto das 
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tinguas os approvam para as ditas Doutrinas e é seu parecer 
que elles darão mui boa conta no ensino dos naturaes. " 

" Em quanto á suf ficiencia para a administração dos 
santos Sacramentos ... 

... E o senhor Thesoureiro, Licenciado D. Diogo Pon
ce de Leão, e Licenciado Pedro de la Cabex disseram ; que 
os têm por taes e por capazes e habilitados para cargo de 
Curas tanto mais que antes que os havia1n examinado, os 
tinhamos por taes homens doutos por termol-os visto como 
taes pregando o s. Evangelho neste governo. E isto, disse
ram todos os trez ditos senhores, que era seu parecer: e o 
firmaram com o dito Sr. Governador que estava presente 
ao dito exame." 

"O Dr. Adrian Cornejo." • 

"O Licenciado D. Gabriel de Peralta" 
" Do1n Diogo Ponce de Leão" 
"Pedro de la Cabex. '' 

Segue a este documento outro em que se refere como o 
Governador ecclesiastico, o Dr. Adrián Cornejo conferiu 
aos ditos Padres da Companhia de Jesus a installação cano
nica para as diversas. Doctrinas e depois coµtinúa: 

"Que por imposição de um barrete, que sua Mercê, o 
dito senhor Governador poz na cabeça de cada u111 dos ditos 
RR. PP. lhes concedeu pela dita collação e canonica insti
tuição o podêr e a faculdade de administrar os SS. Sacra
mentos e cargo de Curas das ditas Reducções e Doutrinas, 
em presença de mim o Notario e testemunhas infrascriptos: 
~ os ditos RR. PP. cada um para si o aceitaram para a Re
ducção ou Doutrina que a cada um foi dada e concedida." 
6 - P. R. G. 
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V em em seguida outras disposições que se referem á 
Ce<lula de 15 de junho de 1654 já mencionada e termina: 

"Assim o proveio e firn1ou, presentes a tudo por teste
munhas o Sr. Licenciado Dom Diogo Ponce de Leão. O 
Thesoureiro da Sta. Igreja Cathedral e o Licenciado Pedro 
de )a Cabex." 

' 'O Dr. Adrián Cornejo',. 

[ faltan las firmas d~ los dos testigos. J 
"Ante mim" 

"Juan de Herrera Abreu, N otario e Secretario." 
Affirn1ar, pois, que os antigos Jesuitas não comprehen

clian1 bem o guarani não seria o mesmo que dizer que os 
bispos, o clero, os empregados publicos que os approva
ra1n e lhes elogiaram o conhecimento desta lingua, não 
conheciam sua propria nacional? Não seria o n1esmo que os 
paragu~yos, com que conversavam os missionarios, os en
sinavatn e lhes pregaram não sabian1 bem o paraguayo? 
Não seria o mesmo que avançar que os proprios gregos não 
sabian1 o grego? 

Um ultimo ponto e terminaremos : Mas 

VI. NÃO TRANSFORMARAM OS JESUITAS A 
LlNGUA INDIGENA? 

Um ou outro autor o tem affirmado sem apresentar 
cousa que se pareça co1n uma prova. Percorrendo archi
vos e bibliothecas passaram-me pelas mãos entre outros 
uns documentos em que li como os PP., si não me engano 
entre elles o P. Restivo, limava1n seus escriptos consultando 
os mais intelligentes Indios ou induzindo-os a redigir wna 
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pratica ouvida ou uma composição propria delles. E exe
cutaram isto com uma originalidade de comparações e simi
les encantadores para os PP. e estes os estudaram cotno 
modelos. Mas não tendo tempo para demorar-me no estu
do destes docun1entos, não lhes liguei 1nais in1port::tucia, 
não podendo in1aginar que se devia restabelecer a verdade 
contra accusações tão inverosim,eis. 

Por certo n'áo foi o P. Roque Gonçalvez que transfor
mou o guarani ; pois como. natural de Assumpção era esta 
sua lingua materna. Só tarde e depois de ter exercido car
gos ecclesiasticos junto aos bispos, fez-se membro da Com
panhia de Jesus e se não tinha já composto seu catecismo 
antes, o teria coordenado não n1uito depois. Ora, por seu 
catecismo resava1n os mais como vimos. Por conseguinte 
não podiam transformar o guarani sem collidir com aquelle. 

Longe, pois, de quererem transformar o guarani, pro-
curavam penetrar-lhe o amago ou o genio para descobrirem 
todas as propriedades deste idioma. 

1\!Ias tamben1 se1n estes docu1nentos póde-se entrever, 
senão directamente colher, que os missionarias S. J. não ti
nham construido nen1 sonhado em construir uma. língua dif
ferente da indigena nem transformal-a em outra pela razão 
sin1ples de que os examinadores não tel-os-iam c01nprehen
dido e longe de qualificar-lhes a linguagem de elegante, 
tel-a-ian1 notado de inintelligive}, adulterada, cousa dif
ferente e barbara. Mas nada disto appareceu. Fóra disso 
provamos que ·era identica com a de Bolafíos ; este, porém, 
não era J esuita. mas Franciscano; ou os Franciscanos teriatn 
mudado tambem a lingua indígena conforme as regras da 
corrupção e transformação jesuitica, o que é impbssivel 
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por terem elles n1issionado muito antes o Paraguay, ou a 
iingua dos Jesuitas é ou foi o 111,esmo guarani tanto dos 
Franciscanos como de todos os naturaes de Paraguay. 1 ) 

I-Iomens como os missionarios da America do Sul que 
de corpo e alma se tinham dedicado ás suas missões, que 
tinham adoptado estes paizes por sua segunda patria, não 
tinham outras aspirações do que identificar-se com ella 

• e con1 os seus queridos Indios. E si jamais conseguiran1 
E uropeos accon1n1oclar-se aos costun1es Americanos e enten
dei-os e comprehender suas linguas, foram estes os tnissio
narios, facto este que os seus proprios inimigos não desco
nhecian1. U m exemplo deste patriotismo legou-nos entre ou
tros o P. l\!lanoel de NO'brega, o primeiro apostolo do Bra
sil, que nas suas cartas se queixa daquelles que desprezan1 
este nosso Brasil. Quem descreveu com tanto enthusiasn10 
as bellezas do Brasil como Vasconcellos ? E taes homens, a 
que ninguem nega a habilidade de comprehender utna lin
gua americana não terian1 bem comprehendido o guarani
tupi? 

1 ) "Não nos deu1oremos, diz o acreditado philologo João 
Ribeirc; (Dice. Gramrnatical, 2:· edição p. 374). na apreciação 
da falsa theoria (de Mar tius ) de que a lingqa geral foi obra 
dos jesuitas; semelhante bypothese é inadmissivel e já foi ca
baln1ente refuta:da por Baptista Caetano (l!Jns. de Sciencia 
pagina 21) .. ' 

"Não é cousa que se admitta um conchavo entre padres que 
se não conheciam ou que trabalharam longe uns dos outros e ás 
vezes sendo até de ditferentes cultos, nns catholicos, outros cal
vinistas (Figueira, Montoya, Lery et c.). Os jesuítas, para o ser
viço da catechese, créaram por der ivação alguns vocabulos 
(m.ongaraymo-caroi = fazer branco, europeo = baptisar), dis
ciplinaram algumas fórmas grammaticaes e nada mais .. . " 
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Para provar isto o autor 2
) do T upi,-g'Uarani pretende 

n1ostrar, que os J esuitas tomavam termos ridiculos na: boc
ca dos lndios por sérios, só pela razão de que estes queriam 
\'ingar-se dos PP. por tel-os feito trabalhar nas minas. A 
quem ler estas imputações algo ingenuas e provou um pou
co de historia do Brasil ou da America do Sul, produzem
lhe involuntariamente uma conhecida comichão nos cantos 
dos labios. 

Segundo a f firma o citado autor, teriam os indios gua
ranís itnpingido aos padres um termo por outro, repoty 
( con1 o significado de ex cren1ento) por ouro, para vingar
se delles. U n1a outra ordem de considerações mostrará á 
evidencia que o alludido termo não deve sua origen1 nem á 
supposta vingança, 'nem tinha sentido depreciativo. 

Dado, n1as não concedido, que o termo repoty tivesse 
tido, quando applica<lo ao n1etal, o sentido desprezivel, póde 
pelo correr do ten1po ter-se transformado, assumindo um 
sentido nobre ou indifferente. "Haver na lingua termos 
depreciativos, diz Candido de Figueiredo 1 ), quasi indecoro
sos, e assumirem depois uma accepção decente que não des
doira ninguem é facto se não vulgar ao menos que se en
contra diversas vezes na historia da linguagem . ., Vamos 
ver uns destés exemplos. 

Para começar em casa, o vocabulo - farrapo - que 
tinha na bocca dos legaes na guerra dos farrapos, sentido 
contemptivel, tornou-se titulo glorioso entre os hodiernos 
republicanos. 

~) A nn1tari o do Estado ào R io Grande do S1t1, de 1905. 
pag. 304. 

l ) F alar e Escrever, 3. ª serie, 1906, pag. 201. 
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Cousa semelhante deu-se com o termo - guasca. No 
seu V ocabulario de palavras brasileiras faz o visconde 
Rohan 2 ) esta interessente observação relativa a este ter
mo : " E' de uma notavel injustiça a alcunha de guasca ap
plicada aos habitantes do campo naquella provinda (do 
Rio Grande). Guasca com a significação de tira de couro 
crú é o instrumento o mais grosseiro que se pôde in1aginar, 
entretanto que o camponez d'alli, ainda mesmo o de classe 
mais humilde, é notavel pela polidez ... ", e hoje os rio
grandenses não só não se pejam de aceitar esta denotnina
ção, inas se gloriatn della. 

O vocabulo taful teve já significado de ricaço e de 

pobretão. ª) 
Para dar a um termo baixo um significado decoroso 

não é preciso mais do que uma autoridade que delle use em 
sentido ndbre, basta um autoritativo - hony soit qui mal Y 
pense - e o objecto cujo nome nem podia ser proferido em 
boa sociedade, resplandece como venera no peito dos nobres. 

Dil-o Pereira de Figueiredo: ' 'Farrapo, nome que para 
não parecer baixo e sordido, basta advertir que Vieira o 
tomou na bocca. '' •) O vocabulo allemão Knecht, servo 
subiu á dignidade de senhor no inglez K night. 5 ) E quando 
os chilenos enthusiasticamente gritam: ''Viya Chile! Mier
da ! " não se póde suppôr que com tal additamento queiram 
exprimir desprezo da sua patria. 

:) Dicctonario de vocabu.los brarileiros, Rio de Janeiro, 
1889. . 

3) Gonçalves Vlanna, A postilas aos diccíonarios II. 
pag. •GO. 

4) Memoria <le Litt. Port., tom. IV, pag. 17. 
5 ) Dicclonario de Langenscheid. 
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Voltemos porém ao famoso vocabulo. Se usaram os 
guaranis esta palavra para se vingarem dos missionarios 
pelo motivo de que os fizeram trabalhar nas minas, porque 
então applicaram a mesma palavra para designarem o am
bar - pira~f.fSs~eboty ? Que motivo teriam os indios de 
vingar-se usando do mesmo nome na dita accepção? O ef
f eito ridicuto que podesse produzir esta palavra nas 5iuas 
diversas composições não estava pois na linguagem dos mis
sionarias, mas provém da <!isposic;ão de estudantes do gua
rany de hoje. 1 ) 

Outro tanto deve-se da palavra: tatátinga-repoty que 
significa fuligem. Na linguagem hodi: rna do Paraguay, 
conforme escreve um viajante que actualmente estuda esse 
paiz, o vocabulo Gua-repoty designa uma arma hoje usada 
no Paraguay. Deutsches Volksblatt, 5 de Fevereiro de 
1908, edição semanal.) 

Tambem entre os Mexicanos encontra-se expressão ... 
analoga ou antes a maneira de conceber a origem deste me-
tal nas línguas Maya e Huateque. 

Coztic teocu.itlalli, litteralmente diz excremento divino 
arnareHo e designa o ouro, lztac teocuitlalli, litteralm~nte 
diz "excremento divino branco" e designa a prata ( Cf. 
Congres International des An1éricanistes. Comptes - R~n
dus <le la Huitieme Session, tenue à P aris en 1890, 

pag. 537.) 
Em Maya temos Takin, litteralmente "excremento do 

sol" (de Ta, excremento, e Kin, sol) e designa o cobre. (L. 

1) Cf. Manual de Bist. ela Litteratura Brasileira, por Syl
~io Romero e João Ribeiro, Rio, 1906, pag. 7. 
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e., pag. 539.) Té111-se conservado uma lenda dos habi
tantes do archipelago das Carolinas, donde se vê que estes 
tinham a mesma idéa da origen1 dos ditos metaes. U m 
ethnologo faz a seguinte observação relativa: 

'·Un seul fait nous semble indeniable, c'est la relation 
inti1ne à établir entre la tradition carolienne concernant 
l'origine des métaux et les noms que ces derniers portent en 
Mexicain, en Maya, en Huasteque, etc." (L. e. p. 547. ) 

Tambem estes se teriam vingado dos jesuítas conforme 
·a argumentação do citado. autor. Ter-se-iam combinado 
estes insulanos do Pacifico com os indios do Paraguay e do 
Mexico separados por tanta distancia? Impossível, se não 
fosse ridículo, só pensar em tal cousa. 

Termos da significação originaria de excremento acha.
mol-os usados até para designar cousas elevadas. Conser
vou-nos Sahagun diversos textos mexicanos, em que ve
mos que havia dois deuses de nome Uitzilopochtli e Tetz
calipoca, que ambos foram representados com o rosto pinta
do de listras amarellas alternadas com pretas. Ora um dos 
ditos textos azteques no 3.0 livro da historia de Sahagun 
diz que as listras amarellas symbolizam a mocidade desses 
deuses e ajunta a razão, porque apresentam o excremento 
arnarello das creancinhas. O oitavo Congresso dos Ameri
canistas nos forneceu traducção ·franceza do dito texto: 
"Et dans le visage il avait des barres transversales, il é~it 
peint de ses excréments d'enfant. C'est ce qu'on nomrne 
sa pcinture de visage enfantile." Accrescenta o Dr. Seler. 
delegado da "Gesellschaft Anhropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte" de Berlin o seguinte: "Il parait que les bé· 
hés des anciens Indiens n'étaient pas tenus trés proprement, 

' 

I 
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et que leur vi sage, quelque fois, mántrait des traces de sub
stances qui tirérent leur origine d'un bien autre Jieu. En 
tous cas, on doit déduire du passage cité que cette peinture 
du vi sage, a vec de la couleur j aune en barres transversales, 
devait intentioneilernent signaler le dieu, ainsi paré, comrne 
un dieu jeune." (Cf. Congres International des Arnéricani
ses, I-Iuitie1ne Session, Paris, 1892, pag. 391.) 

Longe de os PP. obrigarem aos Indios a trabalhar em 
n1inas, pelo contrario, foram odiados, perseguidos e por 
Vezes expulsos por zelarem a liberdade dos seus queridos 
lndios contra os oppressores destes, os colonos e mame
lucos. 

O mesmo autor cabe em contradicção manifesta com
sigo quando por um lado diz, que o guarani é uma língua 
tosca e qualquer, e portanto não dif ficil de comprehender

1 

e pelo outro avança que a não comprehendiam bem os Je
suítas. 

O resultado final de tudb é que os que inculparam os 
missionarios S. J. de não conhecerem bem o O'Uarani-tupi 

. ~ ' 
sahiram-se mal, e só contribuirarn contra sua vontade para 
que manifestassem n1ais os solidos conhecimentos d'aquelles. 

Tendo assim restabelecido os factos en1 face dos doeu-
' 

1nentos, não intentei outra cousa senão prestar um pequeno 
serviço á causa da justiça historica. 
l' 

Revolvendo outra vez papeis e documentos encontrei 
um trecho extrahido das bellas "Ephemerides" do P. José 
Peran1ás, ainda inéditas, onde ven1 confirmado o que disse, 
como os Padres por assim dizer se fizeram discipulos dos 
Indios para bem apanhar o genio da lingua guarani. 
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Depois de ter observado Peramás que os Indias esti
mavam mais aquelles Missionarios que falavam o guarani 
mais puro e mais elegante, narra como " um intelligente 
Indio, ouvida a pratica na igreja, ia para casa, meditava, re
fundia-a de sorte que cahisse um guarani purissimo e 
accrescentava o que lhe parecia conveniente. Sem auxilio 
de outrem, compoz um livro que era muito estimado pelos 
Missionarios, e eu O' usei, diz Peramás, tnuitas vezes em 
meus sermões. Tinha eu mesmo tencionado traduzir para 
o latim, a segunda Dominga de Paschoa, onde elle explicou 
a parabola cio bon1 pastor e enviai-a para a Europa, afim 
de constar aos eruditos, que gráo de intellig·encia e de ele
gancia sabia attingir um índio. Tinha elle bem penetrado 
o sentido desta parabola; pois trata de cousas que sempre 
tinha deante dos olhos, do pastor, dos dotes do bom pastor 
e do máo, das ovelhas. Tão elegante e engenhosamente 
fez estas ponderações, as que se referem ás ovelhas, appli
cando-as aos Indios, e aos parochos as que dizem respeito 
ao pastor, que me parece não poder-se escrever cousa mais 
suave nem niais eloquente." 1 ) 

·1) O texto do citado trecho é o seguinte : 
" ... e os que Missionariorum plus amabant qui purius et 

nitidf us Guarantce loquebantur . .. " 
"Haec (ad explic. Evangelii dieta) meditatus domum ibat 

(Indus quidam] ! ibique iterum concionem fingebat, et reddebat 
purissima Guaraniorum língua: addebatque quae sibi argumen
to conclonls apta vldebantur ... Ea re llbrum Indus confecit,. 
qui plurimi a Missionariis omnibus fiebat : eoque plurimum 
ego usus sum ad conciones. Imo decreveram latine reddere Do
mlnicam. II . post Pascha ab ipso Guarantce scriptam et ex
plicatam de Pastore Bono: eamque in Europam mittere ut 
constaret eruditis, quo ingenium Indi hominis et elegantia pos-
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Este autor enumera outros Indios que assim escre
vian1 o guarani; um certo Nicoláo auxiliava ao P. Restivo 
para compor o seu catecismo. Outro, Belchior de nome, 
escreveu uma historia da villa de Corpus. Outro, natural da 
pequena cidade de S. Francisco Xavier, escreveu uma his
toria desta e outra sobre o glorioso martyrio do Ven. Ro
que Gonzalez. 

D'aqui d~corre immediatamente que os Guaranis não 
só estimavan1 muito sua li,ngua materna, n1as zelavam-l~e 
a pureza, de .maneira que se tornaram em certo sentido mes
tres dos Padres e estes de bom grado seus doceis discípulos. 

Logo, não transformaram os Jesuitas este bello idioma, 
mas penetraram-n'o, descortinando-lhe os intimos segredos 
para escrupulosa e fielmente transmittir aos vindouros este 
verdadeiro thesouro, que herdamos de nossos avoengos, sen
do ao mesmo tempo um venerando monumento não só da 
historia e archeologia como das sciencias linguisticas. 

si t pertingere. Nam cum hanc ille Dominicam optime ca1Jisset, 
quippe quae agit de re quam sibi ipse oculis posset subjiic1;1re, 
de pastore scil. et de boni et mali pastoris dotibus et de o~~
bus : tam ille eleganter et ingenuose explicuit haec et quae ad 
oves pertineret, Indis applicavit et quae ad pastorem Christo 
et Parochis, ut nihil mihi scribi dulcius et disertius posse vi
deatur ... " Annus patiens sive Ephemerides, Men. Oct. 



CAPITULO Y 

As Missões Otlentaes 

Denomina1n-se assim as sete Reducções guaraniticas, 
fundadas pelos jesuitas, quasi todas, com excepção de São 
Borja, sobre os rios Piratiny e Ijuhy, tributarios da mar
gem esquerda e oriental do Uruguay, no noroeste deste 
Estado de Rio Grande do Sul. São as seguintes: São 
Nicolau, São Miguel, São Luiz Gonzaga, São Borja, São 
Lourenço, São ] oão Baptista e Santo Angelo, cujo passado 
enche uma das rnais bellas paginas da historia universal, 
e ainda hoje em dia, viajantes, scientistas e sabios visitan1, 
como em peregrinação, as ruinas desses togares de renome 
1nundial. 

Muito antes que os Portuguezes aportassem ao Rio 
Grande, conquistando aquella região littoral, muito antes que 

• 
os sertanejos de S. Paulo, seguindo as praias do mar, abris-
.sem o caminho que devia ligar a Colonia do Sacramento 
ao Governo do Rio de Janeiro, muito antes mesmo que os 
bandeirantes invadissem a antiga região de Tape, já o 
primeiro apostolo do Rio Grande do Sul, o veneravel 
Roque Gonzaga de Santa Cruz, natural de Assumpção, 
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em princípios do seculo 17 devassára as mattas virgens 
deste Estado, explorára-lhe o systema potamographico, 
determinando a extensão do paiz e as distancias dos 
pontos principaes, indicações estas que provavelmente 
serviram para a construcção ~o primeiro mappa da região 
cisplatina, publicado annos depois do seu glorioso marty
rio ( 1 ) que se deu em 1628. 

No territorio onde depois se estabeleceram as Missões 
Orientaes, o P. Roque tinha levantado diversas Reducções, 
entre ellas aquella que foi a primeira das sete, a de S. 
Nicolau, etn 1626. Todas, porém, como outras no centro 
do E stado, na bacia do Jacuhy, foram destruídas pelos 
bandeirantes ou n1amelucos, devendo emigrar os habitantes 
para a inargem occidental do Uruguay e a oriental do 
Paraná. Sómente e1n fins do seculo 17, quando aquelles 
aventurei ros foram desviados pór outros interesses, pode-

. ram voltar alguns povos a estabelecer-se nos sitios, onde 
se encontram as afamadas ruínas. 

A Reducção de S. Nicolau foi reorganisada no 5eu 
antigo logar sobre o rio Piratiny e as demais entre e~te 
e o rio Ijuhy. Santo Thomé, uma das mais antigas e elas 
mais populosas Reducções do centro, não voltou inteira, 
enviando, porém, uma colonia que formou ª Reducção de 
São Borja. Voltou o povo de São Miguel que tivera sua 
primeira sé na serrania dos Tapes, mas não para esta 
sinão para onde estão hoje as ruinas do grande templo 

(1) Vida e obras ào ven. Roque Gonçalvez de S. Oruz, 
por C. Teschn.uer, 3.ª edição - Typ. do Centro, Porto Alegre, 
1928. 

,. 
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de São Miguel. Tarnbem regressaram restos das antigas 
Reducções de S. Joaquim e Santa Thereza, outr'ora na 
bacia do J acuhy, tomando o 11on1e de São Luiz Gonzaga, 
tornando-se em pouco te111po a n1ais populosa das Missões, 
contando -e1n 1702 hão menos de 7 .452 almas. Etn 1691 
separou-se de Santa Maria Maior o povo de S. Lourenço, 
que se estabeJeceu entre S. Luiz Gonzaga e S. Miguel. 
Este povo tinha aug1nentado tanto que já, em 1698, pôçle 
despedir uma colonia para formar o novo povo de . S. 
João Baptista, nome que lhe deu o fundador, o padre 
Antonio Sepp, tirolez. Elle 1nesn10 narra que, na .falta 
tlo necessario ferro, não tendo aportado em Buenos Aires 
ha inais ele sete annos navio algu111, procurou e descobriu 
pedra de ferro que em fornalha construida por elle der
reteu, produzindo ferro comparavel ao aço. Póde-sc, 
pois, dizer que foi no Rio Grande do Sul que se fundiu o 
primeiro ferro do Brasil ( 1 ). O ultin10 dos sete povos, 
Santo Angelo, sahiu da Reducção de Concepción, estabe
lecendo-se primeiro entre os rios Ijuhy, donde mais tarde, 
em 1707, se mudou ao Ijuhyguaçú, onde hoje se encontra 
a villa do mesmo non1e. 

Em pouco tempo os novos estabelecimentos desenvol-. ' 

( 1) Só um seculo mais tarde celebrou-se no Rio de Ja
neiro a chegada do primeiro ferro fundido na fabrica con
struida perto do morro do Pilar, no districto diamantino. 
"Cavalleiros louçãos foram ao encontro dos carros puxados 
por juntas de bois, acompanhando-os entre applausos ao Prin
cipe Regente, cuja effige encimava os carros no meio de 
'Varias allegorias á mineração cornucopidos de abundancia, 
cyclopes batendo o ferro e' um genio calcando a inveja". 
(Oliveira Lima, D. João VI no Brasil, I., pag. 206). 
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veratn-se de maneira que debaixo da paternal direcção 
dos missionarias attingiram, si não a riqueza, ao menos 
um certo bem-estar, com que os indigenas viviam conten

tes e felizes. 
Forn1ando nas Reducções a pecuaria a base do sus

tento, não só possuía cada uma sua estanda, mas foi pre
ciso crear grandes invernadas de gado, chamadas vaccarias, 
uma ao nordeste do Estado, no districto que ainda hoje 
traz o nome de Vaccaria, então rodeada de um immens~ 
pinhal, onde se reuniram 80. 000 cabeças com o intento 
de não tocar nestà invernada por oito annos, providencia 
com que, segundo experiencia feita en1 outras occasiões, 
se calculava chegat a quatrocentas ou quinhentas mil ca
beças, podendo-se desta sorte prover todos os povos ; 1nas, 
antes que tivesse tempo de realisar-se a esperança dos 
indigenas, os paulistas tinham aberto uma grande picada 
e feito tantos estragos que acabaran1 totalmente com aquelle 
gado. Estabeleceram então os indios outra grande inver
nada entre o Uruguay e o mar, donde tomou o nome de 
"Vaccaria do Mar", uma quantidade enorme de gado 
bravo, estendendo-se até aquelle ponto do littoral, que 
mais tarde devia occupar a cidade de l\fontevidéo. 

A não menor importancia se elevou a agricultura. As 
plantas cultivadas, que entraram no rol dos productos que 
constituíam o sustento da população, eram , o milho, a 
n1andioca, o feijão, a batata ou o yeti, a canna de assucar, 
trigo, cevada, melancias e outras cucurbitaceas; a planta 
que forneceu o vestido aos indios era o algodão que, por 
indispensavel, foi cultivado em abundancia. 

Um loaar distincto tornou a celebre herva-111ate, essa o 
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bebida indispensavel do índio. Para não serem obrigados 
a fazer longinquas viagens aos hervaes muito distantes e 
não estarem mezes inteiros ausentes dos seus povos, acha
ran1 os missionarios un1 engenhoso 1neio de plantar arvores 
nos arredores, industria até então considerada impossivel, 
o que notavelmente facilitou o beneficio do mate. Este 
constituiu o producto principal que entrou no comn1ercio 
e foi ao mesn10 tempo a moeda corrente com que se con1-
pravan1 outros objectos necessarios, e pagavam o tr~buto 

in1posto pelo governo hespanhol. 
As Reducções, tendo por muito tempo mais o caracter 

de pobres asylos, onde com difficuldade conseguiram os 
missionarias reunir as tribus selvagens, sómente com o 
correr do seculo 18 levantaran1-se ao estado florescente 
que as fez tão celebres. Não podendo, pela estreiteza do 
espaço disponível, entrar em descripção 1ninuciosa, dire
n1os resumidamente como nas l\1issões Orientaes se exer
ciam os officios rnecltanicos e cultivavan1 até as bellas artes. 
Ao lado da casa dos missionarias havia em todas as Re
ducções um grande pateo em redor do qual se levantaran1 
as diversas of ficinas. Em S. Luiz Gonzaga, por exe1nplo, 
tinham padaria, of ficinas de tecedores, carpinteiros, fer
reiros, tomeiros, rosarieiros, pentieiros; em outras Re
ducções havia tanoarias, carpintarias de carros, chapella
rias, harperias (fabricas de harpas) e fabricas de outros 
instrun1entos musicaes ( 1 ) . " Fundem-se sinos, diz J ar
que, e outras cousas de menor porte, fabricam orgãos, 
clarins, chiri1nias ( especie de oboé) e todo genero de 

( 1) Brabo, Inventarias, p. 137. 
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instrumentos n1usicaes. Pintam imagens e mysterios sa
grados con1 que adornain seus templos, sabe1n dourar e 
estofar seus retabu1os e altares ; e deste modo outros offi
i:ios em que igualmente levan1 vantagen1 ts cidades da
quellas províncias, onde faltam não poucos dos referidos 
oíficios ( 2)." 

Entre as artes que introduzirain os jesuítas na Ame
rica do Sul e primeiro exerciam os Guaranis, tnerece men
ção particular a imprensa, sahindo á luz já en1 1705 a 
primeira obra, traducção para o guarani do Teniporal e o 
Etenio pelo P . J. Eusebio Nieremberg. Um 1nissionario 
f ahricou ta1nbem uma pequena typographia com typos de 
estanho, proprios e necessarios para a di f fiei) in1pressão 
do texto guarani. 

Tan1be111 ás bellas artrs, sob a direcção dos n1issio11a
rios, dedicaratn-se os índios co111 enthusiasn10. Os esculp
tores fonnava1n estatnas de toda~ classes para as igrejas; 
ajudavan1-nos outros como douradores e ensambladores; 
of ficinas de esculptura e pintura não faltaram en1 Re
tlucção algwna ao tempo da expulsão dos jesuitas. 

Que cultivara1n a architcctura nas Reducções demon
stran1-no as ruínas dos te111plos. Para sua igreja o indio 
não poupava sacrificios, rivalisando com os povos vizi-, 
nhos em possuir a 1nais be1Ia e a mais rica de todas. Si 
e:;tas, como o soberbo templo da Reducção de S. ~1iguel, 

cujas ruinas começan1 a desapparecer, igualavrun ein gran
deza e in1ponencia as cathedraes européas, seria con10 

(2) Jarque, l nsignes Missionarios, Ili, cap. 6. 
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nos parece a nós, · ousado af firmar que por suas propor
ções de altura, estylo architectonico e bom gosto rivali
sassem com as obras da Europa, já que foram construidas 
em condições tão desf avoraveis, já en1 epoca en1 que o 

bom gosto neste ramo das bellas artes andava deteriorado 
em toda a parte; porém, sim que nestes templos não 3e 
regateava fadiga nem diligencia alguma e que implantados 
em logares tão longínquos e desertos, onde era dificilli1no 
obter qualquer auxilio, surgiam como uma verdadeira ma
ravilha perante o viajan te que os visitava e,. en1 cada caso, 
se podiam apresentar com vantagem ao lado das maiores 
ca thedraes que então se construiram na America . Não 
u.dmira o que escreve um fino observador que, conhecendo 
as cathedraes de Hespanha, pode exprin1ir-se assin1, em 
1764: "As igrejas são esplendidissimas por dentro. Não 
só os tabernaculos dos cinco altares, sinão tambem as co
lumnas das naves, as emmoldurações das janellas, as abo
badas e o recinto inteiro resplandecem com variadas 
esculpturas, cores e ouro, de maneira que quando se abrem 
as portas e penetra a luz do sol, enche o coração de alegria 
tanta majestade" e~ ). 

Quanto á habilidade dos índios artifices deve-se, po
rém, não passar em silencio que precisavam de continua 
vigilancia por parte dos mestres, para não perderem em 
um momento o trabalho de mezes e annos; faltava-lhes 
a invenção e iniciativa; em compensação possuiam 
paciencia inalteravel e o dom ,de fina e fidelissin1a 
tação. 

( 3 ) Cardiel, De m0t·ibvs Guar anior101i, cap. 6. , 

un1a . . 
1m1· 

f 
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. Aquella das betlas artes que mais acceitac;ão teve e 
maiores progressos fez entre os Guaranis foi a 1nu..sica . , 
que exercia sobre elles un1a força rnysteriosa e corno ma-
gica. As orchestras que com elles . formaram os missio
narias gozavam de tanta fama, que os musicos das Re
ducções recebian1 diversos convites das cid~des da colonia , 
tamben1 de Buenos Aires, onde "o bispo, o governador 
e o ,povo ficaram encantados". Os índios musicos leram 
perfeitamente o pentagtammá e executaram com admiravel 
exactidão as mais dif ficeis peças, escolhidas de entre os 
melhores con1positores europeus. Mas, em consequencia 
da alludida f ai ta de invenção, nunca se viu um musico 
indio que fizesse uma composição ou accrescentasse só
mente o tnais leve ornamento ou fuga, nem com ser !'llaes
tro d'uma capella ou orchestra. Tanto mais admiravel 
foi a destreza que adquiriram na execução de qualquer 
peç~ nunca vista ou ensaiada. Refere o P. Cataneo que 
achou. entre outros, un1 1nenino guarani de só 10 annos 
de idade, que immediatamente tocava as mais complicadas 
peças dos compositores de Bolonha sem errar um ponto. 
Outros missionar ios testemunharam que as orchestras in
dias podiam com vantagem rivalisar co1n as de Hespanha 
e Europa. 

l\fuito en1 uso eratn as <lanças rythmicas e sy1n bolicas 
que executava111 nas grandes festas, por exe1nplo a dança 
das nações, en1 que appareciam os dançarinos en1 t rajes 
representativos daquellas. 

Q uando os sete povos, para não dizer cidades, esta
vam e1n plena florescencia, sobreveio-lhes u111 ten1poral 
inopinado. Pelo tratado de Madrid de 1750 foram obri-

l 

I 
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· ga<los a e1nigrar para outros territorios, como si não Jhes 
assistisse o direito de viver e n1orrer na patria; seguiu a 
guerra dos alliados portuguezes e hespanhoes que pre
judicou muito o territorio missioneiro. Feito o conveuio 
do Pardo em 1761, que annullou o tratado <le Madrid, 

puderam voltar os índios expulsos; mas apenas tinha1n 
recobrado o antigo bem-estar', quando fora1n victi1nas d•un1 
novo e desta vez fatal golpe que decidiu para sen-1pre ela 
sorte das 1\1 issões Orientaes, a expulsão dos jesuítas dos 

domínios hespanhoes em 1767. Seguiu t11na época de 
rapida decadencia e final ruina. Em 1801 conquistaran1 
os portuguezes o territorio missioneiro e o incorporara1n 
ao Rio Grande do Sul. Poucas ruinas, de que ainda res

tam largos pannos de muros rotos ou fendidos, indican1 
ao viajeiro o ponto onde se achou uma feliz J\rcadia que 
se desvaneceu "a vanished Arcadia". 

Concluímos com as palavras graves de un1 documento 
inédito que se liga ás memorias do Nlarquez de Gri1naldi 

que, referindo-se aos jesuítas e ás Missões Orientaes, es
creve : "a não haver-se dado a sua expulsão, a Banda 
Oriental do rnajestoso rio da Prata teria sido tnna segunda 

Italia na sua povoação, industria, artes scientificas e n1e
chanicas e commercio ... " ( •). 1\s Reducções , serian-1 
hQje ricos centros de cultura. 

1\iiedindo a distancia que ha entre o estado em que 
os missionarias encontraram os indios, degradados á vida 

selvagen1, mais propria de brutos e féras do que de ra-

('') Catalogo de Msa. àe Pedro de A.ngelia, Buenos Aires. 
1853. 

• 
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c1onaes, vivendo en1 asquerosa promiscuidade de sexos e 
devorando seus sen1elhantes, e aquelle a que cn1 relatiYa

mente tão pouco tempo se elevaram sob a sabia e paternal 
influencia exercida pelos missionarios, deve-se subscrever 
ao laudo: As Missões Orientaes serão para sen1pre um 

ünperecivel monumento historico da victoria da religião e 
do espírito sobre a força bruta, - o triumpho da hurrui
nidade. 



caracter canonico das reduc~ões no Rio Grande do Sul 

Bem conhecidos são os celebres Sete Povos ou :Mis
sões Orientaes neste Estado. Ignoradas ha pouco ainda 
eram as Reducções -; assim são chamadas essas chris
tandades - que precederam áquellas n1ais de meio' seculo, 
unm na banda oriental do Uruguay, das quaes · a mais 
antiga, São Nicolau, foi° fundada P,elo primeiro apostolo 
do Rio Grande do Sul, o venerav. Roque Gonzales de. S. 
Crtiz ( 1 ), martyrizado en1 1628 na margem esquerda do 
rio Ijuhy, as. outras nas bacias dos rios Jacuhy e Ibiculiy. 

Naquella época o Rio Graride do Sul fazia parte do 
dominio hespanhol e do governo civil e ecclesiastico de 
Buenos Aires. 

A conversão e civilisaçao dos indios Guaranis e Ta
pes, nações cousideradas in<l0maveis, fórma a primitiva 
historia civil e ecclesiastica deste Estado. 

Oruz, 3. ª ed., Typ. do Centro, 
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Não desta, que ainda não se escreveu, trata este 
capitulo, n1as das relações daquellas. christandade$ para coin 
o governo ecclesiastico; por outra, do seu caracter canonico. 

Em principios ,do seculo XVIII, quando as Reducções 
ii;iiciadas pelos Jesuitas se conserva;va.m no estado das 
missões, chamadas pelo~ Hespanhoes de "vivas" ou missões 
no sentido estricto, em que predominavam os infieis, f ór
mando um nucleo de povoações que pouco a pouco se ia 
chii~tianizar, a jurisdicção espiritual nas Reducções não 
pertencia a diocese nem bispo algum, mas devia receber-se 
im1nediatan1ente por missão do Summo Pont.ifice~ como 
ainda hoje succede com sem~hantes .missões. 

Os missionarios, que as fµndaram ou se encarregaram 
de sua direcção, estavam sujeitos directamente á jurisdic
ção . papal, exercendo todos os ministerios sem depender 

• 
de outra autoridade ecclesiastica, sinão do seu superior 
regular. 

, Pâulatinamente mudou o estado das Reducções, com
pletando-se a conversão dos infieis, de sorte que já depois 
de dez, ou quando muito vinte annos, entraram no rol de 
cidadãos. 

Ainda assim, antes do Concilio Tridentino continua
ram os regulares á testa destas christandades sem outra 

. . 

condição além da designação de seu superior e licença do 
rei ou do governador, que representava como padroeiro, 

' 
não se dif f erençando as missões de parochias, si não em 
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que seus curas eram só encommendados e não collados 
. . . 

ou 1namov1ve1s. 
Entrado em vigor o Concilio Tridentino em 1563 e 

admittido sen1 restricção por Philippe II em todos os seus 
do1ninios, mudou este estado de cousas ; appareceu então 
a dif ficuldade de poder pô-lo em pratica na America, por
que sujeitava os curas das missões aos bispos quanto á 
provisão, correcção, visita e remoção. Os regulares se 
::ichara1n deante desta alternativa : ou abandonar as suas 
missões ou sujeitar-se aos bispos; a1nbas as cousas, ].Xl

rén1, causavan1 grandes embaraços a uma e outra parte. 
Si abandonassem as parochias ou n1issões, estas ficarian1 
orphãs, e os bispos sen1 clero, por faltarem na America 
clerigos seculares, que se encarregassem das parochias ; 
si f icasse1n os regulares, perigava a exempção do instituto 
religioso e a disciplina regular. 

Philippe II, ponderando essas inconveniencias, con1 
, a mesma promptidão com que acceitara o Tridentino, pe

diu dispensação delle neste ponto a S . Pio V, a fim de 
que os religiosos pudessem continuar, como antes, a ad
ministrar as parochias e dispensar os sacramentos, como 
si fossem verdadeiros parochos, se1n todavia depen<leren1 
ue prelado algun1, sinão só de seus superiores. Assin1 o 
concedeu o S. Pontífice Pio V pelo breve Expon·i No bis 
de 24 de I\1arço de 1567. 

Foi esta a praxe observada na A1nerica ; assin1 ad
ministravam os padres Franciscanos as niissões, quando 
entraram os Jesuitas a estabelecer as Reducções na bacia 
do Paraná e depois no Rio Grande do Sul, e assim con-
tinuaram administrando-as sem opposição, até que em 
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1633 se viram obrigados a defender-se na Audiencia de 
Charcas, onde seus adversarias exigiram que fosse appli
cado o Padroado ás Reducções. Porém a Audiencia, ou
vidas an1bas as partes, decidiu que não deviam ser inquie
tados os J esuitas, e que se respeitasse a posse de suas 
Reducções, " que tên1 povoado, reduzido e convertido". 

Ainda en1 1636 renovaran1-se as pretenções de des
pojar os missionarios das Reducções. Foi o portuguez 
Pedro Go1nes, procurador do Paraguay, quen1, na Au
diencia de Charcas, apresentou um requerimento en1 que 
pediu provisão para que fossen1 ren1ovidos das Reducções 
novas os religiosos da Companhia de Jesus. A Audiencia 
def en<leu o direito dos padres, fazendo ver que o rei 
de Hespanha, gozando do Padroado da America e tam
bem do privilegio de S. Pio V, podia usar daquelle que 
mais convinha, preferindo o privilegio que em nada pre
judicava sua jurisdicção real. O tribunal de Charcas de
cidiu que, en1quanto o rei não ordenasse outra cousa, o 
bispo do Paraguay nada mudasse. 

Ainda tuna vez perseverou constante o tribunal, 
quando o Illmo. D. Cárdenas em 1645 reiterou as mesmas 
pretenções de desapossar a Companhia das Reducções ( 2 ), 

Mas, ·quando o prelado
1 
em 1650, apoiando-se em um de

creto real elo rnesn10 anno, pediu provisão para obrigar os 
J esuitas a abdicar as Reducções, a Audiencia desta vez 
fraqueou e deu a exigida provisão. 

Representando a Companhia que no decreto real não 

(2) Trelles, Rev. do Archivo General de Buenos Aires, 
pag. 123. 
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se tratava do caso em litigio, a Audiencia enviou as actas 
ao vice-rei, e este emittiu un1 decreto, de que nada se 
innovasse até á definitiva resolução do Conselho de In
dias, pois taes era1n as ordens expressas que tivera do 
rei ( 3 ). Este decreto foi reproduzido pela Audiencia ein 
sua provisão de 1653. 

II 

Entretanto no Conselho de Indias, supremo tribuDf-1 
para as questões americanas, ventilando-se já desde muito 
o caso vertente que agitava as Missões Guaranis, sobre 
si os regulares se teriam de sujeitar á presentação pelo 
padroeiro e á instituição e prévio exame pelo Ordinario, 
ou si seria conveniente continuar a usar o privilegio de 
S. Pio V, resolveu-se expedir o decreto real de 15 de 
Junho de 1654. 

Este dispoz em primeiro togar, que se mudasse o 
nome de Reducções (parece que este nome era mui odioso 
a certos ouvidos) ein o de Doutrinas ou. parochias. Em 
segundo Iogar, que os superiores regulares propuzessem 
para cada uma tres padres, dos quaes o governador tinha 
que escolher um, que lhe parecesse mais proprio, e pre
senta-lo em non1e do rei, para que, en1 virtude da pre
sentação, o bispo da diocese lhe conferisse a instituição 
canonica. Terceiro, que os curas religiosos se sujeitas· 
sem, quanto ao officio de parochos e administração da 
parochia, á jurisdicção e visita do Ordinario. Finalmente 

( 3 ) Sevilla, Archivo de ln dias. 
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" é minha vontade, continúa o decreto real, que nos casos 
en1 que o su~rior regular da Companhia de Jesus jul
gasse converuente remover os curas religiosos de taes 
Doctrinas por motivos que para isso tenha, 0 possa fazer 
sem . que seja obrigado a manifesta-los nem propo-los 
a.o d1to meu governador nem ao bispo daquella província, 
com a obr igação, porén1, de propôr outros tres sujeitos 
na fonna p rescripta . . . " ( •) 

Nesta data as Reducções foram incorporadas na 
j er~rchia ecclesiasti~a, tornando-se verdadeiras parochias, 
pore1n com duas d1fferenças: a primeira, que não eram 
p.rovidas por ,concurso, devendo os propostos pelo supe· 
.rior regular somente submetter-se ao exame e approvação 
do bispo diocesano ; a segunda, que podiam ser ren1ovidos 

, . 
so111ente por seu superior regulat. Tanto con1o aquella, 
esta não podia conciliar-se com os canones do Tridentino . . ' 
precisando de especial dispensação da Sé Apostolica ou 
de recurso ao privilegio de S. Pio V. 

Os adversarios da Companhia não deixaram escapar 
uma occasião, que julgaram ter achado, de calumniar os 
seus membros, dando a entender que os missionarios do 
Paraguay e Uruguay de nenhum modo obedeceriam ás 
prescripções do decreto de 1654, por não quererem sujei· 
tar-se ao bispo diocesano. D. Cárdenas e seus partidarios, 
espalhando memorias diffamantes, conseguiram fazer tanta 
impressão, que os rodeios que percorreu o decreto e a ma
neira de scientifica-lo e da-lo á execução transpiram uma 

( 
4

) Archivo General de Buenos Aires, Companhia de Je. 
sus ( Cedulas Reales, 1.º). 
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desconfiança imtnerecida e compron1ettedora para os mis
sionarios da Companhia. 

O decreto foi !'n\•ia<lo a D. J. Blasques de \ ialverde, 
presidente da A udiencia de Charcas, e este o remettcu a~ 
governador Baigorri con1 um of ficio datado de Potos1 

e1n 9 de Abril de 1655, c1n que lhe manda que faça saber 

aos padres e lhes intime ou a execução immediata do de- \ 
ereto ou a entrega das Reducções. 

Na instrucçãt> dada a Valverdc não n1enos clara, íoi 
. '' . , e...'Cpressa a alternativa intimada aos J esu1tas : s1 porem 

não se sujeitaren1, vos n1ando que nas Doctrinas ou Re

ducções, onde não se sujeitarem ao disposto pelo ~it.o real 
Padroado, ponhaes clerigos seculares que as adn11n1stren1 
conforme a elle ; e na falta delles encarregareis religiosos 
de outras ordens ... " 

Mas a obediencia e cumpri1nento, que deran1 os J e
suitas ás prescripções do decreto, frustrou todo o plano 
dos emulos, que esperavam ve-Ios abandonar as Reducções. 

III 

Ao decreto real de 15 de Junho de 1654, em que se 
deu ás Reducções dos J esuitas o seu definitivo caracter 
canonico, antecederam outros, que sujeitaram cada vez 
mais os curas regulares á visita e correcção de n1oribus 
dos bispos, á presentação do padroeiro e á remoção com 
aviso e consentimento de ambos. E ssas successivas mo

dificações vinham subtrahir á livre disposição do superior 
regular 0 religioso que havia de ser cura, e foram a causa 

de estarem então os J esuitas em ponto de abandonar as 
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f~ educções, por não se poder alliar tal regin1e con1 a sub
urdi nação essencial ao instituto da Co1npanhia. 

Proponho esta tnateria, o procurador da provincia do 
J>d r~~r-ur.y. o 11

• ]. Pastor ao P. geral Vicente Carrafa, en1 
un1 rnen1orial de 1646, respondeu este ''que antes deixaria 
a Co111panhia qualquer Doctrina (Rcducção) por prin

eipal que fosse, do que sujei tar-se a condições que não 
uizcn1 con1 a nossa profissão". 

E foi c1n 1652 que o inesn10 P . João Pastnr. CJ1tão 
já provincial, interpoz a renuncia ás Reducções ante a 

Audicncia ele Charcas, e em Madrid fez outro tanto ante 

o Conselho Superior de Indias o P. J ulião de Pedraza, 
procurador geral das províncias da Co1npanhia na A me
rica. 

Os senhores da Audiencia, tomando etn consideração 
o bon1 exito e a fidelidade com que os indios Guaranis 

tinhan1 defendido o territorio contra os Paulistas, não 
quizcra111 adn1ittir a renuncia, que lhes of fcrecera o provin
cial. 

f\pcza1· desta resolução, foi, dous annos tnais tarde, 

elaborado o decreto do Padroado de 1.0 de Junho de 1654 
e notificado aos PP. Julião de Pedraza e Sin1ão Ojeda, que 
então se achava111 en1 Madrid, e, sendo instados, tespon
dera111 que era necessario abandonarem os Jesuitas as Re
ducçõcs, por não poderem acceitar a fórtna do Padroado 
prescri pto no decreto, que de todo impedia o governo dos 
superiores da Companhia. 

Com uma promptidão, não conhecida no mechanismo 
burocratico do governo hespanhol, resultou desta repre
sentação un1 noYo decreto, que o leitor já conhece, ex-
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pedido no dia 15 do mesmo mez e anno, com ordem a 
todas as autoridades, a que se t inha enviado o do 1.0 de 
Junho, se recolhessem . os exemplares deste e se devol
vessem ao Conselho de Indias, não podendo entrar em 
vigor sinão o segundo ( 5 ) . 

IV 

' 
Antes de terminar conven1 resolver un1a duvida: si 

as parochiàs de inclios desde 1655 em deante ( º) ainda 
se póde1n chan1ar R educções ou Missões. 

Ao prescrever o Conselho de Indias a nórn1a, se
gundo a qual se havia de observar o Padroado nas Re
ducções da Companhia nas províncias do Paraná e Uru
guay, accrcescentou a clausula seguinte: '' P elo presente 
resolvo declarar (como declaro) que d 'aqui em deante 
se tem que administrar aquellas Reducções e Missões com 
o nome de Doctrinas (parochias) ". 

Attendendo-se ao teor destas palavras, parece que 
desde então en1 deante as Missões ou Reducções cessaran1 
de ser taes, e não se deviam mais chamar Reducções, mas 
Doctrinas ou parochias, si um grande numero de docu
mentos subsequentes as não chamassem Missões ou Re
ducções, dando assim a entender que o decreto de 15 de 
Junho de 1654 declarára que não se deviatn considerar 
ou chamar Missões ou Reducções, só quanto ao effeitp 
da presentação ou f órma do Padroado. 

( :5 ) Sevilla, Archivo de Indias, Est. 122. 
( 6) Só então foi publicado o decr eto de 1654. 

' 
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De facto, si por l\Iissão se entende u111a povoação. 
cujos habitantes são infies, herejes, scismaticos ou ca
tholicos misturados co111 acatholicos ou si convertidos j á 
todos, neophytos, isto é, convertidos de não 111ais de dez 
annos, então as Doctrinas, na época ele que se t rata, já 
antes de apparecer o decreto de 1654 e independentemente 
clelle, tinha n1 cessado de ser Missões ou Reducções no 

sentido estricto. 
1'odavia, consideradas as circtu11stancias de todo pe

culiar e originaes das Doctrinas ou parochias dos índios, 
encontrar-se-á uma certa analogia entre estas e as Missões 
prccisan1entc ditas ~ssim. A índole do índio, sua incon
stancia, volubilidade e falta de previsão não mudou tanto 
nos Guaranis depois de convertidos, que não exigisse a 
constante íadiga de não só ensinar-lhes e explicar-lhes o 
catechismo, nias de vigiar-lhes a vida e economia domes
tica, para não descurarem as suas f amilias nem desperdi· 
çarem seus bens n1oveis e immoveis. Seu prurido de mu
dar de do1nicilio e de occupação, a dif ficuldade de ven .. 
cerem a monotonia da vida quotidiana exigiam nos curas 
unm rara drcun1specção, para evitar que seus parochianos, 
cançados da orden1 e regularidade dos povos, fugissen1 
para os tnattos e. voltassem á vida gentilica ou ás povoa
ções hespanholas, com ruína certa de seus bons costumes 
e habitos de civilidade. A s excursões que faziam os cu
ras aos paizes vizinhos, onde ainda existia1n pagãos, e o 
ciudado de converte-los e civilisa-los quando se tinha con
seguido traze-los ao povo, demandaratn sacrifícios só pro
prios de l\1issões ou Reducções, para não falarmos na 
lingua extrangeira, difficil de aprender, no isolamento e 
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privação de toda a sociedade civilisada, nen1 no trato con1 
pessoas rudes e incultas. 

O conjunto dessas como de out ras circumstancias 
imprimiu ás Parochias de indios o caracter de christan
dades em f orn1ação, como o são as verdadeiras '.iV1issões. 
Foi, sen1 duvida, por isso que continuaram a ser chamadas 
indistinctamente Doctrinas ou Redncções. E as autori
dades ecclesiastica e civil attestaran1 o uso co1nmu1n, esta 
nos decretos posteriores, p. ex . no de 1743, aquella nas 
informações dirigidas ao rei , como a do bispo do Para
guay, D. fr. J osé Palos em 1733 e a de D. José Peralta, 
bispo de Buenos Aires, em '1743. 

\ 

CAPITULO VII 

Habitantes prlntitfvM do Rio Grande do Sul 

O tronco sem comparação mais numeroso dos primi
tivos habitantes do Rio Grande constituiam os Guaranis. 
Os nomes de Tapes e outros não eram senão denomina
ções diversas da mesma raça. 

E sta é a opinião quasi geral ; veremos porém que ha 
de soffrer uma modificação. 

O sul e sudoeste occupavam habitualmente os Char
ruas, os Minuanos e Guenoas; os Arachanes habitavam 
ao longo da Lagoa dos Patos e ao sul do curso inferior 
do Jacuhy, os Carijós viviam no littoral, os Caaguas na 
região de leste e os Guananás no Alto Uruguay. 

O mappa que acompanha este estudo indica as sédes 
que os primitivos habitantesJ segundo as fontes publicadas 
e ineditas, occupavam mais ou menos habitualmente até 
os fins do seculo 17.0 e inicios do 18.0 • 

OS GUARANIS 

Eram todos de estatura média, reforçados e bem 
feitos. O tronco etn comparação com os membros era 
grande, os pés e mãos pequenos. 
7 - P. R. G. 
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Corpo bem nutrido e robusto, rosto largo, maçãs 
salientes, nariz achatado, olhos pequenos, pretos, encova
dos, erguidos no angulo exterior, algo cerrados, e feições 
algutn tanto melancholicas, são os traços salientes em sua 
conf iguração physica. 

De côr eran'l. os Guarani! acobreado~, mais ou me
nos escuros, segundo as regiões que habitavam. 

Supportavan1 galhardan1ente fadiga, doença e até a 
1norte. U n1a lagrima, um gen1ido até passava pela 1naior 
cobardia que o homem podia commetter. Desprezavam 
portanto os europeus porque os achavan1 muito inferiores 
neste ponto. 

Tinham geraln1ente os sentidos mui apurados. Viam 
a grande distancia. T inham desenvolvido o olfacto, a 
ponto de sentirem de muito longe a fumaça do fogo, ou 
de distingui rem pela exhalação das pegadas a propria 
raça a que pertencian1 os extranhos. Descobriam a pista 
do tigre, sentia1n pelo cheiro a proxi111idade do jacaré 
e ouviam o tinir da cobra cascavel, quan.do o europeu 
ainda não suspeitava a presença destes iniinigos. 

Terem sido 1nentirosos attestam-no os primeiros mis
sionarios, ( 1 ) outrosin1 que eratn . inconstantes, imprevi·
dentes, indolentes e fleug1n aticos. 

Que eram originariamente desconfiados e crneis, 
como um historiador moderno o quer, não o abona a his• 

(1) Vida e Obras do i-en. Roque Gonzales por C. Tes 
chauer S. J ., Porto Alegre, 3.ª edição, 1928, pag. 45. 
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toria; haja vista a ingenuidade encantadora com que r&- .. 

ceberam a A lvarez Cabral e muito depois a Nunes Cabeça 
de Vacca. 

P intavam o corpo caprichosamente, especialmente 
con1 genipapo, para se darem um aspecto guerreiro e 
formidavel. Usavam da tatuage1n feita com um dente 
da cutia para perpetuarem certas proezas e o numero dos 
desenhos correspondia ao dos feitos gloriosos. 

De ornato serviam-lhes os dentes dos inimigos ou 
de animaes ferozes mortos por quem os traz~a e que ne
nhum outro se atrevia a usurpar. Parece que tinham por 
amuletos certas pedras nitidamente lavradas, meias luas, 
corações e outras fórmas symbolicas. Tenho achado al
gumas no littoral do estado. Enfeitavam tambem com 
pennas vistosas os braços, pernas e a cabeça e em occa
siões ·traziam nas costas plumas de avestruz. 

Póde-se dizer que andavam quasi nús; mas no in
verno se cobriam de pelles de animaes ou de um tecido 
de certa ortiga. 

Se o vestuario portanto não lhes custava grande tra
balho, maior lhes exigia o sustento. Consistia do pro
ducto da caça e pesca e de um cultivo escasso de mandioca, 
milho e feijão. 

Para a caça usavam de arco e flecha de diversos 
feitios, conforme o tamanho da preza. Empregavam ar
madilhas chamadas mundéos para esmagar a caça sob o 
peso ; outras vezes apanhavam os animaes vivos em covas 
bem altas e cobertas de rama e terra. 

Na pesca empregavam tambern a flecha com admi
ravel habilidade e o anzol. Para obterem grande quanti-

.. 
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dade de peixe, lançavam ramos de tingui n'agua, que o 
fazia apparecer morto na superficie. Os habitantes do 
littoral preparavam suas rêdes, de pescar tainha~, de fio 
da palmeira t-w.cuni. Para conservarem o pescado nioquea
r1a1n-no ( 2). Houve tambem uma maneira de reduzil-o a 
pó ou farinha, que denominavam piracui ( 3). O n1esmo 

praticavam com a carne; uma especie d~stas preparações 

lembra a no•sa passoca ( 4 ) . 

Os índios visinhos da costa en1 certos mezes faziam 
larga provisão do marisco ou set'na11ibi) separando-o da 
casca ou concha, que amontoavam á beira do rnar. For
mavam-se assim aquellas celebres ostreiras que são conhe
cidas pelo nome de sanibaquis. Dellas não só extraem a . 
cal tão rara entre nós, como tambe1n diversos preciosos 
restos ethnologicos daquelles indios. 

Usavam na pesca tambem a canoa (igára). Era esta 
feita de um tóro cavado com o auxilio do fogo. As 
chamadas ttbás eram feitas de uma certa cortiça. Parece 
que os colonos fazian1 sobre este modelo as pelotas de 
couro de boi usadas nas passagens dos rios. 

Ao passarmos a tratar das 

(2) Moquear, assar a meio a carne ou peixe para melhor 
o conservar. Para esta operação servia o moquem ou grade 
de paus em fórma de grelhas. 

( 3) Compõe-se de pira-peixe e cui-pó. 
( •) Passoca é comida feita de carne secca e pisada, de 

mistura com a farinha de mandioca; é alimento mui precioso 
para quem viaja por logares ermos e destituidos de recursos. 

-
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CONDIÇÕES DA FAMILIA GUARANI 

te1nos que tocar a questão, se entre os guaranis casados 
havia verdadeiro matrimonio. Para esclarecer-nos sobre 
este assumpto, basta considerar o que a este respeito re
ferem os missionarias testemunhas oculares. 

Reservando para outra occasião tratarmos esta con
troversia mais detidamente, nos limitamos aqui a resumir 
os seus pontos principaes. 

Nenhuma ceremonia precedia este gravissimo acto da 
vida social. Com a mesma facilidade com que tornavam 
mulher, trocavam-na por outra, como se muda uma criada 
por outra, e isso por motivos levíssimos, como por não 
saber guisar as viandas ou preparar os vinhos e seme
lhantes futilidades. 

Muitas vezes casavam-se com mãe e filha ou com 
varias irmãs. 

Em certas occasiões of fereciam uma das esposas a 
qualquer amigo ou tambcm a um criado; este poré1n, par
tindo, devia restituil-a. Havia quem, mudando a habita
ção, abandonava tambem a esposa. 

Ponderando este factos, chegaram os m1ss1onarios á 
convicção que taes uniões não eram verdadeiros matrimo
nios. Tambem a simples consideração que não eram con .. 
tractos, pela razão de os não conhecerem, levava á mesma 
convicção. Aquelles que julgavam que o casamento com a 
primeira mulher era verdadeiro matrimonio, topavam com 
difficuldades invenciveis. Submetteram-nos a uma decisão 
ecclesiastica, que declarou haver nesta materia plena liber-
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dade de opinião. Desta maneira, diz Techo, (ti) arraigou
se a doutrina dos missionarios americanos que sustentavam 
que em geral eram nullos os matrimonios dos Guaranis 
e que estes, depois de baptisados, podiam escolher livre
mente entre suas concubinas a que queriam para legitima 
mulher. Outrosim que era indispensavel muita cautela 
em ma teria tão delicada. ( .6 ) 

O direito matrimonial, se podermos falar em tal, re
duzia-se a poucos princi_pios. Só ao pae, pensavam elles, 
se devia a vida do filho. A mãe era considerada sómente 
como guarda e depositaria da próle e esta não contrahia 
deveres com ella. Aos filhos passava a condição do pae e 

' não a da mãe. Se esta era escrava e o pae livre, tambem 
os filhos eram livres. Se pelo contrario o pae era escravo 
ou inimigo, como tal era tratado o filho. 

A mulher repudiada ou viuva, caso que não achasse 
novo esposo, passava para a classe das velhas. 

A n1ulher depois de dar á luz ia com o filho lavar-se 
ao rio e continuava na lida da casa como antes; pois não 
era sujeita aos incommodos que observamos na civilisação 
e que reelamam o resguardo. 

Em compensação conservava-se o marido deitado na 
rêde e se abstinha de certas comidas e de quasi toda a 
occupação. Tem-se chamado este costume de choco qu 
couvade de homem, como se fizesse as vezes da mãe. 

Parece injustificado este ponto de vista. Era uma 
mera superstição, a qual obrigava o pae a uma rigorosa 

(is) Techo, Hlst. Provlnc. Paraq. Lib. X Ca.p. 15. 
( G) Montoya, Conquista, cap. 10. 
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abstinencia de tudo quanto julgavam acarretar alguma 
desgraça ao recem-nascido. Conservando-se assim retirado 
e abstinente, procurava mais facilmente evitar as occasiões 
em que, segundo sua supersticiosa convicção, podess& prc
j udicar a próle. Era pois un1 bello acto de amor paternal ; 
era a continuação dos habitos que assumira, quando ~e 
annunciava o nascimento. Abstinha-se o pae já então de 
caçar, de fazer flechas e macanas, para não caasar oomno 
ao filho. 

Ao recem-nascido dava1n un1 nome apropriado ás 
boas ou ás n1ás qualidades que tivesse; se, por exemplo, 
era muito n1oreno, chamavam-lhe corvo, e rã quando 
chorava muito. Furavam-lhe o beiço inferior, achatavam
lhe o nariz e estiravam-lhe os braços e pernas para os tor
nar ben1 rijos. ( 7 ) 

A mãe criava o filho até sentir-se de novo mãe · as
sim havia colu 111i (menino) que mamava seis e oito a~nos. 

Castigo corporal como correctivo educativo era intei
ramente desconhecido, e só com muita difficuldade con1-

seguiu o veneravel Roque Gonzales introduzil-o nas pri
meiras reducções. 

Tão pouco reprehendiam os filhos, por mais censu
ravel que fosse uma acção praticada por elles. 

Cedo ensinavam aos meninos o uso das armas e a 
maneira de fabricai-as. 

Os laços da família eram naturalmente mui frouxos. 
Viviam em grupos de familias, a que os levava a sua orga
nisação social, que se liga á patriarchal e á polygamia. 

( 7 ) Techo, Hist. Prov. Paraq.. Lib. V. e. 7. 



%00 PORANDUBA RIOGRANDENSE 
' . 

Construiam cabana ou oca, em que viviam vario~ 
casaes. Diversas ocas formavam uma taba ou toldo 
(aldeia), assim disposta que no meio lhe ficava um terreiro 
ou como praça, onde faziam suas reuniões e festas. As 
cabanas eram armadas em quatro paus, cobertas de palha 
de paln1a pindoba (coqueiro) como taes que hoje servem 
e amanhã são abandonadas. E nellas não havia outros 
repartimentos que umas cordas que indicavan1 o logar que 
a cada f amilia tocava. 

Os utensilios don1esticos ou tnobilia da casa redu
ziam-se a poucas cousas. V em a ser uma rêde de algodão 
que pendurava de esteio em esteio por duas pontas; o 
f{anacú ou canastra de palha que servia de arca ; umas 
talhas para suas bebidas; um cabaço para guardar sua 
farinha e umas cUtias que serviam de copos. 

Na cabana conservavam dia e noite acceso o fogo ou 
debaixo das rêdes de dormir ou no centro, onde costu
mavam reunir-se com os pés chegados ao lume. Quando 
por acaso se extinguia, tiravam-no de certos paus, um 
molle e verde, o outro duro, que friccionavam um com a 
outro até conseguirem fogo. 

Em cada f amilia se repártia o trabalho, segundo os 
sexos. Os homens apresentavam as armas, levant;ivam a 
cabana, tratavam da caça e da pesca e faziam a roça. 

As mulheres estavam encarregadas das plantações, de 
fabricar a farinha, preparar as bebidas. O preparo destas, 
quando extrahidas do milho, era reservado ás moças, que 
mastigavam os grãos para communicar-lhes a necessaria 
fenntntação. Estes trabalhos estavam entregues ás mu-
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lheres, como a quem lhes communica uma especial f ertili
dade e virtude. ( 8 ) 

De algodão fazian1 as rêdes e da fibra de uma ortiga 
uma especie de pala ( 9 ) para resguardarem-se do frio do 
inverno. 

Eram ellas quem exerciam a arte ceramica, fabricando 
diversos vasos de barro, não d~stituidos de elegancia e 
ornamentos. 

Nas transmigrações carregavam os fardos ; mas o 
movimento destas e as distancias que cada dia deviam 
vencer dependiam das mulheres. 

Amigos que voltavam após longa ausencia, recebiam
nos as mulheres com grande pranto, altos suspiros e co
piosas lagrimas, como se se compadecessem dos incommo
dos que no caminho sof f reram. Logo depois mostravam-se 
alegres e como de festa, dando ao hospede as boas vindas 
e traziam-lhe de comer e perguntavam-no por onde an
dára. ( 10) 

Nas suas doenças, applicavam o sumo de hervas 
medicinaes, outros chamavam os feiticeiros, que fingiam 
tirar-lhes chupando, as causas da enfermidade. Sangra
vam-se com o dente da cutia. 

Só ás mulheres era licito carpir a morte dos seus 
caros. O verdadeiro bravo devia, segundo elles·, ser com-

' 

( s ) Gabriel Soares. Noticias do Brasil, II P, cap. 158. 
( D) Pala, especie de capa, de fórma mais ou menos qua

drada com uma abertura no meio, por onde se enfia a cabeça, 
semelhante ao poncho. 

( 10) Soares II P. cap. 162. Vasconcellos, Chronica 
da Comp. Noticias das cousas do Brasil L. II n . 137. 



%01 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

pletamente insensível. Neste respeito eram-lhes inferiores 
os celebres recken ou heróes germanicos, que não hesita
vam em deitar a chorar e gemer em certas occasiões escu
sadas. 

A mais bem conhecida maneira de sepultarem os 
seus mortos era a de metter o defunto de cócoras en1 uma 
igaçába ou talha de barro, com todos os seus trajos e 
armas. A cóva em que punham a igaçába com o corpo 
por vezes se abria no proprio rancho em que vivera o 
defunto. Ainda hoje encontram os colonos a roçar os 
n1attos taes urnas f unerarias. 

Restam un1as observações sobre o que se póde cha· 
mar a 

ORGANISAÇAO SOCIAL DOS GUARANIS 

Viviam em povoações mui pequenas, mas não sem 
governo; a fónna deste era a patriarchal. Os chefes ou 
morobi);,·abas eram hereditarios ou electivos. 

Para resolverem um negocio de n1aior importancia, 
u1na transmigração, a morte de alguns prisioneiros, con
vocavan1 a cabilda, que se reunia no terreiro da taba . 

Os morobixabas se sustentavam de quanto os seus 
traziam da caça ou pesca, ( 11 ) comiam quasi sempre á 
parte e encostados, os demais comiam da ga111ella en1 co1n
mum e de cócoras. 

Havia entre os da mesma tribu verdadeiro commu
nismo. Nenhum comia ou bebia sem reparti r com os 
demais. 

( 11) Soares, Noticias do Brasil, cap. 160. 
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Não conheciam a propriedade de terras ou de bens 
de raiz. Neste ponto eram iguaes aos antigos germa
nos. ( 12) Nenhum pcssuia um campo como propriedade 
pessoal. E se lhe tivessem perguntado a quem considera
vam senhor da sua terra, ter-lhes-ia parecido tão absurda 
semelhante pergunta como esta outra, quem era o pro-

prietario da sua atmosphera. . 
T ambem as guerras não se emprehend1am para con-

quistar terras ou aldeias, mas sim para fazer prisioneiros 

que servissem de escravos, para vingar uma affr?~ta,. ou 
emfin1 bastava o desejo de arrebatar ou de re1v1nd1car 
uma ou varias das mulheres da tribu extranha. 

E' este aliás um facto mui commum entre os povos 
selvagens e que se hoje designa pelo nome de exoga-

'nia. ( 13 ) 

Precediam a uma expedição guerreira muitas e calo-
rosas exhor tações dos morobixabas e de outros eloquentes. 
O s poderes dos n1orobixadas eran1 absolutos durante .º 
tempo da guerra. A decisão definitiva, porém, depen~1a 
de um conselho, em que tomavam parte os homens p~1n

cipaes da tribu. 
Depois de armarem suas rêdes, assentavam-se ~a 

melhor ordem os do conselho militar e ouviam com muita 
attenção o discurso do morobixaba. Em seguida, come
çando pelo mais velho, falava cada um por sua vez. 

( 12) C. J . Ceasar, Comment. de bello gall. IV & VI, 
22. Tacit German, XXVl-16. 

( 1 3 ) J . Capistrano de Abreu na 3. ª edição da Hist. Geral 
do Brasll, pag. 67, Nota G. 
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Resolvida a guerra, todos concorriam em commum 
para os preparativos da campanha. Estes reduziam-se a 
e.promptarem suas armas e a fabricarem a farinha d1 

gue"ª· 

Não havia prévia declaração de guerra. Antes de 
abalarem os guerreiros, designava o general exploradores, 
espias e um capitão de deanteirp,, que ensinava o caminho 
e indicava os pousos para a noite. Chegando á visinhanc;a 
do inimigo ou duas jornadas da aldeia inimiga, não accen
diam mais fogo, para não serem trahidos pela fumaça 
ou pelo cheiro do fogo. 

O systema do ataque era o das ciladas, cahindo sobre 
o inimigo com urros e com estrondo de buzinas e tam
bores. Assenhorear-se de um dos inimigos, trazei-o com
sigo e ufanar-se com as honras do triumpho era a maior 
gloria para o guerreiro. Se um dos partidos, sem perda 
dos seus, conseguia aprisionar alguns initnigos, o combate 
durava pouco tempo; pois o vencedor se dava pressa de 
fugir com o captivo. 

Por não termos encontrado testemunha certa que um 
dos primitivos povos do Rio Grande do Sul tivesse co1nido 
carne humana, e por conseguinte sacrificado os prisio
neiros de guerra, nos abste1nos aqui de descrever aquelle 
" sacrifício antropophogo" muito em voga entre as t ribus 
do norte. 

Tão pouco offereciam propriamente sacrif ícios, como 
Varnhagen parece insinuar ; pois os índios do Brasil não 
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tinham ídolos, nem prestavam culto a divindade al
guma. ( 1') 

Em compensação andavam muito aferrados a pra
ticas supersticiosas. Temiam a influencia prejudicial de 
espíritos ou entes malignos, conhecidos sob os nomes de 
Anhangá, Jurupary,. Curipira e Caipora. ( 15) 

Nestas superstições os confirmavam e conservavam 
os pagés ou feiticeiros, pretenciosos charlatães, que se 

~ 

sujeitavam a uma dura iniciação para se imporem a cre-
dulidade e veneração do povo. Inculcavam-se por se
nhores da atmosphera e até da vida e da morte dos ho
mens. Diziam tambem saberem o futuro, escutando a 
linguagem das aves, consultando as hervas sagradas do 
mate e do tabaco. 

O que para sempre fará lembrar o nome guarani é 
a sua lingua. Os monumentos linguísticos, os diccionarios 
e grammaticas, as poesias de Anchieta, Montoya, Figueira, 
os cateciscos de F. Luiz Bolanhos e do veneravel Roque 
Gonzales, os estudos de Restivo, os sermões e traducções 
em guarani serão consultados, emquanto se houver de 
estudar a America. 

Os que mais penetraram a natureza desta língua, 
n1ais lhe exaltam as raras qualidades e a equiparam ás 

( 14 ) Cf. Anchleta, Informações, pag. 27. Nobrega, Car 
tas V pag. 70. Montoya, Conqui sta cap. 10. Lozano, H ist . <le 
la Provincia clel Parag., 1. i, cap. 19 n. 11. O P . Sanches La
brador no seu inédito Par aguay III pag. 380 diz: " No 
son idola tras, sino ateistas simples". Vasconcellos, CJwonica 
da Comp. Noticias das cmtsas do Brasil, lib. II. n. 12. 

( 1 G) Vide A.nthropos de 1906 onde publicamos Mythen 
u. alte Vol kssagen aus Br asilien, Salzburg, 1906. 
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classicas. Estes lhe celebram a riqueza, aquelles a ele
gancia da expressão ; uns a delicadeza para exprimir os 
ternos e variegados affectos das orações da igreja, outros 
lhe admiram o fino de sua ductilidade, com que sabe 
traduzir as disposições juridicas da legislação hespanhola 
em toda a integridade de sua expressão subtil, e todos a 
consideram como um phenomeno até hoje inexplicado no 
campo da archeologia americana. 

Pois os ethnologos experünentam naturalmen.te gran
des dif ficuldades em explicar como um povo, não semi
civilisado, mas selvagem, pôde, não digo forn1ar, mas con
servar e transmittir-nos uma língua tão perfeita. E parece 
que aquelles que, con1 Carlos von Martius, vêem nella un1a 
herança de um povo civilisado que já ha muito deixou 
de existir, não estão longe da verdade. 

Este espinhoso problema da origem dos indígenas 
está ainda longe de sua solução. Na incerteza geral, ha 
apenas uns vislumbres de luz a respeito da orige1n dos 
nossos primitivos habitantes. 

Ha varios restos e indícios, entre os quaes as fundas 
com uma perfuração circular bi-conica (conhecidas como 
tnachados circulares) e outros que o nosso Rio G·rande se 
deve ethnologicamente adjudicar não a S. Paulo e ao norte 
do Brasil, mas á bacia rio-platense, onde se encontram 
geralmente as ditas fundas, que faltam absolutamente no 
resto do Brasil. 

Parece, portanto, que o ponto de partida para os nos
sos indígenas foi a região andina. Que sua physionomia 
ethnica os prende a uma civilisação prehistorica transan-

. . 
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dina, inculcam-no estes e -outros dados ethnologicos, ap
parentemente dispersos sem ordem, mas realmente con
vergentes como raios ao mesmo centro. 

OS TAPUIAS 

Falar na existencia de Tapuias no antigo territorio 
do Rio Grande póde talvez causar admiração a mais de 
u1n dos estudiosos da nossa historia. Demostraremos, 
porén1, que tinham seus representantes tambetn entre os 
primitivos habita11:tes deste Estado. E' opinião quasi geral 
dos historiadores modernos que os índios Tapes eram da 
estirpe dvs Guaranis; porém o P. Techo os distingue 
destes, dizendo que pouco dif ferem destes quanto aos cos
tumes e língua, e accrescenta que não adoptaram todos os 
costumes dos Guaranis, mas sim que eram mais doceis 
e menos corrompidos por vicios (Lib. X, cap. 9). Passo 
a allegar outro escriptor de grande autoridade, é Gabriel 
Soares de Souza, que no ultimo quartel do seculo 16.0 

na sua N oficia do Brasil nos deixou uma verdadeira ethno.
graphia sobre as tribus da costa do Brasil. 

Depois de dar-nos uma noticia geral das tribus que 
não eran1 Guaranis, desce a descrever a dos Guayanás, 
que limitavam com os Tamoyos ,em Angra dos Reis e com 
os Carijós no rio de Cananéa. 

No cap. 72 da I parte continúa a delinear o habitat 
dos Tapuias : "Esta costa, desde o rio dos Patos ( e1n 
frente da ilha de Santa Catharina) até a bocca do rio da 
Prata, é povoada de Tapuias, gente domestica bem acon
dicionada, que não come carne humana, nem faz mal á 
gente branca, que os communica, como são os moradores 
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da capitania de S. Vicente, que vão em caravelões res- / 
gatar por esta costa com este gentio alguns escravos, cera 
da terra, porcos, gallinhas e outras cousas, com quem não 
tem nunca desavença, e porque a terra é muito rara e 
descoberta aos ventos, e não tem mattos nem abrigada<?, e 
não vivem estes Tapuias ao longo do mar, e têm suas 
povoações afastadas para o sertão ao abrigo da terra, e 
vêm pescar e mariscar pela costa". 

Na cap. 71 fala expressamente do territorio do Rio 
Grande: " Dos mantimentos da terra se aproveita o gentio 
Tapuia em suas roças e lavouras ... " 

Segundo Gabriel Soares, os Tapuias occupavam o 
sertão do Rio Grande já pela si-..11ples razão de ser inhabi
tavel a costa pelos fortes ventos que a açoitavam. 

Mas no sertão, geographicamente proxitno da costa, 
viviam então vinte mil Arachanes, como refere Ruy Dias 
de Gusmão na sua Argentina, e estes eratn Guaranis. 
Para resolver esta contradicção - apparente ou verda
deira - é preciso lembrar que na America do Sul diversas 
tribus fracas ou guerreadas por outras se ligaram ou se 
sujeitaram a outras mais fortes. A tribu dos Chanés p. 
ex. submetteu-se a mais valente dos Mbayas. Acossados 
pelos Charruas con10 eram, sujeitar-se-iam os Arachanes 
aos Guaranis, começariam a falar sua lingua, guaranisar
se-ia»i; e conseguintemente passavam por Guaranis, como 
quem fala essa lingua. {16 ) A palavra Guarani, diz Bau-

(16) Temos um frisante exemplo na historia contempo· 
ranea; os habitantes allemães, cujas terras ficaram ann9xadas 
á Prussia em 1866, tem·se chamado prussianos. 
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\zá, se applicava indistinctarnente ás tribus que falavam a 
língua guarani. (11) 

Que os Tapes fizessen1 cousa semelhante é provavel; 
ao menos Gabriel Soares nos autorisa a considerai-os Ta
puias guaranisados e Techo nos insinúa que não eram 
Guaranis. 

Estava ainda procurando n1ais uma prova, quando me 
veio ás n1ãos um opusculo de abalisado ethnologo, o Sr. 
Laf one QueYedo. Trata este escriptor na sua Etnologia 
Argentina tambem· <la bacia do rio Uruguay, dos Tapes, 
Arachanes, dos Carijós e Guananás e attribue-os á grande 
raça. 'Tapuia. ( 18

) 

Na historia das tribus que existian1 no antigo terri
torio do Rio Gr ande não encontrei um só caso de anthro
pophagia. U m dos distinctivos dos Tapuias é que não 
comen1 carne humana, segundo nos assevera Gabriel 
Soares diversas vezes. Só por esta qualidade dif ferencia
vam-se dos Guaranis, ainda que acceitassem outros costu
mes e a língua delles. Do muito que o mesmo autor 
escreveu sobre os Tapuias merece ainda o seguinte a nossa 
attenção: 

"Vivem estes Tapuias em suas aldeias com casas bem 
arniadas e tapadas pelas paredes de pau a pique a seu 
modo, muito fortes por amor dos contrarias as não entra
rem e tomarem de subito, em as quaes dormem em rêdes 

( 11) Dominacion Espaiíola en el Uruguay 1. p. 181. 
( 18) Etnologia Argentina por Samuel A. Lafone Que· 

vedo, director del Museu de la Plata, Buenos Aires, 1909, 
pag. 196. 
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como os tupinambás, com fogo á ilharga. . . São este.;) 
Tapuias grandes homens de fazer guerra a seus contra
rios, e são mais fieis que os tupinaes". ( 1 ~) 

Os costumes que adoptaram os Tapes dos Guaranis 
já acima foram descriptos. 

Como em todo o Brasil assim tambem no Rio Gran
de, rarissimas são as denominações tapuias perdidas na 

grande torrente tupi-portugueza que alastrou por toda a 
1 

parte. 

Apenas nos restam na geographia rio-grandense os 
non1es Goya, Goyo-En, Chapecó, Nioak ( ?) ; é tudo que 
se salvou da lingua dos Tapuias deante da invasão tupi
guarani impulsionada pelas bandeiras dos paulistas e os 
rn1ss1onarios. Ao passo que se iam descobrindo, as re
giões recebiatn um nome guarani e o conservavam, ainda 
que nellas jamais tivesse habi tado uma tribu de taça 
guarani. ( 20 ) 

( 
1 º) Noticias <lo Brasil II cap. 185. Não alteramos n a da 

do antigo texto de G. Soares. Parece que este autor não é 
consultado como inerece e que estrangeiros nos deve1n chamar 
a attenção para thesouros que temos em casa. Assim diz o 
citado ethnologo D. Lafone Quevedo: "Volvamos a Gabriel 
Soares de Souza, verdadeiro etnógrafo en el siglo XVI. Puede 
decirse que su obra es irreemplazable, y por lo que respecta 
á la gran famllia Guarani, completa ". (Etnologia Argen
tina. Vl . 

( 
20) Ct. Theodoro Sampaio, O Tupi na oeographia na

cional, S. Paulo 1901, ps. 14 e 17 . 
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OS CHARRUAS 

No tempo _de sua maior pujança, extendia-se esta 
bellicosa tribu do rio Paraná até ao littoral do Atlantico; 
ao depois do1ninava só o terreno entre a Lagoa Mirim e 
os rios Uruguay e Paraná. Comtudo conservava seu nativo 
valor, valendo-lhe a conhecida bizarria não ter sido sub
jugada por quen1 quer que fosse. 

Apparecem a primeira vez na historia ao lado do 
celebre descobridor do rio da Prata, a quem prepararam 
seu tragico fi m. 

Parece que na época da conquista não contava1n 
n1ais <le duas mil almas entre homens e mulheres ; mas o 
valor indo1nito, o orgulho e altivez, o amor á independen
cia grangearan1-lhes uma reputação superior á que a força 
numerica lhe poderia valer. 

Era111 os Charruas de côr morena tirante a negro, 
bem formados de corpo, vigorosos, ageis e de estatura 
elevada. Tinham os olhos fundos e horisontaes, negros e 
brilhantes. sombreados por palpebras entreabertas, os den
tes claros e fortes. O cabello preto e basto usavan1 1nui 
comprido, atado os hon1ens, solto as mulheres. Como in
signia do sexo forte traziam aquelles um pausinho no 1abio 
inferior que a mãe tinha o cuida<lo de perfurar logo ao 
recem-nascido. 

Eram astutos e avisados, mas não homens de palavra. 
Segundo historiadores antigos, não sacrificavam christão 
algum aos horrores da anthropophogia, n1as os modernos 
não os absolvem. 

Depois de introduzido o cavallo na.America, não eram 
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mais ligeiros corno antes, mas tornaram-se bons caval
leiros. A's suas bolas certeiras, arma formidavel ao ini
migo, não escapava caça do campo. 

Corno verdadeiros nomades tinham habitações porta
teis, fonnadas de quatro paus e urnas levavam esteiras que 
collocavam onde a noite os surprehendia, "hoje aqui, 
amanhã lá, sempre peregrinos e sempre na sua patria ". 
(Lozano). As razões que para isso allegavarn eram que 
não tinham a paciencia de sempre estarem debaixo do 
mesmo céo, que sentiam a necessidade de mudansa para 
experimentarem climas diversos. A escassez de caça e a 
inimizade dos hespanhoes seriam outras tantas. 

Chegando a faltar-lhes a rêde, servia-lhes de leito o 
duro sólo ou um couro de veado. Cobriam-se contra a 
inclemencia do clima com couros de veado curtidos com a 
gordura de peixe. Os primeiros colonos, quando lhes 
cahiram rotos os vestidos sem esperança de poderem reno
vai-os, tiveram de imitar-lhes o exemplo. 

Em tempo de paz não sabiam de noite. Gastavam 
noites inteiras no jogo de cartas. Tão entregues eratn a 
este vicio, que assaltavam passageiros para obterem bara
lhos ; os que queriam sahir airosamente de taes encontros, 
vinham providos deste artigo tão cubiçado. 

Pouco communicativos, não conhecian1 danças, nem 
festas, nem cantos, nem instrumentos musicos. 

Facilmente moviam guerra aos visinhos, particular
mente aos Yarós, tão barbaros con10 elles, e aos Aracha
nes. Ao emprehenderem uma expedição bellica, reunian1-
se de noite os chefes de familia, para designarem os postos 
a occupar e regularem o serviço das sentinellas. Estas 

• 

• 

• 
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eram enviadas a grandes distancias para indagarem a força 
e posição do inimigo. No ataque, que começavam com 
um terrivel grito de guerra, contentavam-se com uma só 
victoria, sem aproveitai-a; deixando desta fónna ao ad
versario tempo de recobrar forças e de ousar nova ag
gressão. 

Além das flechas e arcos usavam em guerra tambem 
de uma especie de funda (21 ) que lhes parece particular. 
(Vide estampa em frente, fig. 1 e 2, e as mencionadas 
bolas, fig. 3). 

Ambas as armas não se encontram em outra parte 
do Brasil ; emquanto abundam nos campos rio-grandenses. 

Ao inimigo vencido tiravam a pelle da cabeça, para 
a guardar como trophéo perpetuo ; ( 22 ) e não contentes' 
com isto, marcavam o numero dos mortos por outras tan
tas cutiladas no proprio corpo. 

Por muitos annos foram inimigos jurados das reduc
ções guaraniticas, que soffreram delles diversos e conti
nuos assaltos como os de Yapejú e Cruz. 

Depois de pacificados vieram a esses povos para 
comprarem f ructos, tabaco e herva-mate a troco de ca
vallos. Mas nada queriam saber da religião e da ordem 
em que viviam os Guaranis. Vinham a ser uma tentação 
para alguns reduzidos, que se refugiavam ás suas terras, 
como a uma Ginebra, diz Lozano, para viverem sem freio 
e entregues a inteira licenciosidade. 

( 2 l) Techo Hist. Prov. Parag. Ub. VII, cap. 7. 
( 2 2 ) O costume de escalpar vigorava, como é conhecido, 

tambem entre outras tribus selvagens da Amertca. 
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Cada vez que um dos seus parentes morria, cortavam 
uma articulação dos dedos, de sorte que finalmente tinha1n 
truncadas as mãos e os pés sem uso. 

Enterravam os mortos em um cerro, fazendo peque
na excavação em que coubessem tan1bem as armas do 
f allecido. Levavam os ossos dos parentes defuntos para 
onde se mudavam. 

A sua língua, segundo Hervás, er~ algo dif ferente da 
dos G·uenoas; segunâo outros) ' approximava-se , da dos 
Puelches. 

OS GUANANAS 

Einquanto o mappa - Caraf fa, do seculo 17.0 dis
tingue ainda os Guananás dos Gualachos, identifica-os 
Lozano no seculo 18.0

• No mappa occupam os Guananás 
\nargens do Alto Uruguay e os Gualachos as do Iguaçú. 

Vivendq da caça e pesca, não se demoravam os Gua
nanás muito tempo no mesmo sitio; mas mudavam-no 
de dois em dois annos. Estabeleciam-se · em pequenas 
aldeias separadas ainda por grandes distancias, para não 
sahir demasiadamente acanhado o .espaço em que pudes
sem exercer a caça e a pes,ca. 

Dos productos dellas faziam provisão para o anno 
inteiro, contra o costume quasi commum das ·outras tribus 
que, com raras excepções, nem cuidavam do dia de 
amanhã. 

Suas casas ou choças construian1, plantando UP1 tóro, 
de cuja ponte desciam quatro paus em fórn1a de cruz, 
outras tantas divisões faziam para as familias por meio 
de paredes de folhas de palmeira. 
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As aldeias communicavam entre si por picadas aber
tas no matto, que eram porém pouco trilhadas. Quando 
tinham motivo de castigar ou atacar uma aldeia, faziam a 
declaração de guerra, fixando nestas sendas umas flechas. 
Quando, pelo contrario, pretendiam convidar para alguma 
festa, collocavam no chão umas espigas de milho, dispos
tas em circulo, e suspendiam outras em arvores. 

Nessas festas costumavam embriagar-se, rompendo 
então ein uma gritaria inf.ernal. Uns cantavam desentoa
damente, outros choravam; estes davam gritos, aquelles 
suspiros, estes outros arremedavam a.s vozes de animaes 
com bramidos, silvos, uivos, latidos e relinchas, aquelles 
outros imitavam o canto das aves, tudo em uma confusão 
de vozes e charivari desenfreado. Emfim, passando a vias 
de facto, arranha~am e mordiam uns aos outros, como se 
pelejasse1n com inimigos. De facto originaram-se dahi 
muitas vezes abertas hostilidades e a despedida da festa 
degenerava em declaração de guerra. Tambem as mulhe
res tomavam parte nestas orgias, se, embriagavam ·e por 
causa dellas é que se ateavam as contendas. Maridos des
contentes desfaziam-se de más mulheres e as repudiadas 
vingavam-se a valer. 

Fóra ·do tempo destas borracheiras, portavam-se as 
mulheres com recato e seu traje ordinario era mui de
cente. Era uma especie de tunica, que cobria o cotpo até 
os pés, deixando descobertos os braços. Os ho1nens anda
vam nús, except~ alguns que. usavam camisas compradas 
aos Guaranis. 

Os moços e moças não tomavam vinho e por conse
guinte lhes incumbia o officio de esconder as armas du-

·' 
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rante a festa. O motivo desta sabia providencia não é 
di f ficil de advinhar. 

As cordas de seus arcos eram feitas das fibras de 
uma ortiga. As flechas que serviam para a caça não ti
nham ponta farpada, n1as n1ui larga para abrirem ferida 
grande e sacar muito sangue. Desta sorte era facil perse
guir o rasto da caça até o emmaranhado do matto. 

Não tinham vestígio de religião, mas criam que a 
alma dos defuntos, a qual chamavam acupli, se convertia 
en1 um de111onio. Gosavan1 de grande autoridade os fei
ticeiros, que os traziam 111udidos com seus embustes. Da
vam ÚJ.aculos depois de consultarem ou beberem mate e, 
prefaciavam o oraculo com as palavras : A herva me disse 
\sto ou aquillo. 

Em cada aldeia havia um cemiterio, que guardavam 
bem limpo. Sobre as sepulturas levantavam urpa pyra
mide de terra, em cujo cimo collocavam uma cuia com 
agua e ao pé conservavam um fogo lento, nutrido diaria
,mente pelos parentes. A cuia, diziam, serve para matar 
a sêde ao defunto e o fogo para afugentar as moscas. 

A sua lingua era muito dif ferente do guarani, se
gundo Dias Tanho, que os visitou e falou com elles por 
intermedio de interprete. 

A esta tribu parecem ligár-se os restos de Caingang 
no norte do Estado, mais conhecidos sob o nome de Coroa
dos, e os de Santa Catharina e Paraná. ( 23 ) Lozano con-

( 23') Dr. Ebrenl.'eich, Ethnographia Selvagem, traducção 
de um artigo publicado no Archiv für Anthropologie, Braun
echweig. 
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servou-nos um vocabulo da lingua dos Guananá.s, o já 
mencionado acupli, alma. Esta palavra com o mesmo si
gnificado encontra-se na lingua dos Caingangs. 

, OS CAAIGUAES 

Entre a região do Tape e o Atlantico ' ficaram os 
Caaguas ou Caaiguaes, que se não devem confundir co~ 

, os índios do ~esmo nome entre o U ruguay e o Parana. 
Estes mereciam bem seu nome, que quer dizer gente sil
vestre, por sua rudeza e bruteza., em que s~ pareciam mui~ 
to com os irracionaes. Foram baldados os esforços dos 

missionarios para reduzil-os. 
Por:én1 os do· littoral dó Rio Grande não resistiram· 

aos apostolicos esforços do ven. P. Christovam de ~en
donça ; os ti mi dos iniçios desta missão foram· destru1dos 

pelos mamelucos. 

OS CA.RIJóS 

Segundo os mappas da metade · do ~eculo 16 até -a ' 
do 17, occupavam os Carijós o interior do territorio rio

grandense para a banda do sul. 
Mas deste tempo em deante vemol-os figurar na 

costa do Atlantico. ( 2') Ao norte deste Estado porém 
apparecem já no primeiro quartel do secuio 16 no · littoràl, 

(2') Vide as cartas geographicas de Barthol. Velho de 
1561, de Van Langeren de 1630, de Pierre du Vai 1655·66, 
de Guilherme de l'Isle de 1700, de OlmedUla de 1775. 
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onde os encontrou Diego Garcia. A este receberam com 
a mesma humanidade com que acolheram a Gabot, contra 
quem lhe deram queixas pela ingratidão com que lhes 
pagara os beneficios. ( 25 ) 

Dintinguiam-se por seus contumes pouco bellicosos 
e brandos; sustentavam-se não só da caça e pesca, mas 
tamben1 de suas lavouras âe mandioca, feijão e outros 
legumes. Viviain e~ casas bem cobertas, que defendiam 
contra o frio con1 cascas de arvore. ·costumavatn no in
verno lançar sobre si umas' pell~ de caça, uma por deante 

~ outra por detraz. 
Não eram anthropophagos. Nas suas festas o us~ 

de bebidas era moderado e as mulheres se abstinham do 
vinho, abrindo assim louvavel excepção entre as tribus do 
Brasil. 

E stes indios erarn grande mercadores e para nego
ciar co1n us portuguezes vinham de uma distancia de 
trinta leguas, carregados de favas, batatas, rêdes e pel
les. ( ZG) 

O P. Nobrega dava aos Carijós a preferencia entre 
todos os índios da costa. ( 27 ) 

'OS ARAÇHANES 

Sobre a costa occidental da Lagoa dos Patos e as 
margens do Guahyba habitàvam vinte mil T apuias guara
nisados, os Arachanes. 

( 25) Lozano, Conq. de Rio de la Plata l, II, cap. 2, . 1. 
( 26 ) Vide neste mesmo livro o capitulo Poranàuba Rio

Granàense. 
( 21) Cartas de 1549. Cf. porém H. Staden, que diverge. 

Rev. do J. H . Brasil, t . 55 pag. 332. 

... 
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Não se differençavam dos demais em costumes e 
língua; mas deram-lhes este •nome, segun9o uns por tra
zerem o cabello de uma maneira particular, segundo ou
tros por ser gente do Este, ou que vê despontar o dia. 
Eram homens bem apessoados e mui bellicosos, andando 
quasi sempre em guerra, ora com os Charruas, ora com 
os Guananás terra a dentro. ( 28 ) 

Nesta -região collocam escriptores modernos o habi
tat de indios Patos; assim escreve por exemplo Machado 
de Oliveira, que Domingos Peixoto de Brito nas suas 
explorações deparára com os vastos campos do Rio· Gran
de, que então não puderam ser bem reconhecidos p'or 
causa da resistencia encontrada da parte da tribu dos 
Patos que habitava as margens da lagoa do mesmo no
me. ( 29 ) Aqui basta lembrar que este nome, bem que 
em mappas, não figura na antiga historia. ( 30 ) 

OS GUENOAS 

No inicio do seculo 17, viviam os Guenoas ao sul 
<lo rio Ibicuhy e dos sete povos das nússões guaraniticas. , 

Nada sabemos sobre os caractéres physicos destes 
índios. 

( 28) Lozano, Conquista, I pag. 18. 
( 29) Brigadeiro José J. Machado de Oliveira. Quadro -

historico da prov incia ãe B. Paulo, 2.ª ed., S. Paulo 1897. 
( ao ) Alfredo F. Rodrigues. o nome da lagoa ãos Patos: 

Annuario do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1908. 
Dr. H . von lhering. 01 inc!ioa Patos e o nome ãa Lagoa 

<lo• Patos. São Paulo 1897. 
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Quanto á organisação social formavam agrupações 
presidida! de tuxavas, os quaes, ao que parece, gosavam 
de grande autoridade. Tinham feiticeiros, porém pouco 

. estin1ados por estes ; attendiam especialmente aos en-
fermos. 1 

Ainda que os Guenoas fossem finos atheistas. ( 31
) 

como os Charruas, não eram tão pertinazes e se deixavam 
reduzir a abraçar o christianismo, mas as reducções dura
ram pouco tempo. 

Alimentavam-se de caça e pesca, que abw1davam no 
territorio. Commerciavam com os portuguezes da Colo
nia do Sacramento, de quem recebiam lanças e alfanges 
para suas guerras, com a condição de lhes fornecerem 
couros roubados nas estandas hespanholas. Sabe-se que, 
unidos aos Guaranis das Missões, no primeiro quartel 
do seculo 18, bateram os Yarós e Charruas, seus 1n1-. 
m1gos. 

Tinham habites guerreiros. Para convocarem ou 
avisarem uns aos outros em tempo de guerra, davam re
cado por meio da fumaça e fogo, accendendo cada tuxava 
grande fogueira em seu pago. Com estes signaes, não 
só venciam a distancia consideravel que os separava, mas 
davam até in~ormações sobre a força numerica do ini
migo e a conveniencia de se reunir toda a tribu para a 
ciefeza commum. 

Faziam fogo, como tantos outros indios, esfregando 
dois paus. Comiam a carne depois de ligeiramente as
sada e bebiam hydromel. 

cai) Lozano, Conquista, I p. 411. 
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Sabian1 preparar o couro e lavrar para seu uso pedra, 
madeira e fazer utensílios de osso e barro. As armas de 
pedra poliam-nas co1n esmero . 

Erarn semisedentarios e tinham habitações portateis. 
Fóra das bolas, usavam, depois de introduzido 0 ca

vallo, ta1nbem da lança. Utilisavam o ferro trazido pelos 
europeus para pontas de flecha. 

Que o P. Garcia falava com elles sen1 interprete não 
prova que não tivessem '1ngua differente dos idiomas pa
raguayos. Pelo contrario, existe catecismo· escripto em 
guenoa e conhecido a Hervás, attestando sua dif f erença. 

OS MINUANOS 

1 

.O non1e destes indios, tão conhecido no Rio Grande 
do Sul, quando submettido a investigações historicas, 
ameaça desfazer-se em vagas conjecturas. Os histo
riadores a seu respeito divergem muito entre si e parecem 
contradizer-se. 

Uns querem que este non1e de_rive de 1nini, palavra 
guarani que significa pequeno, sorrindo-lhes a circumstan
cia, por vezes af firmada, que os Minuanos eram de es
tatura menor. 

Outros pensam que este nome seria corrupção de . . 

guen(}(Js e que se ligariam á tribu desta denominação. 
Ha quem encontre os Minuanos já no tempo dos 

primeiros conquistadores e sustenta que mataram a João 
de Garay. Apoiam-se .talvez em Lozano ( 32 ) que narra 

( 32) Conquista, II, cap. 12. 

• 



222 PORANDUBA RiOGRANDENSE 

que Garay foi traiçoeiramente morto por um tuxava antes 
desconhecido, de nome Manuá, cuja gente ao depois se 
chamava r\1inuanos. ( 33 ) 

Que porém Lozano mesmo não era desta opinião, 
se evidencia pelo facto que em outro logar . fala <los Mi
nuanos, s·em identifical-os com os inimigos de Garay, nem 
n1encional-os na sua lista das Jribus antigas. 

O que ,projecta alguma luz nestas, trevas de opiniões 
desencontradas. é que diversos autores . concorda!n em attri
buir aos Minuanos as qualidades conferidas aos Charruas. 
As presumpções mais fortes, pois, . fazem acreditar que os 
Minuanos não são mais que uma divisão de Charruas, 
formando uma nova e independente tribu. 

Dois factos confirmam esta conjectura, o primeiro é 
' 

a facilidade com que as duas tribus sempre se juntavam 
e confundiam para acções communs; e outro é a persis
tencia dos governadores hespanhóes em denominar uns e 
outros promíscuamente Charruas. ( 34 ) 

A denominação de Minuanos se particularisou quando 
· estes índios, cedendo á colonisação christã, representada 
por villas hespanholas e reducções de indígenas, se retira
ram para a região a Este do Uruguay e sul do Ibicuhy, 
affluen~e do mesmo. 

Tinham os mesmos costumes que os Charruas e tam-
bem sua lingua era semelhante. 

Sustentavam-se, como· as outras tribus equestres, 

( 33 ) Ib. t. I. cap. 2. 
( 84) Bauzá, Hist. de la dominicion espafiola en el Uru

guay, 2.ª ed. Montevidéo 1895t t. I cap I . 
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quasi exclusivamente de carne de vacca ou de cavallo. As 
suas refeições não eram sociaes, comendo cada um quando 
e onde lhe convinha. 

Os jesuitas começaran1 a formar uma reducção entre 
clles ao sul do rio Ibicuhy, porém, em breve voltaram os 
indios á sua vida antiga. 

No inicio do seculo 18 achavam-se estabelecidos no 
sul do Estado; assitn o docun1entam officios do~ govet-

~ 

nadares p.ortuguezes e. que ao mes1no tempo tnanifestam 
quanto caso faziam aqúelles magistrados da sua amizade, 
enviando-lhes da Bahia cada anuo certo nu1nero de rolos 
de funio de que eram mui avidos. (35 ) En1 1749, segundo 
documento inedito, viviam oitenta famílias na visinhança 
da guarda do Chuy,. cujo official diligenciou se baptisas
se1n quarenta meninos desta tribu. 

No fim do dito seculo foram encontrados nas mar
gens do · rio Ibicuhy, repartidos em seis toldos ou aldeias, 
contendo cada qual cincoenta pessoas. ( 36 ) 

NOTAS AO MAPPA ETHNOGRAPHICO HISTO
RICO DO RIO GRANDE DO SUL 

Não é sen? algun1 receio que me disponho a tratar o , 
assun1pto proposto. Pois of ferece sens1ve1s lacunas até 
entre os que se não consideran1 hospedes na historia 
patria. 

( s õ) Visconde de S. Leopoldo. Annaes da Provincia de 
S. Pedro. Docum. justif., B. Fumo, tabaco preparado para se 
fumar. 

( 36) Bibliotheca Nacional de Montevidéo vol. 1. 

' 
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Não parecerá uma lenda (l7) que não só na n1argem 
oriental do Uruguay, mas no centro do Rio Grande do 
Sul e aquem, ha quasi tres seculos, existissem nucleos de 
civilisação européa ? 

Procurando a causa desse olvido geral que Re nota 
em nossos livros historicos, só acho a seguinte : Não se 
conhecem as fontes historicas, ou antes essas não se encon-

. l \ tram no nosso centro, nem na antiga metropo e portugueza. 
E', poré111, um principio ' não de todo desconhecido ( 38

) 
r 

que, · para se estudar. a historia . de um paiz, é necessario 
J 

não descurar a dos estados visinhos. 
A luz que dissipa as trevas que pairam sobre os tem

pos antigos do Rio Grande não vem do Rio nem do Norte, 
mas do Sul e ·Oeste. Nos archivos de Buenos Aires, 
~Iontevidéo e outros, é que se acham os documentos que, 
como aquelles raios maravilhosos ha pouco descobertos, 
nos habilitam a penetrar a mais densa obscuridade da 

nossa historia. ( 39 ) 

( 37) Ha ou houve cultores da noss~ historia que assim 
pensam ou pensaram. 

, (as) En faisa~t de l'histoire et de la géographie du 
' Brésil l'objet d'.un enseignement SJ;>é<(ia:l, il serait nécessaire 

d'en élargtr un peu les limites et de n'en pas séparer ce 
qui concerne le ' reste de l'Amérique. La plupart des pro
blemes de l'histoire du .Brésil ne sauralent être traités et 
resoluts d'une maniere plus ou moina definitive sans le 
concours des données fournies sur l'histoire des autres êtats 
du nouveau monde". (Fr. Camille de Monserat, Annaes da 
Bibl. Nac. vol. XII, pag. 395). 

( 39) Tanto a ehorographia como a ethnologia nos indi
gitam os visinhos occidentaes como exercendo em nosso meio 
influencia decisiva.; a chorographia nos adjudica á bacia 
do Prata e a ethnologia nos aponta a cordilheira dos Andes. 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 2.25 

E esses novos esclarecimentos foram aproveitados 

neste estudo. 

1) Objecto do niappa annexo 

O Rio Grande do Sui não figura nos mappas anti
gos senão con10 parte integrante da Provincia e Governo 
do Paraguay e desde 1617 do de Buenos Aires. Referin
do-se, portanto, mappas e historiadores ao nosso torrão, 
faze1n .. no sempre sob as denominações mencionadas. , 

A mais encontramos nas antigas representações car
tographicas rios, que se nos afiguram desconhecidos em 
sua nomenclatura extranha, serras e montanhas, cujos, no
mes aqui não se ouviram nunca, os graus de longitude e 
latit'ude differem dos verdadeiros, não só por fracções 

mas por inteiros. . 
Não admira, pois, que á geração de hoje seja o Ri" 

Grande antigo uma terra incognita, e a affirmação de uma 
civilisação extincta para aquellas épocas encontre um sor
riso sceptico. Só um estudo comparativo, methodico e 
paciente, acabará por levantar o véo que nos encobre esta 
nossa Arcadia de outr'ora, verificando os traços dos anti~ 
gos mappas naturalmente deficientes no relevo da repre-

sentação moderna. , 
Não é' rneu intentb, r,eproduzil-os aqui, mas sitn veri-, 

ficar a posição o quanto póde , ser exacta das reducções e 
tambem estandas ( 4º) mencionadas nas fontes historicas, 

( 40) Quanto âs estancias o nosso mappa não pretende 
ser completo por falta de informações fidedignas. 

Nas Missões Orientaes, do dr. Hemeterio da Silveira, vêm 
mencionadas diversas- estancias p. ex. as de S. Donato, S. 
8 - P. R. G. 1 
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cujo elenco apresento ao leitor; pois, como é obvio, não 
posso entrar aqui no minucioso exame das mesmas, nem 
do methodo seguido pelos autores. Informações mais co
piosas reuni-as no I capitulo deste livro, intitulado 
Poranduba Rio-Grandense. 

O mappa que offereço aos estudiosos é o fructo da 
compilação dos antigos e da cuidadosa synthese· d~ noti
cias esparsas nos chronistas e fontes inéditas. Julgo, por
tanto, que faz justiça á fidelidade historica. 

As datas appostas obstarão ao equivoco de considerar 
todos os estabelecitnentos como coevos. 

2) O mappa "Caraffa'' 

l 

B~~ que, como acabo de dizer, não me seja possível 
fazer exa1ne critico de todas as minhas fontes, não posso 
furtar-me ao desejo de dar uma descripção pormenori
sada das 1nais ricas e em primeiro logar do mappa offe
recido pelos missionarios do Paraguay ao P. Vicente 
Caraf fa, então Geral da Companhia de Jesus. 

Autoridade competente ( 41 ) considera este documento 
o mais valioso para o .estudo das Missões do seculo 17. 

Pa;rece que foi desenhado . entre os an11os de 1637 e 

Christo e Bororé no rincão da Cruz, ao norte da barra do 
lbicuhy. Estas preciosas noticias seriam mais valiosas e apro
veitaveis,. se viessem acompanhadas das fontes historicas. 
Como da estancia de Tupaceretan se desenvolveu a hodierna 
povoação do mesmo nome, póde-se vêr p. 266 da dita obra. 

( 41) Exposição que os Estados Unidos do Brasil, apre
sentam .ao Piresidente dos :U:stados Unidos da America COJllO 
arbitro, Vol. I. 
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1640, porque encontramos nelle ainda a reducção de As
sump~ão, a qual existiu até 1637,, e as reµucções do ' Tape, 
reedificadas entre o Uruguay e o Paraná. 

E', pois, dentre todas as representações cartographicas 
conhecidas do Rio Grande int·eiro, a mais antiga. 

Entrando num estudo de confrontação com as mo
qernas, quasi que não encontramos nome conhecido, a 
não ser o "porto de S. Pedro", na costa do Atlantico 
sobre a embocadura. de um rio. de longo curso. Desce da 
serra, seguindo rumo sul com a denominação de Igay, 
porém, depois de receber o rio J equi, dobra para sudeste, 
chamando-se d'ora em deante Rio Grande até o referido 
portÓ, ao qual este Estado deve o seu primitivo nome. 

A Lagoa dos Patos ainda não apparece nem sob este, 

nem outro nome . 
. Para nos orientarmos, cumpre primeiro consultar 

i<1 ;" 

outros mappas mais recentes. Os chronologicamente inais 
chegados pertencem ao primeiro quartel do 18 seculo e 
nada adeantam. Novas informações só as colhemos num 

3) Mappa do meiado do seculo 18 

· Este traz ao ·pé do titulo a legenda: · 
Sub Ferdinando IV. Rege catholico, é ,portanto an

terior a 1760, anno em que veiu a fallecer o dito rei de 
Hespanha. 

Pelo c9nfronto deste rnappa chegamos a saber que o 
rio Igay é o nosso Jacuhy; o Jequi, o Rio Pardo, e o 
Tebiquary, o nosso Taquary. Eis-nos, emfim, informados 
Johre a posição de não poucas reducções, v. gr. ~e fica-

t 
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rem S. Christovam e Jesus Maria perto do Rio Pardo, 
S. Anna e Natividade nas margens do alto J acuhy, etc. 

O Rio Grande do mappa Caraffa desappareceu e em 
seu logar espraia suas aguas a Lagoa dos Pat~. 

Vemos apontadas algumas reducções sobre um rio 
Ibicuiti, no qual facilmente reconhecemos o Ibicuhy. , 

O rio Vaccacahy ainda não apparece, nos primeiros 
nlappas; surge .em meiaclos. do seculo 18 e1n documentos 
ineditos (Nusdorffer.) sob, 0 '.noine de Quacacahy. Sob o ' 
mesmo non1e figura tamben1 utna vez o Jacuhy. Este no 

~ seu curso inferior apparece ora como Rio Grande, çra 
como rio do Espirito Santo, Guahyba e Iguaçu. ( Mappa 
" das Cortes"). 

4) 1 nexactidão dos graus de latitude e longitude 

A diversidade entre os mappas antigos e modernos 
quanto ás latitudes e longitudes é notavel. 

A barra do Rio Grande está, p. ex., no mappa Caraffa 
Yz grau den1ais ao norte. Muito maior é a inexactidão 
que se observa no mappa do geographo d' Anville de 1733, 

i o qual colloca a barra po grau 30 ! Cotrigiu elle mesn19 . ' 
este erro no seu n1appa de 1748. No n1appa Caraffa se en-
contra a reducção de S. _Thotné sobre o Ibicuhy quas-i 
no mesmo grau de latitude com a de S. Nicolau das Sete 
Missões. 

No mappa de Sanson d'Abbeville, géographe du Roy, 
de 1650, o rio Piratini das Missões, tributario do Uruguay, 
apparece como affluente do rio Ibicuhy. 
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No rnappa da provincia do Paraguay de 1763 confun
detn-se as Missões do Uruguay quasi com as do Tape. ( 42

) 

Destes dados se collige que só approximativamente se 
póde dar collocação ás antigas reducções no nosso inappa 
ethnologico-historico. :Nias é quanto basta para se formar 
uma idén clara de sua existencia historica nesta terra. 

Pois que se nos dá, por exemplo, saber que as re
ducções sobre o Ibicuhy •deverão baixar meio ,grau para 

' o sul no mappa moderno, visto que no antigo estava o 
mesmo rio deslocado pelo espaço indicado para o norte. 

5) Discrepancia na denominação de localidades 

Quanto ás reducções de S. Francisco Xavier e de 
S. J oannes pa 1nargem esquerda do Uruguay, notamos 
que não se encontram referidas nos autores, mas sim tão 
sómente no mappa Caraffa, o qual, ao que parece, não 
estava á disposição daquelles escriptores. Póde-se, tam
ben1, explicar seu silencio pela drcu1nstancia que não pas

sassem da época inici~. 
' 

Divergem entre si os autores ás vezes a respeito 
' 

dos nomes de uma mesma reducção. O provincial 1Que..:. ,· 

( 4 2) A antiga cartographia se resente de grandes e capi
taes defeitos. Procurando conciliar conhecimentos antigos com 
dados modernos, nascia grande confusão; os descobrimentos 
eram torcidos e torturado para satisfazer a igne>rancia da epo
ca. O· celebre cosmographo de Carlos V, Diego Ribeiro marca 
epoca e fim do período da confusão, introduzindo primeiro no 
seu mappa de 1529 escalas de latitude e longitude. Mas as 
tnexactidões ainda continuam a pupular . 
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rini, por exemplo, diz no seu " Informe" que a reducção 
- Apostolos ~ foi fundada· em Ara rica na margem occi
dental do Igahy, emquanto Techo narra que no mesmo 
logar estava a reducção - Natividade - e concorda com 
eUe o mappa Caraf f a. L-

E' só apparente a dif f erença. Pois a reducção 
Natividade - transferida para a margem occidental do 
lTruguay tomou lá o nome de - Apostolos. 

Tendo este mappa por fim dar um quadro relativa
mente completo. dos estabelecimentos da antiga, bem que 
transitoria, civilisação do Rio Grande, lembro out~a vez 
que apparecem na região missioneira deste mappa redu
cções, uma ao lado de outra_., que não eram contempora
neas. Contemporanea era só a mais antiga de todas, a 
de S. Nicolau; as outras seis das celebres Missões foram 
fundadas só mais 'tarde. ( 43 ) 

(43) A Aldeia dos Anjos (hoje villa do Gravatahy) não 
é originariamente um estabelecimento dos missionarios como 
muitos pensam. "Os lndios desta aldeia foram civilisados 
por esforços de Sepulveda ... " Que sob o nome de José Mar
cellino de Figueiredo governou por mujtos annos o Rio Gran
de. (Bibl. Publ. de Lisboa, consult. por Joaquim Gomes de 
CamPos). Semelhante origem deve-se attribuir â pequena p<r 
voação de S. Nicolau, nos suburbios de Rio Pardo. 
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JNDIOS 

™ - ~!ftl!'!!>!l!!!!9',!!~""' 

Fundadas Destruidas ou. 
abandonadas 

candelaria (Ibicuhy) · · · · · · · ·, · 
candelaria (Piratini) · · · · · · · · · · 

~ ( 

Ca.aro ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Assumpção . . .. .. .. ....... .. · · · 
S. Martyres de Japão .......... · 

S. Car los ...... · · · · · · · · · · · · · · · · 

' 1627 
1627 
1628 
1628 
1629 
1631 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

s. Joannes ( ?) ... .. ....... ... . . No mappa -
s. Xavier .. .... ....... ...... .. . CaraUa de 1646 

1 1633 Apostolos .... ...... .. . . · · · · · ._. 

II - No Tape (Centro) 

10 S. Thomê ........... · ... · · · · · · · 1632 
11 S. l\figuel .... . .......... · · · · · · 1632 
12 S. José .. ............ · . · · · · · · · · 1633 
13 Natividade ................ · · . · 1633 

14 S.Anna ···· ····· ···· · · ····· · ~ · 1633 
15 Jesus 1\'laria .. . . ..... ..... . . · · · 1633 
16 S. Thereza ........ .. ...... · · · · 1633 
17 S. Christovam 1633 
18 S. Joaquim . ....... .. . .... ... · .. 1633 

19 Visitação ... . ... . .... .. · · · · · · · · 1633 

20 S. Cosme ...... . .... · . · · · · · · · · 1634 
21 I ~· André . ... . . .. .. · · · · · · · · · · · · 
22 ~ Antonio ............ .... . · · : · 

1683 
1683 

,, 16!7 ~ 

1637 
1638 
1638 
1638 ( ?) 

1638 ( 44 ) 

1639 
1638 
1638 
1638 
1638 
1636 
1637 ( 45 ) 

1636 
.1637 
1631 
1638 
1686 

? 

( 4 4) Lozano. - Querini, Informe a 
que em 1639. 

D. Fernando VI, diz 

(45) Schirmbeck, Messts Para.g., pag. 123 diz tambem 
em dezembro de 1637. 
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III - Os sete povos orientaes 

num~~S~RV:Ç~ES - Algumas reducções tinham respettavel . º .. e abitan~es, como Jesus Ma ria, que contava seis 
nul bapti:mdos e muitos catechumenos. (Techo lib. XI cap 30) 
quen~~ ~~~~~ªe~ e S: Miguel dos sete povos r~presentava~ pe: 

f 
, CUJO numero se elevou a seis e sete mil e 

mas. 
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MAPPAS 

Mappa de Diogo Ribeiro, 1529. 

" ,, 

" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,, 
,, 

" ,, 

" Nicolas Desliens, 1543. 

" Jacopo Gastaldi, 1554, publicado 
neza, por ~1. Tramezini. 

" Bartholonreu Velho, 1561. 
,, Lazaro Luiz, 1563. 
" Diogo H 01nem, 1568. 

" Fernão Vaz Dourado, 
• 

1568. 

" Abr. Ortelius Americre sive 
descripto, 1570. 

,, Fernão Vaz Dourado, 1571. 

" André Thevet, 1575. 
,, Van Doet, 1585. 
" Cornelino de J ode, 1593. 
" Michael M ercator, 1595. 
" Van Langeren, 1596. 
" Jod. Hondius, 1597. 
" M athius Quaden, 1598. 
" J od. H ondius, 1602. 

en1 Ve-

" Hernw,nn Janss & M. Janss, 1610. 
" A. Floren.t-van Lf.;tngerert, 1630. 
" João Teixeira, 1640. 

· ,, João Te,ixeira, 1642. ( 1 ) 

" Nic, 'Sanson d' Albeville, J650. 

( 1 ) Vide atlas do Barão do Rio Branco . 
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Paraquaria vulgo Paraguay cum adjacentibus Rdo. 
P. Vincentis Caraffa Preposito Grals. Soctis. (1646-49) 
"Primeiro Mappa do Paraguay". 

Carta geographica de Guilherme de l'lsle, 1700. 
Pm-aquariae PrOV'inciae Soe. J esu cum adjacentibus, 

novissima descriptio post iteratas peregrinationes et plu
res observationes Patrum Missionariorum ejusd. Soe. tuni 
hugus Provinciae tum Peruanae accuratissime delineata 
Anno 1722. 

Paraquariae Provindo.e Soe. J esu cum adjacestib. • 
novissiina descriptio postiteratas peregrinationes et plures, 
observationes Patru111 Missionariorum ejusd. Soe. tum hu
jus Provinciae tum Peruanae accuratissime delineata et 
emenda.ta. Anno 1732. 

Le Paraguay ou les RR. PP. de la Comp. 
A111érique 111 eridionale pour d' Anville, 1748. 
Parte de la A1ner-ica M eridional en que trabaja el 

zelo los Religiosos de la Compafiia de Ihs. de la P rov. 
dicha dei Paraguai. - Não antes de 1762. 

Mapa geografico de Anierica Meridional dispuesto 
y gravado por D. Juan de la Cruz Cano y Olniedilla 
geogr. pondo. de S. M., etc. 1777. 

Mp,pa da Província de S. Pedro, reduzido segundo 
urna· carta manuscripta e levantada debaixo da direcção 
do !limo. e Exmo. Sr. Visconde de S. Leopoldo. (Paris, 
1839). ,I 

• 

CA.Pl~ULO vm ,.., 

Clvilisaçio dos guaranis no Rio Grande do Sul 

• 

"São essas monographias, devidas 
ao espírito de investigação e amor ás 
cousas patrias, que hão de construir 
a nossa historia". 

Barão Hom,em de Mello 
(Rev. do Inst. Hist., tom. 59 p. II) 

Snfiocaram os JUsslonnrios Jesultas entre os 
IndJos o personalisn10, reduzindo-os e degrudan· 
do-os ao estado de meros antomnto$1 

Muitas são as accusações 'que se tem levantado contra 
os antigos Missionarios da America do Sul, e que tem 
sido tantas vezes refutadas quantas repetidas e repisadas. 
Ha, porém, uma que se lhes tem irrogado, e esta gra~ 
vissima, sem encontrar refutação satisf actoria; e esta e 
(le tanto maior importancia pelo facto de partir não só 
de inimigos dos Missionarios, mas tambem de pessoas 
imparciaes e até mesmo de amigos da Companhia de 
Jesus. E ' ella a seguinte : Por seu systema de civilisar 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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e catechisar os indios, os Missionarios S. J. destruíram 
nelles a personalidade, degradando-os ao estado de meros 
automatos. Outros formulam esta accusação em outros 
termos, dizendo que os padres S. J. suffocaram a indivi
dualidade entre os Bugres, não os ensinando a fundarem 
um proprio lar, mas a viverem em communismo. Assim 
encarada a censura, reveste-se ella de um interesse de 
actualidade em relação ao socialismo moderno. e o seu 
estudo se converte n'uma contribuição para a historia das 
sociedades. 

Que a accusação de que tratamos tenha muitos par
tidarios, e entre estes até amigos dos Missionarios, póde
se explicar pela circumstancia de se occultarem facilmente 
as verdades capazes de destruir as taes razões que pare
cem provar a culpabilidade, negligencia ou incapacidade 
dos Padres. Para conhecer essas verdades se precisa, não 
ha duvida, de uma certa preparação, de uma aptidão 
innata para alcançar, comparar e comprehender com intel
ligencia verdadeira e justa épocas distantes, remotas e total
mente diversas d'aquella em que se vive, e esta capacidade . . - , 
e persp1cac1a nao e tão commum como muitas vezes se 
suppõe. E' necessario considerar-se a humanidade ou 
n1esmo um povo como um todo, uma entidade, que tem 
sua infancia, mocidade, virilidade e decrepitude e que, si 
os indivíduos passam da infancia á virilidade e força n'um 
período que se conta por annos, os povos computam por 
seculos o tempo preciso para percorrerem os mesmos esta
dias da sua existencia. 

Para fixar claramente o estudo da questão é mister 
que distingamos bem entre o resultado dos esforços dos 

• 
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Missionarias, e, entre estes esforços mesmos de um e de 
outro lado, si elles eram dirigidos e de per si aptos para 
alcançar o resultado, isto é, para formar cidadãos presti
mosos, homens senhores de si, dotados de bastante inicia
tiva para se governarem a si mesmos, e mais si as cir
cumstancias favoreceram ou impediram os Missionarios de 
poderem conseguir o que almejavam. 

• Isto posto - digo que os Missionarias applicaram 
todos os meios a seu alcance para formar homens indepen
dentes, civilisados, individualidades capazes de agir por si ; 
porén1 as circumstancias os impediram de executar comple
tamente este seu plano, e, por conseguinte, os adversarias 
lhes exprobaram por não terem alcançado aquillo que con
stitue sitnplesmente uma impossibilidade aos olhos de qual
quer juiz imparcial. 

Desde já não hesito em advertir que o assumpto é 
bastante complicado, e confesso que, si não contasse com 
leitores sinceros, desapaixonados, que procuram apurar 
sómente a verdade historica, nem um traço de penna daria 
para provar a proposição ennunciada. 

Prometto, não obstante, a quem me lêr, tratar do 
assumpto, um tanto di f ficil e obscuro, com toda a sim
plicidade, possivel clareza e rigor historico. 

Divida1nos, para isso, ein trez partes o nosso argu
mento: 

1 ) Os Missionarias não atrophiaram nos índios o 
sentimento da personalidade, mas, em vez disso, empre
garam todos os meios a seu alcance para estimular e desen
volver nelles a individualjdade e a autonomia. 
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2) Quaes os motivos porque a estes esforços não 
corresponderam completamenre os r·esultados almejados? 

3) Si os Missionarios conseguiram, ainda assim, al
guma cousa no seu afan de formar nos indios homens 
civilisados, caractéres independentes, ou si f oran1 baldados 
inteiramente os seus esforços. 

I 

Para que se possa ser um apreciador justo na nossa 
questão é indispensavel não esquecer o estado em que o~ 
Missionarios encontraram os indios, e qus não era talvez 
sómente o de barbaras, mas sim o de selvagens. Os povos 
barbaros tem ainda as suas leis, suas autoridades que os 
governam, te1n sua agricultura, e até rnesn10 certa indus
tria; são de alguma sorte policiados e entretem relações 
amigaveis com as nações que lhes são visinhas. Nada 
disto têm, por via de regra, os selvagens. Nada sen1ea
vam, diz um aut?risado escriptor ( 1 ), estes selvagens para 
se sustentar e, menos civilisados que as fonnigas, não 
faziam provisão alguma para o inverno, gastando cada 
dia tudo quanto tinham. 

Assim viam-se obrigados a mudar de lugar cada trez 
mezes em procura de fructas sylvestres, de caça e pesca. 

Mo~umentos destas mudanças são os santbaquis ao 
longo da costa maritima rio-grandense. Andavam quasi 
sempre em guerra ou para disputar um terreno abundante 

( 1) Rev. ào lnst. Hist. Bras., XXI pag. 185. 
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de recursos alimenticios ou com o espirito de vingança ou 
de aprisionar seus semelhantes para as suas festas anthro
pophagas. U1na dif ficuldade particular, se não impossi
bilidade n1oral, . se experimentava com os indios cavalleiros, 
por exemplo, neste terreno rio-grandense, os Guaycurús, 
os Charrúas ,e os Minuanos. Pois, para convertei-os e 
catechisal-os era necessario reunil-os em uma certa região 
para ahi se estabelecerem, cousa inteiramente contraria ao 
sea genio vagabundo e non1ade. Ainda mais, os lVIissio
narios devian1 construir-Jhes casas ou cabanas, e depois <le 
tudo fei to, preparado e arranjado, quantas ve.zes não dc
bandaran1 e dispararam os indios, seguindo o seu antigo 
instincto selvagem de roubar e atacar as tribus visinhas 
ou as estandas hespanholas ! 

Co111eçando, pois, a responder á celebre accusação que 
os Missionarios anniquilavam a personalidade dos índios 
reduzindo-os a n1eros automatos, perguntan1os de que 
n1odo os taes automatistas in1aginam este atrophiamento 
da personalidade? E' claro que elle só podia ser provo
cado directa ou indirectamente. Directamente, opprimin
do, acabrunhando-lhes o genio, ou indirectamente não os 
induzindo nem incitando a actos de iniciativa propria. Di
rectamente não o podiam fazer senão como praticaram os 
conquistadores e tentaram e praticaram muitas vezes os 
colonos, escravisando-os ou, ao inenos, sujeitando-os a uma 
obediencia excessiva, indigna. - Que os PP. não escravi
saram os índios é facto sabido, e delle a historia dos J e
suitas na America é uma prova esplendida, e quantas vezes 
não foran1 elles victin1as do seu zelo pela liberdade dos 
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seus queridos indios ! sendo diversas vezes expulsos do 
Brasil e arriscando assim a obra das ~1issões ! -

Mas então os PP. sujeitaratn talvez os indios a uma 
obediencia acabrunhadora? 

-· Que não era pesada, acabrunhadora, mas siin 
branda ou paternal a relação de submissão entre os índios 
e os PP. é um facto de que dão provas inequívocas os 
governadores e bispos hespanhoes que, em seus relatorios, 
não sabem como bastante elogiar e admirar o systema pa
ternal dos Missionarios. Tomemos a obediencia em seu 
aspecto menos f avoravel, - nos castigos e nas multas 
co1no procederam elles? - Assin1 que os penitentes se 
convenciam que só o amor dos seus paes (é como elles 
consideravam e chamavam os PP.) e o seu estricto dever 
os animava e os obrigava a sujeitai-os a castigos e multas ; 
apressavam-se em vir beijar-lhes as mãos agradecendo-lhes 
por lhes ter dado juízo e entendimento. Feliz de Azara, 
conhecido adversario dos PP., vio-se obrigado a confessar: 
" usaram de sua autoridade com uma. suavidade e modestia 
que se deve admirar '' . ( 2 ) 

Dir-se-á que o facto de estarem sujeitos á obediencia 
em g·eral lhes prejudicava a personalidade? 

- I1npossivel: porque sem sujeição não ha verda
deira liberdade, não ha communidade, fan1ilia nen1 estado ; 
ella é a base do bem ~star publico ; e quando os governa
dores do Paraguay pediram, por exe1nplo, 3. 000 soldados 
aos indios, si estes não estivessem acostumados á sujeição, 

( 2 ) D escripcion e historia del Parag·u,ay, Cf. Monner 
Sans, Missiones G-uaranit, pag. 7 4. 
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co1no se teriam prestado a estes serviços do rei de Hes
panha? 

Se não directa, resta, pois, que indirectamente os 
Missionarias suf focaram a personalidade dos indios, isto 
é, não os ensinaram nem induziram a exercer a iniciativa 
propn a. 

Felizrnente appareceu recente1nente uma obra, que 
por mais de un1 seculo dormia o somno do esquecimento 
nos archivos: é a Dcclaración de la T7 erdad do P 0

• Cardiel, 
que pela prin1eira vez foi publicada en1 19(X) pelo Rev. P.e 
Paulo Hernandez. Nella podemos ver e talvez admirar 
o quanto se esforçaram aquelles Missionarias en1 despertar 
nos índios a propria iniciativa, o sentimento do seu pro
prio eu, dirian1 outros, a compenetração ou o sentimento 
da sua personalidade. "O indio, diz Cardiel, entregue a 
si mesn10 e a seu genio, não quer mais do que uma choça 
ou cabana de palha de 4 ou 5 varas em quadro e junto 
um terreno pequeno de roça para poucos mezes e com 
isso está mais contente do que os reis nos seus palacios ... 
Seu coração não se levanta a mais. Não tem capacidade 

· intellectual para aspirações maiores; nem o pretende nen1 
o deseja. Tirai-o d'ahi é tiral-o da sua esphera. Porém, 
como é necessarlo retirai-os destas condições mesquinhas 
para que vivam como bons christãos e cidadãos uteis ao 
Estado, aos PP. toca o grave encargo de ensinar-lhes tudo, 
serem mestres de tµdo e induzil-os a agir até contra o 
seu genio. Tudo quanto sabem foi-lhes ensinado pelos 
PP. ajudados ás vezes por seus irmãos artífices. Digo 
ás vezes porque poucas se conseguem, e isso n'esse ou 
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n'aquelle povo. Por isso o cura deve entender de tudo e 
fazer tudo, si quizer um governo racional". 

Depois de contar como, nas diversas officinas, os 
indios aprendem todos os of ficios, de tecelões, carpinteiros, 
ferreiros, ourives, pintores, esculptores, douradores, tor
neiros, chapeleiros, fabricantes de rosarios, etc. continúa: 
''Não ha tanta difficuldade em applical-os a estes of ficios 
como á economia domestico. . . Não ha meio para acos
tumal-os a prevenir o futuro, para que façam tantas pro
visões quantas são necessarias para o anno inteiro, e si se 
consegue isto de alguns; representam estes apenas a de
cima parte da população. Inculcamos-lhes o exemplo das 
formigas, que todos os dias estão trabalhando nas suas 
provisões e economia, porém este conselho não lhes entra. 
Presenceiam o exemplo dos hespanhóes, que se enrique
cem, porém nada os move; ha cento e quarenta annos, 
desde a conversão dos primeiros desta nação, que martel
lanioS sobre este ponto, e quasi nada adiantan1os" (n. 109). 

Poderia alguem aqui objectar que isolados e quasi 
r:lebaixo da exclusiva tutela dos PP., separados do trato 
co1n o mundo, não tinham occasiões bastantes de observar 
como procedem hon1ens que se determinam e governam a 
si mesmos, obedec·endo á sua propria iniciativa. A esta 
observação encontran1os tambem no inesmo livro uma re
sposta cabal: "Ha 1nuitos, diz Cardiel, que desde 1neninos, 
outros que, desde n1oços, por seu genio vagabundo -
fugiram para Buenos Air·es ou para outras cidades hes
panholas casando-se lá. Podiam com pouco trabalho ar
ranjar fazenda, bois, roça, vaccas e cavallos, pois nesta 
terra aque11e que quer trabalhar em poucos annos adquire 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 245 

isso. Os terrenos, como ha muitos despovoados, se ob
tem de graça ou por preço .insignificante. ~1uitos mulatos 
e negros libertos ha que tem tudo isso, mas á vista disso 
os indios não se animam a imital-<>s. Quasi todos são 
apenas jornaleiros ou vaqueiros alugados. Recebem elles 
por n1ez 6 ou 7 pesos por seu trabalho, e alguns de mais 
brio recebem 8 e além d'isto a comida gratis. Guardando 
este dinheiro durante 3 ou 4 annos poderiam obter quanto 
era necessario para estabelecer uma casa e lavoura ou para 
exercer outro of ficio con1 decencia, sem n1ais alugar-se ; 
porém apenas un1 entre mil se encontrará que seja capaz 
disto (n. 110). Nunca guardam o que ganharam. Não 
se encontrará indio que saiba guardar 20 pesos que ganhou 
cm menos de 3 mezes (n. 111) ". ( 3 ) 

Passemos a outros esforços dos Missionarias que 
n1ostran1 que elles nada deixaram de fazer para formar 
nos indios homens de iniciativa ou ao n1enos economicos. 
Esforçaram-se elles muitas vezes para que cada familia 
ou ao menos cada cacique (de que ha 30 ou 40 em cada 
povoação) mantenha um rebanho de vaccas, cavallos, ove
lhas e algun1as vaccas leiteiras. Nunca se pôde isso con
seguir. Acaban1 logo con1 tudo isto, ou o gastan1 sem 
olhar para o dia de an1anhã. Si são obrigados a sustentar 
uma vacca leiteira, matam logo o terneiro, comem-n'o e 
ficam sem leite, e ás vezes n1atam logo a leiteira ou si 
isto não fazem, ficam sem leite por não quererem ter o 
pequeno trabalho de diariamente a irem buscar. O mais 

( 3) Ct . Antonio de Ullôa 4 t . de viagem e Condamine seu 
companheiro. 
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que se póde conseguir é que alimentem uma junta de bois 
para a lavoura e algum jumento para o serviço da roça, 
e isto não com todos. Dos mais aptos se consegue tam
bem que tenham um cavallo ou mula, mas são poucos. 
São descuidadissimos na cria e tratamento dos animaes. 
Queixa-se o velho tnissionario de que, tendo o indio um 
cavallo ou mula, não lhes dá de comer nem beber, não os 
largando durante dous dias só para não ter o trabalho de 
ir de novo agarral-os no campo. E continúa : "O n1aior 
trabalho é conseguir que tenham boa semente, porque o 
pobre do indio não reflecte que ha de durar um anno, e 
seu animo é inui fraco, infantil e inadvertido; com um 
pouco que tenha, já fica mais contente (e isto sem hyper· 
bole alguma) do que Salomão e Creso com suas riquezas ; 
assim o moço possuindo 6 ou 8 quartas já se lhe afigura 
que não ha homem mais rico do que elle. Não se conse
gue tirai-o desta tão pueril e prejudicial mesquinhez se não 
á força e por meio de castigos paternaes, pelo que cos
tuma agradecer quando depois vê assim augmentada a 
colheita . . . Si a gente não tem n1uito cuidado para que 
todos tenham bastante sen1ente, os pr·eguiçosos cabem logo 
sobre os que ainda tetn, e em pouco ten1po todos ficam em 
falta. Então sabem por muito tempo e vão aos n1ontes 
distantes em busca de caça e de f ructas sylvestres e aban
donam a assistencia na igr·eja e a qualquer exercicio chris
tão, e muitos vão muito longe e não voltam, e não são 
viuvos nem casados; e outros morrem pelos campos e 
montes já de fome, já pelos tigres ... 

"Mas os cuidados e esforços dos PP. ainda não aca
bam aqui, porque si a colheita foi abundante não sabem 

• 
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guardal-a em casa; estragam-n'a sem olhar para o futuro. 
Por isso obrigam a elles a que, depois de deixado o neces
sario para 2 ou 3 mezes em casa, levassem o mais em seus 
saccos para as granjas communs e lá se lhes guardava com 
o nome de cada um em seus respectivos saccos até que 
se acabasse o que havia em suas casas, devendo-se ainda 
em cima ter os olhos abertos para que não vendessem o 
sustento de suas familias por 4 contas de vidro". ( 4 ) 

Ouçan1os, ainda um pouco, o velho Missionario: "Por 
que á sen1elhança de um menino tolo que na Europa dá 
as ligas por um par de maçãs e o chapéo por 2 mãos cheias 
de passas, assim costumam fazer os indios de 30 ou 40 
annos de idade com o seu sustento de todo o anno". 

" Doze annos estive nas dou,trinas ( reducções), desde 
1731 até 1743, ora no of ficio de cura, ora em outros em
pregos, de sorte que tive occasião de estar muitas vezes 
em todos os 30 povos (inclusive os 7 do Rio Grande) e, 
depois de uma interrupção de dez annos, ha seis annos 
que estou de novo entre elles, nos mesmos empregos, e 
sempre encontro este genio do pobre indio com estas tão 

( 4) Até que ponto essa imprevfdencia e f ndifferença pelo 
futuro se acha accumulada na raça americana, póde-se cal
cular pela circumstancia que atê depois do seu cruzamento 
con1 a raça branca, tão energica e previdente, quasl não ob
teve melhoramento algum. Couto de Magalhães, autoridade 
de primeira ordem, por sua experlencta e convlvencia com os 
mestiços modernos, escreve: "Infelizmente estas boas quali
dades moraes são compensadas por defeito quasl constante. 
o de imprevidencia ou indifferença pelo futuro. O mameluco 
como o indio seu progenitor não capitaliza, nada poupa. Para 
elle o mez seguinte é como se não existisse". O Selvagem, 
Parte II § 4 . 
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pueris qualidades sem terem conseguido progresso algum" 
(n. 116) . 

P ergunto aqui ao leitor si quem falla assim e mais 
si quem age assim, como estes Missionarias, teve vontade 
de suf focar a personalidade nos índios, ou si, pelo con
trario, não almejava e agia cotn todas as véras de sua 

alma para attingir, como fim suspirado, o excitar e fazer 
nascer esta personalidade e iniciativa nos indios? 

Não podendo sustentar a si mesmos, muito menos po
dia1n sustentar a outros, os desamparados, os orphãos, as 
viuvas, as mulheres cujos maridos andavam fóra en1 ser
viço, os velhos ou os in1pedidos de t rabalhar por andarem 
em serviço publico; por isso foi necessario haver um ter
reno para fazer roças communs e granjas para recolher 
os fructos. Destas granjas davam sementes áquelles que 
por falta de economia as haviam comido e desperdiçado, 
e estes, em geral, eran1 muitos. Das n1esmas se fazia per
muta com outros productos que não se davan1 na região. 
Não relato aqui o que se lê no P.e Cardiel a respeito dos 
vestidos de lã e algodão e quanto luta ram os PP. para 
alcançar sómente o indispensavel para cobrir a nudez dos 
índios nen1 por quantos tra~alhos passaram para, com os 
proventos da herva-rnatte, pagarem os indioii os direitos 
d 'El-rei de H espanha. 

Con1 estas ponderações tocamos no outro lado da 
nossa questão ou nesta mesma questão considerada por 
outro lado - o lado social. Por outras palavras : o sys
tema adoptado pelos Missionarios promovia o communis
mo sonhado pelos socialistas ? 

Pelo que fica exposto claro está que todos tinham 
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sua propriedade, suas casas, seu lar domestico, suas roças 
e dependencias e que era exactamente este systema de 
propriedade que promoviam os Missionarias e mais a in
dividualidade, a personalidade e dignidade humana de 
cada um. 

Mas os índios tinham bens communs, terrenos com-
1nuns, armazens e granjas communs. E' verdade •e para 
uma observação superficial este facto acarreta a apparencia 
de u1n certo communismo; n1as de modo algun1 legitima 
a a f fi rmação de un1 historiador missioneiro que ~e lhes 
não consentia "o uso de cousa que fosse propriedade par-
ticular." ( :> ) • 

Encontrando minhas idéas n 'um autor d 'uma autori
dade que n1e não assiste, prefiro as expressões d 'elle para 
esclarecer n1en assumpto. Com quanta sen1 razão se cen
suram estes estabelecimentos para fins con1muns, ensina
nos n1agistralmente um litterato argentino, o grave histo
riador 11onner Sans : ( 6 ) - _A. n1aioria dos que escrevem 
sobre as Missões, occupou-se tarnbem da organisação dos 
Incas, applaudindo, como é justo, uma civilisação que as
pirava pôr-se fóra do alcance das inclemencias do clima 
e das tyra nnias da usura. Exaltou-se a previsão do Inca 
que, regulando o trabalho pessoal, o fazia redundar etn prol 
da con1munidade aíim de se equilibrarem os annos de 
abundancia co1n os de escassez que poderão sobrevir, pru~ 
dencia esta que pelo facto de não ser sem precedente não 

( 5 ) Revista ào Inst. Hist. B ras., t . XXI pag. 222. 
( 6 ) Missiones Guaraniticas, Buenos Aires, 1892, ct. III 

pag. 52 e seg. 
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é menos merecedora de encomio. A Companhia de Jesus 
attenta ao bem de seus neophitos, implantou o systema 
incasico, aperfeiçoando-o naturalmente por sua maior 
somma de illustração; e, caso raro! os mesmos historia
dores que exaltam o proceder dos successores de Manco 
Capac, anathematisam o implantado pelos filhos de Santo 
Ignaciô, como si fosse possível applaudir e censurar a um 
tempo o mesmo facto historico, como si coubesse nos es
treitos moldes da logica o vituperar o n1es1no proceder 
que se applaude quando se sabe ser obra <lo imperador de 
Cusco, porque quem o adoptára vestia a estamenha do 
monge prégando austeridade e pureza de costumes ... 
Referindo-nos a esse tão decantado aniquilamento da per
sonalidade humana, nos occorre que hoje, apezar dos annos 
transcorridos, pouco temos adiantado na questão agraria. 
Ainda mais, de boa fé acreditamos que o problema socia
lista que actualrnente cornrnove a Europa não se teria in
tromettido tão prompto e talvez nem tivesse chegado a 
intrusão, si a sociedade actual fosse organisada sobre as 
bases que se censuram nas 1\tiissões J esuiticas. Si o cam
ponez estivesse ao abrigo das subitas oscillações athmos
phericas, si o operario soubesse que a sua subsistencia e 
a da sua f an1ilia nada tên1 a ten1er das crises agrícolas 
ou in<lustriaes por profundas que fossen1, acredita1n os 
n1odernos pensadores, que a questão operaria teria tomado 
proporções tão colossaes e a usura consumiria como hoje 
de maneira tão irritante as entradas do infeliz carnpo-

nez ?" ( 7
) 

( 1) Loc. cit. pag: 55. 

.. 
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Como ef feito, reflectindo sobre o estado actual da 
sociedade, particularn1ente européa, se admira como n1ani
festam tanto zelo pela personalidade dos antigos indios, 
ao passo que esta mesma se calca aos pés na culta socie
dade moderna, fazendo do operario um automato collocado 
dia e noite em logar inhospito para fazer as vezes d'uma 
rnachina ao perpassar d'um trem, deixando-lhe ainda urna 
liberdade, a de pensar como não póde prevenir a miseria 
certa que o está esperando. Criticam a can1painha nas ~e
ducções do Paraguay e Uruguay que chamava a certos 
exercidos cotnmuns e não hesitam em conservar a ca1n
painha e o lttgubre apito da fabrica entre os operarios 
modernos ou tratando os soldados rasos como verdadeiros 
titeres ao som do rufo do tambor. Vejo tambem aqui 
que o citado autor nutre comigo as mesmas convicções 
só1nente expressas com maior clareza e vigor. Ouçarnol-o 
ainda: - " E sem embargo, os que defendem com admi
ravel firmeza a liberdade do operario não duvidam em 
convertel-o em autornato, collocando-o ao pé de urna ma
china, expondo-o n'uma plaga perigosa e solitaria conver
tida em casa de pharol, occupado na tarefa elevada de ex
tender uma cadeia durante a passagem d'um trem, isto é, 
annullam completamente a personalidade humana para go
zarem um bem e em compensação lhe deixam toda a liber
dade de pensar no aterrador amanhã que se lhe apresenta 
com negro horizonte, exposto sempre á miseria e ao deses
pero. Criticam a Companhia de Jesus porque paternal
mente se preoccupava da vida physica e espiritual dos 
índios, censurando o inquisitorial toque da campainha que 
regulava as principaes funcções d'aquella pequena socie-

' 
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<lade e não duvidam conservar a campainha nas fabricas e 
of ficinas ou substituil-as por chamadas humilhantes de en
t rada nas of ficinas ou chiantes t rombetas, convertendo as 
fabricas em escolas de costumes depravados, os soldados 
em auto111atos, os quarteis em verdadeiros curracs e a 
vida do soldado, do n1arinheiro, do mineiro, de todos 
aquelles e1nfin1 que ten1 de sujeitar-se á lei do inais forte, 
em. a mais con1pleta annullação da personalidade humana. 
Conhecida a fundo a organisação politica e social das Mis
sões, não creio que, em boa logica, se possa censurar um 
systcma que deixa ao indio toda a lib~rclade para os 
puros gozos da vida e cujas leis só cortavam as delapida
ções que podiam arriscar o dia seguinte, o bem estar da 
família, convertendo mais tarde o individuo em un1a carga 

social" . ( 8 ) 

Outro historiador argentino, pouco amigo dos Mis
sionarios, vê-se, não ~bstante, obrigado a fazer a seguinte 
confissão: - '"0 plano de conquista que se propuzeram 
os J esuitas nas suas Missões não se tinha practicado ante
riormente; era u1n systema desconhecido em que practica
mente se uniam e harmonisavan1 con1 enlace mutuo a obe
diencia e a liberdade, o respeito e o arnor". (º) 

~ Si, pois, o investigador imparcial e consciencios~ deve 
c::onfessar que os Missionarios empregaram todos os n1eios 
a seu alcance para cultivar a independencia, individualidade 

( s ) Monner Sans, Missiones Guar aniticas, cap. III pag. 56. 
( 9 ) Ant . Zinny, Gobernan tes del Parag11.ay, citado por 

Monner Sans. - Alex. Humboldt, apezar dos seus preconcei· 
tos, teve que conceder que o systema dos J esuitas só difficil· 
mente poderia ser substituído por outro melhor e mais adap
tado ao genio dos indios. 
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e personalidade dos indios, surge logo outra questão ainda 
mais con1plicada: - Quaes as razões porque aos esforços 
não corresponderam completamente os resultados alme
jados? 

Satisfazer a esta investigação quasi philosophico-his
torica é a tarefa que nos esforçaremos por desempenhar 
no ponto. 

II 

Para dar explicação de alguma fórma suf f iciente 
conven1 ter algun1 conhecin1ento das historias universal e 
ecclesiastica, que não seja de todo superficial. Cumore 

~ 

ter algun1a noção da differença das idéas que do1ninaran1 
o antigo paganismo e da profunda revolução que operou o 
christianisn10 em todas as faces do espirita. H a necessi
dade de con1parar as epocas para se poder observar con10 
as novas idéas precisaram de seculos para, pouco a pouco, 
começarem a calar nos espiritos. E ra necessaria não 
uma escola me.ran1ente philosophica, 1nas tuna sociedade . . . ,.,, 
co1n inst1tu1çoes proprias para com sabedoria solerte e pa-. . 
c1enc1a, perseverança não 1nundana, educar as nações, in1-
buil -as dos ensinan1entos e maxin1as elo christianis1110 e 
finalmente pol-as en1 obra. Só então sere1nos capazes de 
avaliar o trabalho, o ten1po, os esforços quasi sobre-hu111a
nos exigidos para arrancar homens selvagens, acostumados 
desde secu1os não contados, a segui r seus instinctos brutaes 
e quasi ferinos de selvageria e elevai-os a altura d'wn ho~ 
tnen1 da civilisação christã. 
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Deve-se mostrar o abysmo immenso que separa a 
moralidade antiga da moderna e notar como, por exemplo, 
naquella o hon1en1 nada era como individuo, considerado 
en1 si e apenas contava como me1nbro de unia sociedade. 
Um grego era tudo na Grecia, n1as todos os que não eran1 
gregos nada eram, pois eram considerados barbaros. O 
escravagis1no que considerava o ho1nem mera cousa -
e os escravos representavam a grande n1aioria da antiga 
sociedade -, que sacrificava uma vida hun1ana a um sim
ples capricho, que chegou a dar de pasto a carne dos seus 
escravos aos peixes que deviam depois figurar no mesa 
dos banquetes, devia deprimir a individualidade humana a 
um estado de que nós, imbuidos de concepções christãs, 
não son1os capazes de formar idéa adequada. Por isto 
se vê que no estudo da questão que nos occupa não é pos
sível andar com a regua e o compasso na mão. 

E' o christianismo e foi só elle que plantou nos cora
ções a consciencia da sua propria individualidade, a idéa 
de que o homem tem de cumprir uma tarefa, tem de al
cançar um fim elevado, e que o individuo só tem de re
sponsabilisar-se por si e que o mundo inteiro levantando-se 
contra elle não póde demovel-o de alcançar esse fim, nen1 
absolvel-o do dever de dar dâ applicação dos meios para 

alcançar esse fim. 

Verdade esta que devia profundamente radicar a com
penetração da sua personalidade. E a que altura esta se 
devia elevar, pôde-se adivinhar quando os mestres chris
tãos, os bispos catholicos, do alto do pulpito, inculcavam 
a seus ouvintes o desespero da morte como S. Justino ou 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 255 

como S. Cypriano, que ensinava urna dignidade da perso
nalidade humana, que nem Platão nem Cicero sonharam : 
" Nunca, dizia, nunca admirará as cousas humanas quem 
se conhecer filho de Deus". 

Aos versados na historia, ou antes, que fizeram estu
dos sobre a evolução da humanidade no seu perpassar 
pelas diversas epocas da civilisação, não é dif ficil conven
cei-os da verdade que estou tratando de evidenciar. Lem
bro-n1e, porén1, de ter tratado com homens eruditos e 
illustrados, n1as pouco familiares con1 os segredos da his
toria, que encon trara.m verdadeiras dif ficuldades em com
parar, apreciar e apanhar estas epocas distantes, para de 
algum 1nodo se poderem capacitar do abysmo que fica de 
permeio en tre a historia a~tiga e a moderna, entre as 
origens do christianismo e os tempos da fé da idade média, 
ou entre estes e os nossos tempos modernos. Esta é a 
circumstancia que 1nais ou menos difficulta o estudo da 
nossa questão. A espíritos, porém, desprevenidos, since
ros apezar de desprovidos de estudos mais adiantados em 
historia, póden1 talvez convencer as seguintes ponderações. 

Para extirpar vícios seculares ou in1plantar virtudes, 
habitas de es1nerada civilisação, imprimir certo caracter 
de per feição, forn1ar uma consciencia publica de alto qui
late en1 un1.a sociedade pagã são precisos divetsos seculos ; 
e isto é unia verdade que nos ensina a mestra da vida, a 
historia. 

Ton1ernos ao acaso alguns costumes dos antigos de 
que a historia nos conserva a memoria - os jogos publicos 
em Roma, por exemplo. Estamos no seculo V. Honorio, 
o religioso imperador, faz sua entrada triumphal na capital 
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do mundo, visita primeiro o sepulcro dos principes dos 
apostolos para logo depois - ninguem extranha isso -
apparecer na arena do Coliseu e assistir ao combates dos 
gladiadores para divertimento do povo. E' para lá que 
a milhares correm os christãos. Ora, divertir-se á custa 
da vida de centenares que lá cahen1 ou victimas dos seus 
semelhantes combatentes ou ás garras dos tigres e leopar
dos - é cousa que se combine, que se harmonise com a 

caridade christã? 
Por isso prohibira o grande Constantino, cem annos 

antes, estes crueis jogos, tão contrarios ao espírito chris
tão. E, não obstante, esta herança dos gloriosos tempos 
dos antepassados pagãos é considerada taro.bem por olhos 
christãos como cousa innocente e muito natural: phenomeno 
historico que nós hoje poderemos comprehender. Depois 
de quatro seculos de christianismo um povo que não era 
selvagen1 nem barbaro, mas que caminhava então á testa 
da humanidade, não se podéra desprender de todo de um 
uso totalmente contrario á indole dos seus novos costumes. 
Foi nccessario o martyrio do heroico S. '"felen1aco para 
arrancar, como por tnilagre e esforço supremo, aquelles 
tão degradantes jogos do meio das sociedades christãs ! 
Foram, pois, necessarios seculos para civilisar christãos 
e não o serão outros tantos para fazer o mesmo a selva
gens ? Que digo? Quatro seculos? 

Quantos seculos não esvurma a sociedade aquelle hor-
rível cancro social, a escravidão? 

Ser tratado e vendido como bruto, ser tido em conta 
não de pessoa, mas de cousa e cousa que se permuta por 
outra qualquer, por uns cobres ou uns saccos de milho e 

• 
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como tal sujeito a um amo ou senhor caprichoso, que a 
seu bel prazer podia matai-o como qualquer bicho, - tal 
era a triste sorte da maioria dos homens na antiguidade 
pagã. que diminuiu pouco a pouco na idade christã por 
santos doutrinamentos e sabias e continuas praxes da Igreja 
catholica. Os concilios ecumenicos e particulares das di
versas dioceses, vemol-os occupados em un1 continuo com
bate contra a escravidão e em prol da verdadeira civilisação 
até o seculo XII, e não durou isto até nossos dias em que 
felizmente a escravidão recebeu o ultitno e decisivo golpe? 

Quantos trabalhos, quantos esforços, quantas leis. 
quantos seculos não f oratn necessarios . para introduzir a 
suavidade de costu1nes da civilisação christã. 

Para não manejar conceitos indefinidos, obscuros, di
ren1os que entenden1os com Balmes que a suavidade de 
costumes consiste antes de tudo na ausencia da força, em 
dirigir o espírito do hon1en1 não pela violencia feita ao 
corpo senão por meio de razões impostas ou antes propos
tas á intelligencia. Na antiguidade pagã e tambem christã 
era un1 obst~culo eterno a esta suavidade a existencia da 
escravidão. O hornem que póde arrojar outro homem ás 
chamtnas só por ter quebrado un1 vazo, ou por mero ca
pricho, por que assim lhe apraz, deve ser devéras cruel e 
rude. Quanto se levanta a civilisação 111oderna acima da 
grega e ro111ana, esclarecendo aquella fria noite <le scenas 
crueis e orgias sangrentas com os maravilhosos raios lu
minosos da caridade christã ! 

A caridade que contempla en1 cada homem, por mais 
vil e insignificante que pareça, a in1agem do Salvador que 
morreu por este, e disse para amparai-o contra todos os 
9 - P . R. G. 
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ataques da impia crueldade: - Tudo quanto fizerdes a este 
minitno que considero meu irmão, a 1nim me fareis! 

E' esta a doutrina da igreja que tem illuminado a 
humanidade por muitos seculos. E não obstante este clarão 
afugentar a noite do paganismo, quantos seculos não tive
ram de decorrer para os povos se governarem por estes 
principios ! O preceito da caridade, pondera o citado phi
losopho, ( 10 ) estava nas cabeças, porém a crueldade dos 
romanos con1binada com a ferocidade dos barbaros domi
nava ainda o coração ; as idéas eram puras, beneficas, como 
emanadas de uma religião de amor ; porém achavam uma 
resistencia terrível nos habitas, nos costumes, nas institui
ções, nas leis, por que tudo trazia o sello mais ou 1nenos 
desfigurado dos princípios pagãos. O lamentavel estado 
da sociedade européa n'aquella época se retratava viva
mente nos mesmos n1eios que o poder ecclesiastico se via 
obrigado a empregar para diminuir os desastres occasiona
dos pela violencia dos costumes. Si etn nossos tempos se 
publicasse uma lei prohibindo atacar o inimigo em certo 
lugar ou neste ou n'aquelle dia da semana, não poderirnos 
cornprehender esta legislação, e no en1tanto foi ella a que 
regeu por seculos a jurisprudencia européa, e tudo, a paz 
e o bem estar publico dependia da observação desta lei 
que é conhecida na historia n1edieval sob o nome de"tregua 
de Deus ( 1 1 ) ou armistício canonico." ( 1 2 ) Desde o seculo 
11 .0 até o 13.0 vio-se a Igreja forçada a prohibir as inimi-

( 10) Ba lmes, O Protestantis1no co1np. cap. 32. 
( l l ) Rohrbacher , Histoire Univ. de l'EgZise, liv. 63. 
( l 2) Alog, H i st. Univ. da Igreja, vol. II § 202. 
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zade~ e as guerrilhas dellas provenientes, ameaçando e 
applicando as censuras as mais graves corno o interdicto 
e a exco1nmunhão. Que afinal alcançou o fim aln1ejado, 
disso somos nós mesmos a prova, pois quasi não podemos 
comprehender aquelles tempos rudes e crueis ; mas quantos 
seculos, quantos 1esf orços não foram exigidos para tanto, 
e isto não com selvagens mas com povos regulados por 
leis, posto que a principio barbaras ! 

E si dermos uni volver d'olhos sobre as nossas raças 
americanas, já misturadas com os emigrados do velho 
mundo e que assin1ilaran1 em si um elemento forte de 
civilisação secular, que dizem hon1ens observadores, natu
ralistas e historiadores, d'essas raças miscigenias no seu 
todo? - Ouçamos um d'elles: "Póde-se dizer d'ellas que 
são raças cathechisadas 1nas não ~hristãs ; o christianismo 
vive n'ellas como n'urn pouco d'agua as gotas de vinho 
indispensaveis para colorir-lhe o aspecto e alterar·lhe o 
aroma". ( 13 ) 

Até os habitos exteriores e feições das familias que 
representan1 os celebres rnysterios da Paixão em Oberan1-
n1ergau, na Baviera, para se tomarem adaptados ao seu 
fim e semelhantes ás pessoas representadas precisaram 
d'uma applicação 1nais que secular. "Em Oberarnmergau, 
diz uma notabilidade brasileira, ( 14 ) a occupação primor
dial, se não exclusiva do povo consiste na representação 
decennal do mysterio. . . E con1 e.f feito, esse trabalho 
secular e ininterrupto de geração em geração espirituali-

( 13 ) João Ribeiro, H istoria do Br asil, pag. 235, Rio 1900. 
(14 ) Affonso Celso, V1lltos e FactoS", pag. 187. 

, 
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sou-lhes os traços, dando-lhes mais ou menos o almejado 
aspecto". - Quantas idades não se escoaram para o des
envolvimento do pigmento escuro no negro até tornar-se 
permanente! Quantos seculos de sol africano, quantas 
transformações paulatinas destas granulações microsco
picas nos tecidos ! Só gerações seculares podiam preparar 
o estado actual da raça. E si é verdade, como é, que um 
clima frio ou ten1perado dá mais força e vigor ao caracter, 
não é igualn1ente incontroverso que um clima abrazador 
enerva e amollece até os caractéres mais fortes e os des
virtúa? Si é assi1n quem não comprehenderá o obstaculo 
que deve oppor este mesmo clima á formação do caracter 
ou personalidade apenas em embrião? 

Parece que o grande P .c Vieira allude a esta circum
stancia propria dos paizes intertropicaes, quando se queixa 
da summa difficuldade com que tinham de luctar na for-
111ação dos seus Kheengaibas, comparando-os com os cara
ctéres europeus. Usa elle do seguinte simile. A massa ou 
o n1aterial que se fórma e educa na Europa é como de 
marmorc; este tendo recebido a forma da esta tua a retem 
tenaz e immutavelmente; assitn não acontece com o sub· 
stratun1 a1uazonico: este é sempre n1utavel como aquellas 
figuras, tigres, elephantes, formados de buxo nos jardins 
dos chinezes, que precisan1 de un1 continuo aparo para 
não perderem a forma que lhes foi impressa. 

"Os Camacans ( Indios do Estado da Bahia), por 
mais inti1no que tenha sido o seu contacto com o homem 
civilisado, ainda não se afastaran1 desse ponto, que se 
liga á anitnalidade, quer se os considere pelo lado social, 
quer pelos seus sentimentos religiosos. . . Entre elles é 
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quasi desconhecido o sentimento do pudor, con10 o são 
as qualidades que nascem com a civilisação e o progresso 
dos povos... Veem-se frequentemente os Camacans vol
tarem do matto ou do rio e distribuírem pelos habitantes 
da aldêa o producto de suas caçadas e pescarias. . . As 
tendencias, as disposições do espirita accu1nulam-se lenta
n1ente no organis1no e trans1nitten1-se, sob n1uitas variantes, 
de pais a filhos, de sorte que a maior parte das idéas sug
gericlas no individuo ten1 suas raízes no passado. Foram 
precisos inilhares de annos para a raça branca chegar ao 
estado actual e nella as faculdades intellectuaes e affecti
vas ficare1n tão perfeitas .. . " (Isto não in1plica com outra 
verdade, que os povos dec_ahidos foram precedidos de ou
tros mais cultos). "Fundado neste principio irrefutavel não 
se deve esperar pôr a par das religiões e conhecimentos 
adiantados o selvagen1 americano ... " ( 15 ) 

E ' pois unia verdade - que, para elevar-se um povo 
do estado barbara para certo gráo de civilisação, é necessa
ria uma educação de muitos seculos. Os civilisadores dos 
indios não dispunham deste tempo ; não é, por conseguinte, 
para admirar que não tivessem attingido o fim aspirado, 
de eleval-os. a um estado proveitoso de civilisação e até 
porque no pouco tempo que tiveram foram estorvados na 
sua obra civilisadora e diversas vezes expulsos. 

O que diz Latino Coelho dos antigos hellenos póde-se 
applicar con1 maior força de razão aqui . . . "Apezar do 
seu genio creador não podian1 os hellenos operar um mi-

(15) Dr. J . B. de Sá Oliveira, citado no Diccionario Geo
graphico do Brazil, por Moreira Pinto, Rio de Janeiro, 1899. 
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}agre historico, e contradizendo as leis ineluctaveis e seve
ras da progressão na humanidade, in1provisar do nada da 
sua agreste incultura primitiva um mundo de maravilhas 
na phantasia e na razão. E' que toda a civilisação suppóe 
u111a origem, todo processo un1a phase anterior na evo
luçjo. A civilisação ten1 por lei perpetuar-se e accrescer
se no tempo, deslocar-se e diffundir-se no espaço". ( 16

) 

Ainda outros argumentos falam a fortiori em favor 

dos Missionarias : 
Quanto maior é a distancia de um termo para outro, 

tanto 111ais tempo e energia são exigidos para vencei-a. 
Ora, a distancia da selvageria e do canibalismo até un1a 
completa civilisação é a maior que se póde imaginar ; por 
conseguinte, un1a somn1a muito maior de tempo e de ener
gia seria mais exigida aqui do que nos outros processos 
civilisadores. Outrosim, não se tratava aqui são són1ente 
de extirpar vicios seculares concrescidos para uma segunda 
natureza tnas de semear e inocular nestas almas bravias , . 
um germen, e excital-o, favorecei-o com summa prudenc1a 
e paciencia, o gern1en da personalidade, da consciencia, d~ 
dignidade humana, cousa tão delicada, transcendente e quas1 
intangivel que só unia gestão secular ou incubação d 'um 
ambiente ou antes d'um espírito civilisador podia primeira
inente acalentar sob as azas maternas, depois fazer for ta
lecer e finalmente acompanhar até a sua perfeição. O 
que de cultura trouxeram os gregos, os ro1nanos e até 
mesmo alguns povos barbares como herança primitiva dos 
seus antepass~dos entrando na nova atmosphera superior 

( 16 ) Or ação ela Corôa, introducção, n. 22. 
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e edi ficante do christianismo faltou inteiramente aos sel
vagens do Brasil e do Paraguay. 

Terminarei este ponto por uma observação de pessoa 
que tem estudado muito o presente assumpto : " Aquelles 
que não póden1 comprehender como os missionarias não 
conseguira1n dos indios a formação dos caractéres de ho
n1ens autonomos, de iniciativa, parecem-se com os que 
pretendem collocar pyran1ides de pé, sobre os seus vertices 
e que se admiram do facto delJas não se poderem assim 
manter de pé sem serem especadas. Esses autores não 
veem que faltou aos índios a larga base de uma prepara
ção longéva". 

III 

Os Missionarias, na sua faina de f armar dos indios 
homens civilisados, caractéres independentes, de iniciativa 
e previder.tes, conseguiram alguma cousa, ou si foram bal
dados inteiramente estes seus esforços? 

Como já disse no exordio, não era necessario tratar 
este ponto, porquanto para defender e justificar o proce
dimento dos PP. bastava provar os esforços quasi sobre
humanos por elles realtnente empregados, sem attenção ao 
bom ou máo successo dos mesmos esforços. 

Si 111ostrarn1os, poré1n, que esses esforços foram em 
parte correspondidos, provar~se-á tambem que elles foram 
muito sérios e assim con1pletado este estudo. 

01-a, os esforços dos l\fissionarios foram na realidade 
e em parte correspondidos pelos· indios. 



264 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

Para encetarmos o estudo d 'este argumento lembre
mo-nos d'aquella velha maxima: N enw dat quod non 
habet - ninguem dá o que primeiro não possue. -
Nenhuma pessoa produz uma obra d'arte, um painel, se 

não possue a arte de pintar. 

Ninguem é autor de obras que presuppõe1u individua
lidade, personalidade, iniciativa, em uma palavra que exi
jam o que constitue a pessoa na sua independencia, prev\
dencia e faculdade de deliberar e de executar ou não a 
resolução que to1n ou, ninguem, digo, é autor de taes obras 
si não é possuidor de taes qualidades. Não ha ef feitos 

i;en1 cau$a adequada. 

O que applica Affonso Celso á política, muito mais 
vale en1 relação á verdade historica : " Entre dous pontos 
a linha recta é a inais curta; o todo é 1naior que a parte; 
<luas quantidades iguaes cada uma a terceira são iguaes 
entre si ; dous e dous farem quatro". ( 1 7

) 

R ecorramos outra vez á historia. "Encontramos, diz 
Andrés Lan1as, as milícias Guaraniticas encaminhando-se 
a Castilhos para fazer reembarcar os francezes que tinha1n 
aportado n'aquella enseada; no porto de 1VIontevidéo para 
expulsar os Portuguezes que ali principiaram a estabele
cer-se; na Colonia do Sacramento cujas forti ficações sal
picaram com o seu sangue ; em Villa Rica para usar de 
represalia contra os Portuguezes que a tinham saqueado; 

( t 7) Oito annos àe pat·lamento, Rio de Janeiro, 190!, 
t)ag. 314. 
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em Assumpção e outros pontos para restabelecer e manter 
o dominio hespanhol". (lB) 

De entre as 50 e tantas expedições e acções militares 
referidas por Monner Sans vou citar uma ou outra. "No 
anno de 1644, por ordem do governador do Paraguay, 
D. Gregorio de Hinostrosa, vieram ()()() indios armados 
á cidade de Assumpção para resguardo de sua pessoa e 
Q socego da cidade que estava em evidente perigo, e con-
6eguiram ambos os fins, não só nesse anno, mas tambem 
nos seguintes que pelo mesmo motivo exigiatn o mesmo 
soccorro ". ( 10 ) 

No anno de 1700 D. l\Ianoel Prado Maldonado, go
vernador de Buenos Aires, ordenou que viessem á cidade 
em defesa d 'esta praça que se achava ameaçada por uma 
esquadra de Dinamarquezes, 2.000 (dous mil) indios das 
reducções ; e de facto acudiram com toda a pontuali
dade". ( 20 ) 

Em 1732 durante 8 mezes pern1aneceram os Guaranis 
em nun1ero de 6.000 ( seis mil) sobre o rio Tebiquari para 
defender os povos contra as invasões " de los Comuneros 
dei Paraguay". ( 21 ) 

( 18 ) .Hi storia de la Conquista del Par aguay , R io de L a 
Ptata 'Y T ucu,man hasta fin es del si glo XVI, com uma intr odu
cção por Andrés Lamas, Buenos Aires, 1882 pag. 31. 

(1 0 ) Missiones Guarani ticas (1607- 1800). Pinceladas 
Historicas por R . Monner Sans, individuo del Congresso In
ternaciona l de Americanistas. (Obra escripta expressamente 
con motivo del IV centenario del descobrin1iento de Amer ica) . 
Buenos Aires, 1892, pag. 107. 

(20) Loc. cit. pag. 119. 
(2 1 ) Loc. cot. pag. 125. 
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Entre todos distinguiram-se os Tapes, isto é, os R io
grandenses e por isso tornam-se n1erecedores d'um elogio 
especial do governador e capitão general de Buenos Aires, 
o marechal D. Bruno Mauricio Zabala que n'uma carta 
dirigida a el-rei d'Hespanha em 1724 diz: " Porém os 
Tapes das reducções da Companhia de Jesus, devo confes
sai-o ingenua e sinceramente, que a sua sujeição e constan
cia não se póde bastante apreciar ; e reconhecer-lhes tambem 
os serviços prestados nas obras de fortificação". ( 2 2

) 

E el-rei Felippe V n'uma cedula real de 1743, reco
nhece os valiosos serviços dos indios, qualificando-os de 
barreira d'esta Província e que fazem á minha Corôa 
n1aiores serviços do que tDdos os demais; - são vassallos 
que me substituem as tropas que seria obrigado a mandar 
áquelle paiz, onde não poderia encontrar outras; e consti
tuem para as praças de Paraguay e Buenos Aires uma 
de fesa que as tem feito inexpugnaveis desde muitos an
nos ". ( 23 ) 

Lembro aqui aquelle axioma: Duas quantidades 
iguaes cada urna a un1a terceira são iguaes entre si. O 
tc-rtiunz coniparationis é o guerreiro prestimoso, os iguaes 
a elle são tanto os Hespanhóes como os Guaranis. 

E taes Guaranis podiam existir e assim proceder com 
sua personalidade extincta? 

·Outros serviços de cidadãos prestantes ven1os execu
tados pelos Guaranis : Vemol-os trabalhando nos edifícios 

(2 2 ) Loc. cit . pag. 126. 
(23 ) Padre Pablo Hernandez, L os Jesui tas dcl Par agua11, 

in trod. § 13 pag. 107. 

, 
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publicos de Assumpção, de Corrientes e de Santa Fé; le
vantando as muralhas da fortaleza principal de Buenos 
Aires e os fortes de Riachuelo e Luján, circumdando de 
muralhas e de fortes o recinto da cidade de Montevidéo. 
em cuja fundação foram tão uteis; concorreran1 tan1bem 
para edif icação dos templos nas cidades principaes do 
littoral e em algumas do interior como Cordova. ( 24 ) 

Un1 signal de independencia de caracter, de ter indi
vidualidade e pessoa, vemos no procedimento dos indios 
nas suas conversas e tratos com o mundo. Narra Car
diel: " Passa um viajante por algum povo (o que acon
tece cada dia, especialmente agora que o exercito está 
aqui); elles ven1 que entra na Igreja para ouvir n1issa 
e de tarde para assistir ao rosario, não observam nelle 
leviandades nem liberdades ou impureza com as índias, o 
que apreciam n1uito .e encontran1 isto em poucos, vem-no 
religioso e casto, e logo dizem: Caray, niarangattí, o ho
n1em virtuoso; corre a fama e todos o respeitam, ainda 
que seja um pobre jornaleiro, um correio, um soldado 
raso e lhe trazem presentes, batatas, fructas e comida. 
Chega outro impudico ( quasi todos o são) e logo mette-se 
em brinquedos ou liberdades deshonestas com as indias 
e seu bestial áppetite não se contenta com tal. Logo o 
desprezam os indios, não fazem caso d'aquillo que lhes 
manda, ainda que ande vestido de seda e galões . . . " ( 25 ) 

(2 '1) Andrés Lama l!l, I ntr oducci ón, a l a H i stor ia del P. 
G1tevara, § 6. 

( 2 :;) P. J osé Cardiel, D eclaraci ón de la V erdaà, obra pos
tbuma, publicada con una introduccion por el P . Pa blo Her
nandez, Buenos Aires, l üOO, n. 124, pag. 303. 
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Para a1nenisar um pouco a aridez de nossa tosca lin
guagem demos a palavra ao autor dos Estudos histori
ros: ( 26 ) 

"Os J esuitas que exerceram, diz o Dr. Barbosa, cul
tivaram e professaram as artes liberaes ou mechanicas com 
grande proficiencia, aproveitando-se da grande aptidão e 
talento, verdadeiramente artístico, dos indios, diz C. Char
levoix - na sua Historia do Paraguay - lhes ensinaram 
as artes de dourador, pintor, esculptor, ourives, relojoeiro, 
serralheiro, carpinteiro, marceneiro, tecelão e fundidor, tão 
habilissimos se revelaram que edificaram as suas ig~ejas 

á vista de riscos e plantas que se lhes apresentaram, não 
sendo ellas inferiores aos mais forn1osos templos da H es
panha e do Perú, pela belleza e bom gosto na construcção 
e riqueza das pratas e ornatos. T ão babeis se mostraram 
os índios para as artes, diz o P .e João Daniel, no seu 
Thezouro do Pará, que bastava dar-lhes a materia prima 
de que esses objectos eran1 feitos e um simples 1nodelo, 
para que elles fizessen1 outros de tal 1nodo semelhantes, 
que dif ficil seria distinguir a sua obra do modelo que lhes 
íoi apresentado. Guiados pelos J esuitas, foram os índios 
os constructores dos bellissimos ten1plos das Missões do 
Paraguay e das magnificas estatuas encerradas nesses tem
plos. . . Cultivaran1 sempre os índios as artes com muito 
gosto". 

No paragrapho VII da mesma parte I diz assim : 
"O Rio Grande do Sul, apresentando etn diversas cidades 

( 2G) Esti1,dos Historicos, pelo Dr. Antonio da Cunha Bar
bosa, Rio de J aneiro, 1899, I parte, pag. 16. 
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boni tos templos de elegante trabalho architectural e esculp
tural, tambem cultivou a arte dos bordados e do crivo. 
Os J esuitas a apreciavam muito e ensinavam aos índios 
convertidos do Paraguay e do Sul do Brasil esses bor
dados e crivos com que urnavam as toalhas da~ suas 
igrejas. F oram tão peritos nessa arte, que no seculo pas
sado, quando os portuguezes apoderaram-se das suas pos
sessões, o general Gomes Freire de Andrade, admirando 
as riquezas de uma igreja indiana, custou a acreditar que 
esses bellissin1os bordados fossem feitos, em uma fabrica 
de bordados não concluída ... 

"O Rio Grande do Sul distinguia-se pelos excellentes 
sellins, estribos, arreios de montaria, chicotes, cabos e 
bainhas de facas de caça e muitos outros utensílios ad
miravelmente trabalhados em prata e ornamentados de 
couro invernizado; nesse genero ninguem o excedeu em 
botn gosto, riqueza e feliz execução. 

"As interessantes cuias do R io Grande do Sul, de 
Santa Catharina e sobretudo do An1azonas, envernizadas 
e pintadas de figuras e arabescos graciosos, de um colo
rido primoroso 'e aspecto encantador, são productos dos 
indios e sertane jos dessas regiões". ( 27 ) 

Considerando estes e outros factos, que supprimimos, 
póde-se dizer sen1 receio de errar que os esforços dos 
Padres não foram inteiramente perdidos entre os indios, 
e que, pelo contrario, estes c::::.minharam no melhor can1i
nho do progresso na civilisação. 

( 27) Loc. cit. pag. 68 e 69. 
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Concluindo, podemos aí firmar que os Missionarios 
não dispuzeram do tempo necessario para completar a 
civilisação dos índios. Outras civilisações, para seu desen
volvimento e maximé para a extirpação de vícios enrai
zados desde innumeraveis tetnpos, precisãram mais de dez 
seculos. 

E', pois, injusto accusal-os de incapazes ou de des
leixados. Até 1nes1119 o pouco tempo que elles tiveram 
para a educação e forn1ação dos selvagens, não o tiveram 
sem interrupção e sen1 serem muitas vezes estorvados pe
los colonos, que os obrigaram a deixar sua reducções e 
propriedades para se transportare1n ou transn1igrarem 
para outras e para defenderem os indios contra a escra
vidão, a que sempre tentaram os colonos os reduzir; foram 
diversas vexes expulsos e por diversos annos, o que tudo 
interrompia e retardava a obra da civilisação e christiani
sação. 

Si, pois, não obstante o pouco tempo de que dispu
zeram, não obstante o baixo estado de selvageria donde 
os devian1 levantar, não obstante os ultitnos estorvos que 
se lhes oppunham constantemente, conseguiram tanto, não 
poden1os duvidar de que em um ou dous seculos 1nais, 
concedidos a seus intelligentes e dedicados esforços, teria 
ahi surgido unia geração nova, forte e nobre, como dos 
barbaros que invadiram a Europa nos princípios da éra 
christã depois de un1a dezena de seculos. 

., . . 

. . 

CAPITULO IX 

·A cot~cllese dos indios Coroados em S. Pedro do 
Rio Grande 1 ) 

CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTORIA DA CIVILISAÇÃO 

DA AMERICA 

"São essas monographias, devidas ao 
espirito de investigação e amor ás cousas 
patrias, que hão de constituir a nossa 
historia." 

Barão Homem ãe M ello. 
(Rev. ào Inst. Hist. tom. 59 p. II). 

Expulsos de Buenos A ires pelo dictador Rosas, por 
não quererem intron1etter-se em cousas politicas, escolhe
ratn os J esuitas para refugio ao Brasil preferindo-o a 
pa1zcs hespanhoes. Entre os n1otivos que determinaram 
ao P . Berdugo, o Superior daquella Missão, figura en1 

1 ) O presente estudo, proprio para despertar o inte
resse dos leitores intelligentes, tanto mais que ainda não foi 
tratado, é totalmente ignorado até d'um autór de volume ex
tenso, em que desenvolve ex-professo a historia da região 
mlssioneira e esta na mesma época. Apoia-se este trabalho 
não só sobre fontes seguras e solidas, mas tambem sobre do
cumentos ainda inéditos e manuscriptos at é agora clesco· 
nhecidos. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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primeiro logar o Rio Grande do Sul e nelle os Indios dos 
Sete Povos como tambem os dos arredores do Goyo-En 
ou Alto Uruguay. Foi, pois, nessa occasião que a Com
panhia de Jesus, expulsa quasi um seculo do Brasil, res
taurou-se no seu extremo Sul. 

A primeira residencia que fixou no Brasil foi a de 
Porto Alegre em 1843, em uma casa generosamente offe
recida pela exma. d . Delfina de Araujo, depois de terell) 
habitado quasi um anno a hospitaleira casa do Viga
rio. 2 ) Einbora tivessem os Padres por 1nuito tempo 
almejado as suas queridas missões entre os lndios, não po
diam emprehender nada sem priimeiro fundar como que 
uma base de operações em Porto Alegre. Ahi entrega
ran1-se, pois, ao santo ministerio e fundara1n, apoiados pelo 
senhor Antonio Alves e Rafael Brusque, uma classe de 
Grammatica que, conforme a vontade do P residente da 
P rovíncia, devia depois elevar-se á categoria de Semina
rio para os filhos do Rio Grande que se destinavam ao 
sacerdocio não serem obrigados a transferir-se por conta 
do Governo ao Rio de Janeiro. Ao mesn10 ten1po excursio
navan1 ás cidades e villas da Can1panha e das circun1visi
nhanças da capital para daren1 n1issões aos povos. 

Já diversas vezes tinhan1 sido convidados pelos P re
sidentes da Provinda à tomar conta dos indios do Alto
Uruguay. Se já anteriormente pensára nisto o conde 
de Caxias, mais insistia o sr. Galvão. No relatorio com 

) 

2) Diar io da Residencia dos Padres S . J . em Porto Ale
gre, pag. 1., onde denominam a esta senhora a sua maior 
bem!eitora. 
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que abriu a 1.• sessão da 2.ª legislat. da Provinda de S. 
Pedro o ex-conde de Caxias, presidente da Provincia, em 
1.0 de março de 1846 disse: " E' uma grande deshumani
dade o deixarlll<>s vagar por esses desertos invios, sem os 
soccorros da religião e da civilisação, esses restos dos pri
n1eiros habitantes do nosso paiz, que tão uteis nos podiam 
ser, con10 um delles nos tem sido, emquanto que á custa 
de tantos perigos e despezas van1os buscar braços africa
nos que nos ajudem. Este objecto deve merecer a vossa 
attenção con10 já n1ereceu a 111inha". Diz 1nais que, já 
en1 J uJho de 1845, tinha ordenado que un1a escolta acon1-
panhasse ao P. Antonio de Almeida Leite Penteado que 
se of ferecêra para ir levar as primeiras luzes do Chris
tianismo ao seio dos toldos dos indios nas i1nmediações 
do Passo Fundo; que tinha mandado entregar-lhe altar 
portatil, roupa e ferramentas . . . Mais de 400 indios se 
apresentaran1. 3 ) 

Só em 1848 se pôde apresentar ao presidente dr. 
Galvão o P. Superior P arés para lhe declarar que os Pa
dres estavan1 pron1ptos a en1prehender a viagem á serra pa
ra examinarem as disposições dos índios. Ouviu com 
muita satisfação esta noticia e deu-lhes passagem para 
Rio Pardo no vapor do Governo que estava para sahir 
e ratificou as esn1olas já antes designadas para aquelles 
Missionarios que devian1 ficar em Porto Alegre ou sahir 

::i ) Pela bondade do Cor onel Aurelio Verlssimo de Bitteu 
cour t e do ama nuense Sr. Schmitz me foi possivel consultar 
diversos documentos e r elatorios existentes na Secretaria do 
Estado. 
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para dar missões aos povos, "attendendo, disse, aos im
portantes serviços que já tinham prestado os Padres da 
Companhia, já facilitando na capital o ensino gratuito da 
instrucção secundaria, já_ prestando-se a exercer os san
tos ministerios nas igrejas que não tinham sacerdotes, 
adtninistrando os sacramentos e outros officios religiosos, 
e considerando que as esmolas dos fieis não bastavam 
para a sua subsistencia ". 4 ) 

Sigan1os aos Missionarias na sua primeira 

EXPEDIÇAO 

en1prehendida no intuito de explorar o terreno de sua 
futura actividade. 

Ha mais de tneio seculo atraz os can1inhos eram pou
cos e muito ruins. Do Rio Pardo até Nonohay distava-se 
72 leguas. 

O P. Superior partiu pois com os PP. Calvo e Cabeza 
com direcção á Cruz Alta, naquella época villa municipal, 
"situada muito no interior sobre a serra de Tape" na 
entrada do matto frequentado pelos indios bugres. Aqui 
ficaram os con1panheiros do P. Superior dando n1issões 
o visitando aos povos da circu111visinhança

1 
e111quanto 

elle penetrava até a u1na estancia contigua aos toldos dos 
índios, donde acompanhado pelo dono desta, adeantou-se 

4
) P. Rafael Perez, S. J., La Compafíia de Jesus restaura

da en la Republica Argentina y Chile. Barcelona 1901, II. p. 
livro 2 n. 14. Nesta obra solida nos apoiamos muito e raras 
vezes nos afastamos della. 
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até o sitio chan1ado Guarita, un1a posição alta donde, con10 
de atalaia, aquelles barbaras espreitavam seus inimigos 
ou os viajantes para roubal-os e 1natal-os. Alli encontrou 
em meados de fevereiro os indios com seus caciques; 
eran1 os n1esmos que no anno passado se tinham apresen
tado pacificamente ao tenente José J oaquin1 Oliveira que 
acompanhava o Mis.sionario. 

Ninguem sabia mais avaliar o alcance desta empreza . 
civilisadora do que os habitantes da villa da Cruz Alta 
que tinha111 tanto que sof frer daquelles selvagens, a cujas 
injurias e crueldades estavam continuamente expostos. 
Ainda não fazia um mez que tinham feito um assalto nas 
immediações da villa, matando e roubando, e ninguen1 
se achava que podesse do1ninal-os, por serem sen1pre re
pentinas estes assaltos e protegidos pela espessura. dos 
bosques it11penetraveis. Con1 o enfraquecin1ento da popu
lação missioneira, escreve Evaristo _;\ffonso de Cas
tro, 5 ) estes selvagens deram pasto a seu instincto feroz 
e brutal, assaltando as estancias, roubando e assassinando 
a seus pacificas moradores, traiçoeiramente. As ~cur
sões dessa horda de selvagens fez con1 que as estancias 
de creação dos povos de Santo Angelo e S. João, fossen1 
abandonadas, ou pelo inenos din1inuissen1 muito da sua 
itnportancia. Não acltnira, pois, que os Cruz-Altenses 
r.onjurassc1n aos l\!Iissionarios e não deíxasse1n escapar 
~sta occasião de reunir os selvagens em aldeamentos. 

G) N oticia Descriptiva da Região Misstoneira por Evaristo 
AH. de Castro, Cruz Alta, 1887, pag. 45. 
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Sentidos, pois, os indios, resolveu-se o P. Parés a pro
cural-os já no dia seguinte no seu parador, antes de, 
deixando-se levar por sua in<..'°le variavel e desconfiada, 
retirarem-se ao fundo dos bosques. Um pouco antes do 
meio dia avistaram-se sobre uma collina proxima de Gua
rita cerca de 25 a 30 indios, homens, mulheres e creanças. 
Oliveira mandou chamai-os e o P. Parés achegou-se a 
elles e apenas podia reter as lagrimas presenciando a mi
seria, a nudez desses infelizes e considerando a que gráo 
de baixesa o hon1em póde cahir. Não extranharam o 
vestido do Padre e ao dizer-lhes que tinha transposto o 
oceano e vindo de longe para ensinai-os a conhecer a Deus, 
pronunciaram a meia voz a palavra Pandara e uns chega
ram-se con1 as mãos postas para pedir a benção como . o 
tinhan1 observado entre os brancos. 

~as no todo notava en1 suas maneiras algo de indiffe
rente e de selvagem e só á fazenda, camisas e quinquilha
rias ligando in1portancia. Dizendo-lhes o Niissionario que 
queria visital-os no seu aca1npamento e que fossen1 ao seu 
encontro, mostraram-se mui contentes e co1neçaram por 
tratal-o con1 fan1iliariclade excessiva de sorte que se viu 
obrigado a fugir de seus afagos, sem o of fender. Retirou-se 
depois ao matto onde debaixo de un1 iinprovisado tecto de 
folhas procurou durante a noite refugio contra uma chuva 
torrencial. Dos indios que o t inha1n aco1npanhado retira
ra1n-se alguns, os outros appareciam con1 suas arn1as o 
que deu fundado motivo de receio; porque, quando pa
ci ficos, nunca vên1 armados. Não se podendo fazer en
tender deran1-lhes signaes para irem adeante e annuncia
rem a seu chefe a chegada do ~1issionario. Na co1npa-

PORANDUBA RIOGRANDENSE 277 

nhia de Oliveira andavam dois peães levando um boi para 
matar. Approximando-se á Guarita observaram n'um 
chapadão um grande movimento de gente que tanto mais 
desappareciam quanto mais se approximavam de sorte que 
quando entraram n'um nucleo de 20 cabanas não se en
contraram lá senão 10 a 12 hotnens, umas mulheres e mui
tos rapazes que, por medrosos, tinha1n -se refugiado ás co

bertas donde os observavam. 
Apenas tinha-se apeado o P . Parés, tomou-o um indio 

moço, sem cerimonia, pela mão, dizendo que elle era filho 
de um chefe e levou-o a uma cabana ( rancho) que de . 
todas era a mais asseiada para o Missionario vêr o seu 
pandara. Era este um homem de 70 annos, de estatura 
alta e feições sympathicas ; estava assentado com as pernas 
cruzadas sobre uma cama feita de taquaras, nú e sen1 
outro vestido além d'um capotinho que n1al cobria-lhe os 
hombros. Recebeu o seu hospede com a bocca cheia de 
riso, ton1ou-o pela mão e fel-o assentar a seu lado, tra
tando-o de pandara e deu-lhe a entender que eram iguaes. 
O f f ereceu ao Niissionario uma tigela cheia de n1el silvestre ; 
no fundo apparecia algw11a cousa con10 musgo e que pa
recia-se muito co111 um pedaço de farrapo e quando o 
selvagem vio a hesitação do seu hospede ani111ou-o, di-

zendo : Tome ! é 111el. 
Apezar de sentir repugnancia esforçou-se por tomar 

um gole, o que produziu un1a gargalhada entre elles. Se1n 
porén1 dar-se por achado entregou a t igela ao velho que 
por sua vez metteu nella os cinco dedos pegando naquelle 
111usrro ao fundo e servindo-se delle como d'uma esponja 
para:::. sugar o mel, olhando ao n1esmo ten1po para o ~1issio-



278 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

nario como se quizesse ensinal-o co1no se tomava esta co
mida. Respondeu este, porém, que por esta vez bastava 
e ficaria para outra. Logo foi levado por seu hospede á 
casa do velho F ongue que o recebeu com gravidade ridicula 
e se apresentou ao 1f issionario como paibeni ou grande 
chefe. Assentou-se sobre sua can1a en1 quanto indicava 
áquelle o chão para se assentar. Este, poré1n, ton1ou lu
gar ao lado do velho, que approvou esta Jiberdade que 
considerava como signal de an1isade. An1bos deixaram 
a cabana para se abancarem num tronco emquanto o chefe 
mandava aos mais indios assentarem-se no chão; no meio 
delles poz-se um grande cesto de pinhões. 

Apenas tinhan1 começado a comer quando apparece
ram uns 40 indios que se atirara1n sobre os pinhões e 
em pouco acabaran1 com todos. Tendo chegado a vez do 
boi para ser morto appareceram ainda mais bugres, que pa
recian1 ter-se escondido. lVIais crescia o numero daquelles 
que diziam ter vindo da caça. Destes sabian1 uns sof
f rivelmente exprimir-se e1n portuguez; e assim a con
versação que até então só por 1neio de signaes era 
tnantida, tornou-se n1ais viva e fan1iliar. O Missionario 
pôde então declarar o fin1 da sua visita. 

Era de vêr a expressão de alegria de seus rostos ao 
ouviren1 que os Padres tencionavan1 n1orar entre elles logo 
que arranjassen1 uma casa para si. Desde esse n1on1ento 
não os trataran1 111ais cotno estrangeiros, co1n tanta re
serva e receio. Oliveira lhes fez a proposta de mandarem 
alguns dos seus ho1nens a Porto Alegre para se apresen
tarem, não insistiu mais. A' noite recolheran1-se áquelle in1-

. . 
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provisado pouso no matto. An1anhecendo viu-se o P. 
Parés cercado de tantos que desejavam acon1panhal-o a 
P orto Alegre que declarou não ter tantos cavallos e que 
bastavam dois. Então apresentou-se primeiro un1 filho 
do velho Fongue, chamado João, cujo nome selvage1n 
era Coitó; a este ajuntaram um homem casado de nome 
W agetó e os acceitou por seus companheiros. 

Cuidadosos perguntaram logo os parentes quando 
voltariam e o Missionar.io, attento a não lhe acontecer o 
que tinha ouvido tantas vezes exprobar a seus compa
nheiros, - udeiá mentira, - prometteu estar de volta 
depois de dois mezes. Por andarem muito mal a cavallo 
os dois bugres gastaram quatro dias para vencer as 24 
leguas até Passo Fundo. Não tendo ainda voltado da 
Cruz Alta os PP. Cabeza e Calvo para encetar uma Mis
são em Passo Fundo, resolveu-se o seu superior a fazer 
un1a visita a Nonohay, mais ou menos 20 leguas distantes 
d'ali. Co1n esta proposta quasi trans~ornou tudo; pois 
os dois indios quizeram abandonal-o. Porque? 

Havia pouco mais de um anno que os índios de 
Guarita e Nonohay andavan1 em boa harmonia. Entra
ran1 , porén1, en1 lucta e os de Guarita surprehenderam 
os de N onohay. Estes, porén1, defenderam-se não só
n1entc con1 muita bravura mas atacaram e perseguiram-os. 
Dahi estes receios e o Missionario teve que recorrer a 
todos os meios de persuasão para conseguir delles e ven
cel-os. 

Acabada a 1nissão en1 Passo Fundo deviam os Mis-
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sionarios f amiliarisar-se com os bugres e em primeiro 
Jogar estudar o idioma delles. 

Acompanhemos os nossos viajantes. O que fez muita 
impressão aos dous bugres companheiros do P . Parés foi 
o vapor, e não ha que duvidar se nos lembra1nos do quan
to se impressionaram os prhneiros indios pela vista das an
tigas caravélas de Colombo. Mas tambem en1 outras occa
siões' em que se poderian1 assustar bastava só esta palavra 
do Missionaria: "Eu estou aqui, não tenham receio," 
e logo ficavam tranquiJlisados. João, o n1ais moço, talvez 
de 25 annos de idade, era um caracter aberto e generoso 
e bom observador; o outro, o capitão José, de 36 annos, 
era de indole en1 tudo ópposta. A principio po<lian1 se fa
zer entender só por meio de gestos ; poré111 João tinha 
muito a peito ensinar ao P. Parés a sua lingua e elle por 
sua vez aprendeu o portuguez, de sorte que, quando che
garam a Porto Alegre, sabia1n perf eitan1ente se entender 
por wna lingua sua e propria, que não era nen1 bugreza 
nem portugueza. Vendo João que o padre ton1ava notas 
das palavras que lhe ensinára, o mestre bugrez lembrava 
cada noite onde pouza vam que fizesse notas das novas 
palavras que Jhe tinha ensinado; elle mesmo não cançava 
de perguntar os nomes dos objectos que se offereciam 
·e logo os repetia na sua Iingua materna. Insistia ta1nbem 
em o padre repetir-lhe as palavras notadas e o corrigia 
até que soubesse ben1 pronunciar as palavras, suas guttu
raes e nasaes tão dif ficeis. Admiravel era a n1e1noria do 
jovem bugre; embora não soubesse lêr, sabia achar 0 

Jogar das palavras no papel onde o 11issionario as tinha 
notado. Chegados a Porto Alegre já não encontraram 
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mais ao Sr. Galvão em cujo logar, no governo da provin
cia, se achava o Dr. J. Capistrano de Miranda Castro, que 
na presença de seus etnpregados das diversas repartições 
recebeu os dois índios com todo o affecto e carinho de 
um bom pai e acolheu suas simples petições com a ama
bilidade que o distinguia. Não só lhes concedeu tudo 
quanto pedian1 para si e os seus, que se reduzia a ba
gatellas, sem esquecér as perolas de vidro; 1nas mandou 
a cada un1 entregar unia fatiota completa, como deu um 
bahú cheio de vestidos para seus pais, mulheres e filhos. 
Fóra disso apresentou-lhe o padre uma lista das cousas que 
o Sr. Oliveira tinha considerado necessarias para formar 
um aldeamento ; dispôz o presidente que fosse itnmedia
tan1ehte posto á disposição do dito senhor. 

Com igual agrado e benevolencia íoram recebidos em 
toda esta cidade, cujas fa111ilias principaes visitaram, sem
pre na companhia de um dos I\1issionarios ; pois de outra 
f orn1a não ousavam sair da · nossa casa. Não sen1 razão 
esperava o P. Parés grandes vantagens desta viagem 
para sua n1issão entre os indios, que deporiam assin1 suas 
prevenções contra os brasileiros como seus inimigos rta
turaes. Isto já se dava con1 os seus dois companheiros. 
Conversando entre si diziam: Portuguez core? udeya. Por
tugue:; 111alte te Pai1nbeni chitani: O portuguez máo? men
tira ! Bon1 é o portuguez. O P residente muito bom. Tam
ben1 disseran1 diversas vezes ao ~adre que queriatn con
struir casas como os brasileiros, que tinham de trabalhar 
para comprar vestidos e outras cousas, que não queriam 
mais abrir coroa mas cortar o cabello como os brasileiros 
e que haviam de levantar um T upe-in, uma casa de Deus 
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como as de Porto Alegre. Muito gostaram das escolas 
e insistiram en1 que o P. Parés levasse papel e livros para 
tambem ensinar os seus. 

Porém era tempo de voltar, se o ~fissionario queria 
cumprir sua promessa de estar outra vez em Guarita 
antes de passaren1 duas luas. Os dois indios satisfeitc>s 
e carregados de benefícios e regalados, encetaram, a volta; 
os carros com a roupa e outrps objectos seguiran1 mais 
tarde. Sua chegada nos pagos de Goio-En foi un1 dia de 
regosijo e festa para aquella tribu e. não sabiam como 
bastante n1anifestar seu agradecimento. Ao despedir-se 
delles galardoaram ao P. Parés com um menino de cinco 
annos, filho de outro índio morto em seus encontros, mas 
advertiran1 que lhe entregavam como filho e não como 
escravo. Quetn não vê que nestes corações, embora selva
gens, ainda arde uma faisca de semelhança e parentesco 
com Deus! 

Estava dado o primeiro passo nesta grande empresa 
e tudo promettia bom exito. Deixando, pois, os Padres 
Cabeza e Calvo em Guarita, o Padre Superior voltou a 
Porto Alegre para dar· o ultin10 retoque a esta obra de 
tnissão e levou con1sigo o indiosinho que lhe tinham dado 
os 1 Coroados. Este ficou na casa dos Padres e foi so
lemnen1ente baptisado pelo P. Parés, con10 prin1icia da· 
quella gentilidade, sendo seus padrinhos o Excell.0 Sr. 
Israel Paiva e a Exma. Sra. D. 11 Delfina Araujo; rece
beu o nome de Luiz e o dos seus nobres padrinhos. 
Em seguida levaram o pequeno para uma visita ao presi
dente, que experimentou grande prazer em vêl·o e para 
observar o que faria o menino apresentou-lhe um arco e 
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un1as flechas : pegou nellas o pequeno e agachando-se por 
terra acertou no alvo que lhe tinham apontado, com tanta 
destreza, que só un1 homem mui exercitado poderia 
igualal-o. Este facto inostra como criam seus filhos estes 
barbaros e cotno desde pequenos os adestram no uso de 
suas arn1as. 

Feitos assin1 os indispensaveis preparativos, viam-se 
finaln1entc os Missionarias no ponto, por tanto tempo 
almejado, de pôr Jnãos á sua querida obra de catechese 
dos indios de S. Pedro do Rio Grande' do Sul. 

Para melhor conhecin1ento desta, accrescento aqui o 
que referiu o P. Parés ao novo Presidente, o General 
Francisco José de Sousa Soares de Anclréa, que não menos 
solicito se mostrou para o andamento desta empreza. O 
caracter destes índios, escreveu o Padre, consiste numa 
indolencia e odio ao trabalho, que procede não só de sua 
natural preguiça e falta de costumes, mas da convicção 
que trazem arraigada em si, que o trabalho é só para as 
mulheres e para os escravos ; e como detestam a escravi
dão mais que a morte, aborreceran1 o trabalho e o consi
deram con10 tuna cousa degradante. Quanto ao mais 
são vivos e não sen1 talento, de sorte que com tempo e 
paciencia serão aproveitaveis. São mui desconfiados, o 
que, porém, parece proceder de motivos de desconfiança 
que antes lhe deram e do ten1or de serem castigados por 
suas injustiças e crueldades commettidas contra os gua
ranis christãos. O P. Parés diz mais que pôde observar 
na Guarita que os Coroados vivem lá com confiança entre 
os habitantes daquellas estancias, porque estes tinham 
bas~nnte pru<lencia de attrahil-os sem nunca teren1 dado 

' 

, 
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motivos para queixas: assim acostumaratn-se a viver en
tre elles trabalhando nos hervaes, trabalho em que são 
1nuito estimados por sua agilidade para subir ás arvores 
e desfolhai-as. Assim seria este um meio de acostumal-os 
a conversar e trabalhar com os christãos, se estes não 
abusassem da sua sin1plicidade; antes o pren1io ou paga
n1ento certo os a f f eiçoaria ao trabalho e elles perderiam 
sua preguiça. 

Seus alimentos são aboboras, n1ilho, f ructos silves
tres, mel de páo, caça e pesca. Não usam de bebidas al
coolicas a não ser a chicha e esta raras vezes; não obstante 
com suas frequentes viagens a Passo Fundo vão-se af
feiçoando á cachaça o que ten1 produzido algumas desor
dens; con1tudo não falta que1n diga que seria util introdu
zir esse vicio e já se tem pensado etn estabelecer tal ne
gocio. Dahi se vê co1no seria util fiscalisar os especula
dores, que se dizem civilizados e civilizadores, mas não 
para introduzir a moralidade e a civilização entre os sel
vagens. 

Quanto á religião não parecem ter senão uma idéa 
confusa e n1ui n1aterial de um Ser Supremo. Por isso 
1nesmo a quen1 sabe ganhal-os e inspirar-lhes confiança 
são bastantes doceis para deixar-se instruir nas verdades 
da fé; n1as é necessario tempo e paciencia : tudo se perde
ria si quizessem attrahil-os por outra 1naneira. Seria, pois, 
mui conveniente que os Padres Missionarias logo estabe
lecessein uma escola para ensinar os meninos a lêr e es
crever; conservando-os assim separados, conseguirão, com 
o tempo, que trabalhem tambem separados. Como, porém, 
tal separação offerecerá ao principio muitas difficuldades, 
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é preciso proceder de maneira que elles não entendam o 
que se pretende ; por isso se deveria deixar á prudencia 
tlos 1'1issionarios o tempo e o modo de realisal-o. Con
sequentemente é indispensavel, fóra da capelJa e morada 
dos Missionarios, uma sala contigua para a escola com 
todos seus trastes 6 ) ••• Mais tarde encontraremos infor
mações ainda mais particulares. 

FUNDAÇÃO 

Em n1eiados de novembro de 1848 partiu o P. Parés 
para Rio Pardo acompanhado do P. Pedro Saderra e 
pouco depois reuniram-se-lhes mais outros quatro. Dividi
dos en1 diversas turmas, começaram a missionar as varias 
povoações da serra; mas, pouco depois, o P. superior com 
os Padres Gurri e Solanellas deixou a gente civilizada aos 
outros t res evangelicos, para se internar nos ca1npos cha
n1ados de f -l onohay para fundar aquelle aldeamento. En
tretanto se tinha o P. l\tliguel Cabeza occupado com os de 
Guarita ; entre elles produziram muito bo1n ef feito as re
lações e descripções de tudo aquillo que os seus dois emis
sarios tinham visto en1 Porto Alegre. O jovem João 
parecia particulannente destinado a ser utn valioso auxi
liar dos Missionarias, tanto por suas boas disposições e a 
af feiç~to para cotn os Padres, influencia de que gozava 
entre os seus por ser filho do tuxava (chefe) con10 por 
seus progressos na língua portugueza. Deste moço va1nos 
conservar os seguintes rasgos que contou o P. Parés. Este 

G) Ofticio a o Sr. Presidente - 8 de nov. de 1843. 
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querendo dar algun1a idéa de Deus aos selvagens que se 
tinham reunido err. grande quantidade ao redor de si, per
guntava si esse Deus era bom ou se era brabo. - E' bom 
- responderam, e leva ·para o céo aquelles que não rou
bam nen1 matam, nen1 fazem outras maldades; porém, aos 
que praticam isto, lança-os para o grande inferno. - En
tão é brabo - respondian1 os outros, porque lança hotnens 
no inferno. O Padre procurava explicar-Jhcs como isto 
1nesmo provava que era bon1. Então olharam uns para 
os outros e alguns co1neçaran1 a rir-se con10 querendo di
zer, que não acreditavan1 o que lhes dizian1. 

Ton1ou então João a palavra e lhes disse: - " O 
Padre, mentir? - Nunca. Sempre verdade". E come
çou a contar-lhes co1no tudo quanto tinha dito da via
gem, se cumpriu. Isto bastou para que se 111ostrassem 
n1uito satisfeitos. O mesmo indio, mui afflicto, chegou 
um dia ao pé do P. Cabeza pedindo que fosse baptizar un1 
111enino seu, enfern10. Foi e perguntou: Como queres 
que se chame o n1enino? - Como se chama o Padre! al
ludindo ao Padre Parés. - Chama-se Bernardo. - Pois 
assim, 111eu filho é Bernardo. A isto observa o P. Parés: 
Cabe tambem a gratidão em peitos barbaros. 7 ) 

Alguma esperança, pois, da sua conservação reluzia por 
entre as brumas do futuro: o auxilio do governo não falta
va, tão pouco faltavam os Missionarias ao menos para co
rneçar; parecia ter soado a hora da misericordia para aquel
les barbaros. 

.7) Parte II. Lib. II. e. 17. Carta ao P. P rovincial. 

-
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Foi no principio de 1849 que o P. Parés entrou nos. 
ca1npos de Nonohay, assim chamados por causa d'un1 chefe 
Nonohay que contava já 120 annos. Este con1 sua tribu 
tinha-se estabelecido sob a protecção do governo no dis
tricto de Passo Fundo; 1nas nada se tinha feito e111 favor 
dos !viissionarios, nem da catechese e· 111uito 111enos das 
aulas que são a esperança d'un1 futuro estavel. Qual era 
o estado dos indios, assim abandonados, pode1nos saber 
por un1 relatorio do P. Parés ao Presidente da provinda. 
Segundo elle consfstia este estabelecin1ento ein 10 para 12 
choupanas d~ taboas de pinho, en1 que habitavam 40 a 50 
bugres, numero em que estão incluidas as n1ulheres e 
creanças. Era a gente de V ictorino C ondá e de seu genro 
Pedro Nicaji cotn seus irmãos e suas famílias. Tendo no
ticia da chegada do n1issionario e da roupa que este trou
xera, acudiratn de toda a parte e em breve reuniram-se 
mais de 400 pessoas e tambem o velho Nonohay, de sorte 
que o Padre estava em apuros, não sabendo que fazer con1 
tanta gente. Poré1n o velho N onohay sabia-o. N'un1a 
asse111bléa fez u111a proposta sendo: que queria outra vez 
ir a seus toldos e comer o que tinha plantado e quando 
fosse ten1po de plantar voltaria111 para fazer suas semen
tei ras e111 redor da aldea. O n1esn10 aconselhou aos n1ais o 
P . Parés, que se retirassem para procurar os n1eios de sua 
subsistencia, ficando só aquelles que tinhan1 casas. Co1n 
estes poucos, pois, emprehenderam a tarefa de catechi
zal-os não co1no convinha, pois continua111ente ian1 ao matto 
e de lá voltavam, e, procurando sustento, passavam ás 
vezes 8 a 1 O dias f óra da aldea. 

Para preparar as coisas para uma boa plantação ti-
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nha o Missionario comprado 20 alqueires de feijão e al
guns bois, esperando entretanto as ordens do Presidente. 

Se em geral o principio de qualquer empresa é dif fi
cil, aqui o era mais por uma razão especial. O aldeamen
to tinha sido mal dirigido e agora apresentava as dif ficul
dades de tudo aquillo que principia mal. "Quantos têm 
lidado com os Coroados com o fim de lhes dar gosto, tetn 
procurado conservai-os contentes com promessas que não 
pensavan1 cumprir e attrahil-os com mentiras, dizendo-lhes 
que o governo lhes daria quanto precisasse1n ou quizesse1n, 
comtanto que não molestassem aos christãos. Desta n1a
neira chegaram á persuasão de que nos fazem un1 grande 
beneficio collocando-se em aldeamentos: de sorte que quan
do pedem alguma cousa, e não lhes dão logo ameaçam 
voltar aos bosques para matar gente. Daqui ven1 que elles 
não agradecen1 o que se lhes dá, principaln1enle se é u1na · 
cousa vinda do governo, que chamam Rcy una e que rece
ben1 como quen1 cobra uma divida, que mira e remira a 
nioeda ou a fazenda e a refuga si não ten1 o peso ou a 
inedida exacta. Ta1nbem estão acostun1ados a que se lhes 
repartan1 as coisas se1n ordem ne1n regularidade; por isso, 
sabendo que chegou roupa, apparecen1 de toda a parte, 
n1as vendo que não ha n1ais nada, logo abaüclonatn a aldea. 
E' verdade, continúa o P. Parés, que não havendo pro
visões não é possível que se reuna tanta gente; 1nas eu 
julgo que sómente deviam ser sustentados até que pudessem 
subsistir do seu trabalho, o que não havia de durar muito, 
se tivessem quem os dirigisse e sómente lhes tivessem re
partido a roupa e as outras coisas que o governo lhes 
costuma dar para estin1ulal-os ao trabalho. Por este modo 
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de proceder até agora observado não só pode1n se dar por 
perdidos e sem proveito os gastos feitos, mas tamberr1 
prejudiciaes, por quanto agora deve offerecer mais dif fi
culdade do que ao principio obter delles algum t rabalho." 

Para remediar este mal ef ficazmente, o experienté 
Padre Parés não tardou en1 çlescobrir o ponto en1 que 
devia apoiar-se a ~efónna. Estes Coroados emigrados de 

1' S. Paulo, por seus crueis e sangrentos ataques e etnbosca
das tinhan1-se feÍto tão in1possiveis, conforn1e o proprio 
cacique Victorino confessou, que já não achavam mais un1 
paradeiro onde não fossern atacados por seus ini111igos; é 
por isso que procuravan1 a p:rotecção do governo. Por 
isso exigiu o Missionario que pelas forças do governo fos
sen1 ameaçados e perseguidos os que ainda não tivessem 
deixado os bosques e se reunido em aldeamentos. Mais 
outro motivo militava em favor deste proceder, e é que 
os in<lios selvagens eran1 os inimigos jurados dos aldeados. 
Tomando a direcção este rumo, já não era inais um favor 
que os selvagens fazian1 aos civilizados, estabelecendo-se 
en1 aldea1nentos; pelo contrario era um favor para os 
selvagens. Apezar de contrariar um principio do P adre 
Parés de não ter força 1n ilitar para taes estabelecitnentos, 
viu-se obrigado a propor ainda utn augmento da pequena 
força que já tinha encontrado naquellas aldeas e isto, co1no 
disse na sua carta ao Presidente, sob pena de se perderem 
quantos gastos se tinham feito, consideradas as circunstan
cias particulares dos aldean1entos. Não anticipemos, porérn, 
un1 ponto a que, pensan1os, teretnos de voltar. 

Quanto progresso logo no principio tinha feito o al
deamento de Guarita poden1os calcular das seguintes ob-
10 - P. R. G. 

' 
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servações do mesn10 ~l[issionario: '' En1quanto ao aldea
mento de Guarita é cousa differente. Aqui fizeram-se 
grandes plantações e bem tu1idos entre si os bugres andan1 
animados a trabalhar não só para ter que comer, n1as tari1-
ben1, querendo, para obter algun1a coisa mais. Uns 15 ou 
16 delles alugaram-se para trabalhar na herva-n1ate, os ou
tros occupam-se en1 cultival-a por sua propria conta. To
dos querem possuir dinheiro para comprar bois, cavallos, 
baêta, etc., etc. " Dahi se vê, en1 quão pouco tempo o ze- · 
loso Missionario soube excitar os indolentes selvagens a 
tão feliz actividade. Só o exterior deste aldeamento per
deu algo de vistoso ; pois para acabar com os bichos de 
pé foram obrigados a queimar algumas das suas choupa
nas. Da mesma carta transparecen1 diversas dif ficuldades 
e so1nbras inherentes ao nosso meio colonial. Significan
tes a este respeito são observações con10 estas : Seria bom 
si os empregados não tivessem seus afilhados nestas al
turas ou : não acaba1n as continuas questões sobre as pro
priedades, originadas da falta de medições ou das mesmas 
mal feitas e outras se1nelhantes. Propõe ao Presidente 
desmoitar os bosques entre Guarita e Nonohay até ao pas
so de Goyo-Eu, não só para ligar estes dois aldeamentos, 
mas para facilitar as communicações entre S. Paulo e este 
Estado, tornando-se o Padre Parés tambe1n sob este respei
to um protagonista da civilisação rio-grandense. A dita 
carta foi escripta em Passo Fundo e te1n a data de 25 de 
abril de 1849. 

Utn terceiro aldeamento fundou entre o l\1atto Cas
telhano e o Matto Portuguez, entre os quaes se acha 
un1 bello campo chamado o Canipo do 1V!eio, pertencente 

• 
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ao districto da Vaccaria. Por causa de certos inconvenien
tes e particularmente pela antipathia que os indios nutriam 
centra un1 logar chamado Pontão onde não queriam se es
tahelecer, transferiu o P. Parés este novo estabeiecim.en
to para o dito Campo do :rvieio, onde logo se reuniran1 90 
incligenas ·sob seu chefe Dovrr. Poré1n, ainda, restavan1 
sujeitar-se mais dois capitães Braga e Vaicofé com sua 
respcctiva gente e que aprazaram sua sahida dos bosques 
para quando houvesse abundancia de viveres. Te1nos, pois, 
con10 resultado do anno de 1849 e principio de 1850, tres 
aJdea1nentos de índios, sendo encarregados de cada um dois 
1'·1issionarios além do P . Parés, a quem seu of ficio de su
perior regionario e seu ardente zelo levava de um a outro, 
attendendo ás necessidades de todos. 

Os non1es destes Missionarias encontramos no Cata
logo S. J. de 1851 e são estes: 

Etn Nonohay O P. Isorb Villarrubia. 
{ 

O P. Bernardo Parés, superior districtal. 

O P. J ulio Solanellas. 

No Campo do J O :p. Pedro Laderra. 
Meio l O P. Miguel Cabeza. 

Na Guarita 
J O P. Aloysio Cots. 
lO P. Ignacio Gurri. 

Essa empreza inaugurada com a approvação de to
dos e o applauso do P. Geral absorvia tanto a attenção 
do P. Parés que com dif ficuldade podia cuidar do resto 
da Missão. E de facto era elle o unico capaz de dirigir 
e continuar o começado, n1as de outro lado eram muito 
palpaveis os inconvenientes das largas ausenciaes e par-

, 



~ 

292 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

ticularn1ente sendo extremamente difficeis as communica
ções com aquelles sitias distantes de Porto Alegre 80 a 85 
leguas e por caminhos, si os havia, muito ruins, cheios de 
grandes incommodos e de perigos. Por isso não é de ad
mirar que o P. Geral Roothaan ao principio lhe soffreas
se a dedicação pelos índios, escrevendo-lhe que ".esperava 
não abandonaria o seu proprio rebanho para procurar 
outro entre os indígenas." Vendo, porém, a necessidade 
de continuar o P. Parés na obra encetada entre os indios, 
entregou o penoso officio de Superior da Missão outra 
vez ao R. padre Berdugo, que to1nou posse e111 30 de 
n1arço de 1850. 

Desonerado do peso do governo, entregou-se o Padre 
Parés todo inteiro a seus queridos indios, e por uma só 
vez, até á economia externa que nunca quizera acceitar por 
mais que o governo provincial insistisse. Só para não per
der um anno inteiro de safra accedeu ao encargo da direc
ção da agricultura. Quanto prestou elle assim como o 
governo vemos melhor da conta que elle apresentou ao 
Presidente da província. 

Conta 

Por 100 rezes, gado de criação para dar princ1p10 
a un1a fazenda ....... . ... . . ........... . . 

Por 30 bois gordos para ser abatidos . ... .. ..... . 
Por 12 cavallos para serviço de campo .... . ... . . 
Por 12 mulas con1 todos os apparelhos para car-

gue1 ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pesos 

300 
250 
108 

144 

• 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 293 

Por 50 alqueires de feijão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Por 40 alqueires de farinha de milho . . . . . . . . . . . . 60 
Por 300 mãos de milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Por salarios para 5 homens para roçar plantas, cor-

tar n1adeiras e ensinar os bugres . . . . . . . . . . . . 192 
Para roupa e outras miudezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Somma 1.327 

Esta conta foi apresentada ao Presidente por inter
inedio do P. l\1attos, informando-o a um tempo de se 
haver plantado na roça grande ou commum dez alqueires 
de milho e quatro de feijão, um pouco de algodão e canna 
de assucar e bastante abobora e que, nas roças particula
res de cada família, se havia plantado mais outro tanto; 
de sorte que correndo o tempo medianamente favoravel 
se poderia esperar que haveria abundancia para os 300 ou 
400 Coroados, existentes em Nonohay. Com este rela
torio ficou mui satisfeito o Presidente e exprimio sua 
vontade que continuassem os cinco homens e lhes pagas
sem o respectivo salario para que os selvagens tivessem 
quem os dirigisse no córte das madeiras e construcções das 
casas, e si por ventura os mantimentos não alcançassem 
a safra, n1andou o P. Mattos escrever ao P . Parés, que ti
rasse de um commerciante de Passo Fundo as n~cessa

rias quantidades por conta da Thesouraria Provincial, 
á qual tinha deixado ordem que pagasse de prompto as 
quantidades que se apresentassem com a firma do P .Parés. 

P arece, pois, justificado dizer que este tinha por seus 
continuos esforços conseguido um triumpho importantis-
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simo, que consistia en1 ter entabolado o t rabalho entre os 
bugres, feito que of ferecia mais duas vantagens de con
serval-Ds reunido~ e acostumados á vida domestica e de 
facilitar a instrucção religiosa de n1eninos e adultos. As
sin1 se tinha dado o primeiro passo na nobre estrada da 
-civilisação christã, elevado fin1 a que c~ncorreram o Gover
no com seus auxilias pecuniarios, generosamente dispensa
dos, e os Padres con1 seu zelo, trabalhos e fadigas em 
nada inferi ores aos seus gloriosos antepassados. 8 ) 

Antes de nos separarn1os deste habil e zeloso l\ti issio
nario - pois logo depois foi chamado para Sta. Catharina, 
co1no superior daquelle collegio - noto aqui que ao lado 
<lesta faina missioneira achava o P . Par és ainda te1npo 
para levantar um mappa daquelles extensos campos das 
reducções. Este f ructo de muitas viagens e trabalhos foi 
-executado com tanta exactidão que o do Visconde de S 
Leopoldo foi en1endado por este do ~Iissionario e publi
<:ado pelo corpo de engenheiros. Ao mappa do Missio
nario acompanhavam muitas notas scientificas sobre me
lhoramentos de caminhos e navegação de rios, etc., o que 
lhe mereceu com justiça o reno1ne de erudito da parte dos 
competentes em materia geographica e de engenharia. 

Pelo trato de longos annos e muita familiaridade com 
-os Coroados tornara1n-se os Missionarios verdadeiràs au
toridades nesta materia e seus relatorios são de sun1111a im
portancia não só para a historia das n1issões como para a 

8) P . Rafael Perez, pag. 507. 
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historia da civilisaç.ão do Rio Grande. Destes relatorios 
authenticos tomamos, ein resumo, o mais essencial para 
depositai-o no seguinte capitulo. 

COSTUMES E CARACTER DOS COROADOS 

Pó<lem-se distinguir em mansos e etn selvagens. Aquef
Jes debaixo do mando immediato de Victorino Condá aman
sarain-se em Guarapuava e em Palmas, aldeas (nesse tem
po do Estado de S. Paulo) donde vieram, diziam elles, para 
amansar os chucros ou os selvagens, a n1aior parte delles 
eram baptizados, e nada n1ais ; nunca aprenderam ou 
então esqueceram toda e qualquer verdade religiosa, por 
conseguinte vivem como pagãos com uma ou mais mulhe
res, que repudiam como lhes convem e só se distinguem 
dos selvagens por sua vida pacifica em aldêas e porque 
falam soffrivelmente o portuguez, quando criados entre 
brasileiros, com os quaes já contrahiram varios casamen
tos, tambem sem sacramento. 

Os selvagens tinham tambe1n seus chefes que c:.tama-:
vam Pai e que intitularam n1ais tarde de capitães. Estes 
chefes ou capitães com outros muitos índios em S. Paulo,. 
diz um Missionario, chamamos a nosso modo Coroados ou 
a Nação dos Coroados pela grande corôa que trazem os 
homens e mulheres, mui parecida ou igual á dos frades 
franciscanos ; porém estas co1no aquelles, á medida que 
deixam os bosques e se aldeiam, não fazem mais corôa 
e compõem o cabello á maneira da gente civilisada, a não 
ser uns velhos n1ui apegados a seus costumes. - Se, po
rém, perguntarem, a que tribu pertenciam estes coroados,. 
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parece o mais seguro responder como um autor moderno 
e bem informado, 9 ) que aos Goytacazes, tribu que existia 
na ex-província de S. Paulo. Não ignoro que Fred. 
Müller, Allge'ni. Ethnographie (Wien, 1879), parece clas
si f icaJ-os entre os Guayanás ( Goyanazes). 

Depois de se aldeare1n não deram 1nais motivo de se 
queixarem os civilisados dos seus costumados assaltos e 
assassinatos tão frequentes na Serra. I sto te1n produ
zido os melhores ef feitos, tanto pela liberdade do com
mercio como para o augmento da população, até então mui 
reduzida naquelles pagos por infestados bandos de índios 
inimigos. Entre elles se assignalava o capitão P edro N i
cafi que, por seus assaltos e ho1nicidios na Vaccaria e Cin1a 
da Serra, cobrou algu1na celebridade. 

Como nas reducções antigas tan1bem foi aqui un1 dos 
n1eios mais importantes de civilisação, dispôr de abundan
tes viveres com que satisfazer sua gana. 

Só assim foi possível impedil-os de vadiar pelos bos
ques para procurarem seu sustento. Como então, assim 
foi agora un1a das maiores di f ficuldades o vencer sua na
tiva indolencia e preguiça e acostun1al-os a un1 trabalho 
constante e intelligente. 

Suas habitações são uns ranchinhos miseraveis sem 
mais porta nem janella . do que uma tosca taboa ou tms 
ramos de palmeira; no meio arde dia e noite uma fogueira, 
em roda da qual dormen1 os índios com os pés chegados 

!> ) Noticia DescrípUva da Regi ão Mi ssioneir a, por Eva
ris to Affonso de Castro, Cruz Alta, 1887. Parte I. cap. 4, 
art.igo I. 
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ao fogo. Quem entrar ordinariamente encontrará toda a 
f amilia reunida uns extendidos no chão, outros assando 
pinhões ou milho e outros refazendo arcos ou flechas, que 
é a occupação principal dos varões quando não andan1 ca
çando. As mulheres são n1ais laboriosas ; ellas provêm á 
toda a fan1ilia de alimentos e das demais coisas de pri
n1eira necessidade. O tempo que lhes sobra passam-no a 
tecer, sem outros instrumentos do que seus dedos, certos 
pannos com os fios de uma ortiga brava, que os indios 

chamam luru, como nos informa o P. Villarrubia, 10 ) mui 
pr~prios para xêrgas e de que se servem para ·cobrir-se 
a si e a seus filhos. Encontrei em N onohay rapazes ín
dios, vestidos com estes pannos á maneira de palas. O 
inesn10 Padre conta que era a unica roupa que usavan1. 

Approximadamente 40 annos mais tarde já usavam 
de vestidos regulares como de gente civilisada, ao menos 
quando se apresentavam a un1 viajante ou iam á villa de 
Nonohay. rf a1nben1 nesta, to1110 nas mais tribus, as tnulhe
res são consideradas e tratadas mais como escravas do que 
como esposas ; tainbem aqui quando começam a viajar são 
ellas que supportan1 aos hombros o peso dos seus filhinhos 
e 1nais os trastes da casa, os homens nada levan1 senão as 
arn1as. O citado Missionario affirma que, apezar de ser a 
inercia e ociosidade a falta caracteristica dos índios, não 
obstante con1 alguma habilidade, particularn1ente promet
tendo-lhes pren1io ou paga1nento, se consegue delles que 

1º) Carta de Nonobay de 1 .0 de junho de 1850, cit. pelo 
P. Perez. 
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trabalhem algun1a cousa; e uns entre elles são de tal modo 
geitosos que podiam tornar-se muito prestimosos si não se 
deixassem levar por sua preguiça. Precisa-se, poré1n , de 
muito tino ao contractar com elles, pois não conhecem o 
valor da moeda, exigem mais do que é justo e pagando-os 
com roupa ou outros objectos de que carecem ou que es
timan1, nunca fica1n satisfeitos ou por lhes parecer que 
são enganados, ainda quando lhes dão mais do que ga
nharam ou suspeitando que lhes paga1n com coisas já des
tinadas a elles pelo governo. Nisto procedem con1 a sim
plicidade propria de todos os selvagens e com a n1alicia 
que aprendera1n de alguns ladinos ou civilisados com que 
têm tido relações. Tambem Villarrubia era de opinião 
que era obra de muitos annos e de muita paciencia o for
mar delles u1n povo laborioso. 

Devemos tambem a elle como a outros Missionarios 
experimentados dar o nosso pleno consentimento ao juizo 
que en1ittem sobre estes Coroados: que sua reducção tor
nou-se muito mais custosa e dif ficil que a dos antigos ín
dios ou aquelles que vive1n mais retirados nos bosques, 
pelos vícios aprendidos na lida que tinhan1 con1 gente que 

não era a n1elhor do mundo. 11 ) 

Quanto á sua indole não parecen1 ser sanguinarios 
ou ladrões e se nos seus encontros com os rio-grandenses 
não deram quartel, foi mais por inotivos de temor e de 
def eza que por espírito de barbaria e vingança ou por uma 

11) Loc. cit. pag. 518. 
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justa represalia pela pouca ou nenhuma consideração para 
com elles. Infere isto o dito !vlissionario não só das ma
neiras pacificas com que tratam a todos, senão tambem da 
humanidade e compaixão com que rodeian1 os seus na 
enfermidade ou na morte. 

Quando algum delles morre em guerra ou em com
bate singular, todo o cuidado dos mais se concentra etn 
recolher o cadaver e lhe dar a competente sepultura. Pre
para111 estas rlo n1esn10 logar á 1naneira de cemiterio e 
pouco distante do tôldo onde habitam; consistem etn 

' ' ' un1a pequena fossa que escoram d~ toda a parte com paos 
e deposita1n o cadaver no centro e logo o cobrem cotn terra 
até altura certa de sorte que apparecem tantos montículos 
quantas são as sepulturas; nunca cava1n a terra que cobre 
o cada ver e estranham muito o nosso modo de enterrar> 
que lhes parece uma crueldade. 

Cahindo algum gravemente doente, não poupam di
ligencia algutna para remediar o mal ou alliviar o enfermo. 
Conta o citado P. Villarrubia 12 ) o seguinte caso que pre
senciou: Tendo-se 1nanifestado a gravidade da doença, fo-
n1os chamados para baptizar o enfermo; e1n seguida co~
tinuan1os nossas visitas até que expirou e sempre achava
n1os o rancho cheio de gente para o servir. Quando já 

estava para expirar, o pranto era universal e alguns levan
taram gritaria com seus soluços que custou bastante o 
aplaca!-os para não incomn1odar ao 1noribundo. Mas a 
scena tornou-se mais grave logo depois de ter expirado e 

12) Na carta cit. 
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toda a noite seguinte; todo o mundo chorava, de todos 
os lados descarregavam-se os soluços, prantos e suspiros. 
"Em quasi todos os ranchos se ouviam lamentações como 
feitas a compasso, que produziam em meus ouvidos o mes-

mo effeito, desculpe V. R. a comparação, como certas rãs 
em Porto Alegre em tempo de chuva que como sabe, pa
recem-se por seu canto com os meninos que choram. Na
quella mesma noite tive de ir ao rancho do irmão do de
funto e o achei apinhado de gente; eram talvez cincoenta 
pessoas sentadas sem ordem nem concerto no chão que pa
reciam outros tanto energun1enos com tanto chorar e gri
tar e alguns vi que, assin1 parecia, desmaiavam; quiz so
cegal-os ; mas não foi possível. Perguntei ein outra oc
casião a um indio: - Para que tanto chorar? Respondeu: 
- Que pensa? que nós outros, somos como os portugue
zes que não sabemos compadecer-nos e chorar por nossos 
mortos? - E note V. R ., a medida do pranto está em 
directa proporção com a estima que têm da pessoa que 
1norre, pois me asseveraram que si o inorto tivesse sido, 
por exemplo, um chefe, seria mais geral e continuaria por 
muitas noites. - J\1:as veja a cegueira destes pobres gen
tios! Passados poucos dias, encerram o luto com festas, 
bebidas espirituosas, que extranhe1n do milho e com fan
dangos em redor dos tumulos. Até agora nada disso se 
tên1 feito con1 o joven Agostinho, talvez porque temesse1n 
nossa desapprovação por ter fallecido christão." 

Que não eram dados á ladroice, disso ternos a prova 
na circun1stancia que entravam continuamente na casa dos 
~1issionarios e esta estava sempre aberta, se1n que ja-
1nais lhes tenha faltado cousa alguma. Só quando não 

... 
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tem nada que comer é curioso vêr com que simplicidade 
pegam em qualquer comestivel para matar a fome corno 
se todos os f ructos da terra fossem communs. Se não 
eram grandes ladrões eram tanto maiores mendigos até a 
a impertinencia. Deve-se occultar a seus olhos tudo que se 
não póde ou não se quer dar ; pois si o vêm, logo dizen1 : -
n1,anuvni, para n1in1, - e quando não se dá, desgostam-se 
e começam a murmurar. Comprehende-se a queixa que 
f ormularn os Missionarios que sua posição era bastante 
espinhosa e dif ficil para grangear a estima dos indios tão 
necessaria para conseguir o elevado fim de reduzil-os á 

vida civil e christã. Pedira1n, e parece que en1 vão, ao go
verno um director no temporal para os Missionarias se 
verem fóra desta posição entre a espada e a parede. 

Os bugres do Rio Grande parecem não ter sido su
persticiosos nem ter praticado religião alguma, mas ter 
vivido n'um completo indifferentisrno religioso. Da di
vindade tiveran1 uma idéa n1ui confusa, como d'un1 ente 
terrivel e vingativo a que chaman1 Tupé, palavra que re
ceberatn emprestada dos guaranys. Pois, na sua lingua 
não tinham uma palavra para este conceito, o que é bas
tante significativo. O P. Villarrubia procurou en1 vão, du
rante o luto delles, averiguar, si, e111 tantas demonstrações, 
se occultava algun1a coisa de religião ou ao 1nenos ' da 
crença na espiritualidade e immortalidade da alma. Con
fesso que nas poucas vezes que tratei com elles tan1bem 
n1eus esforços neste sentido foram tod0s baldados. As 
suas desgraças. attribuem a espíritos, dizendo vaicupri ou 
a alma de fulano me fez este mal; quando muito um es-
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piritis1110 111uito tosco e os espiritistas de hoje pódetn ver 
onde te1n seus ascendentes. 

Outra balda n1ui característica era a sua inclinação a 
hostilidades mutuas. Rarissin1a coisa era utna tribu . 
viver em paz com outra, sendo suf ficiente leve n1otivo para 
se declarar a guerra. 

Por ciumes de uma 1nulher estavam e1n ponto de 
acender uma guerra incarniçada entre si e de destruir 
toda a obra da catechese. Estas considerações sobre os 
costun1es e catacter dos bugres levatn-nos assitn a un1 as
sumpto, a que abrirnos o seguinte capitulo sobre 
r-'3.~!t.,...· ~: . , ..... 

AS DIFFICULDADES E IMPEDI~1ENTOS DA 
CATECHESE 

Para formarmos uma idéa justa e clara dos trabalhos, 
esforços e successos ou insuccessos dos Missionarios não 
poden1os deixar de passar etn revista os in1pedii11en
tos que se oppunhan1 a esta obra civilisadora. Entre os 
obstaculos que se originam da índole dos indios figura 
em primeiro logar uma certa preguiça e indolencia co1110 
já foi observado. Uma frugalidade quando unida a uma 
certa prestança pó<le ser u1n precioso don1 ; é poré111 n 'este 
caso um triste e fôfo fundo em que se apoia esta malfadada 
indolencia. Até os seus hodiernos descendentes, esta raça 
111iscigenia de indios e brancos, chamados caboclos) quão 
pouco precisam para seu sustento! Utna laranja que en
contran1 logo em redor de si e u1na n1ão cheia de farinha 
de mandioca bastan1 para sua vida n'u111 dia inteiro, e se 

não tem nlais que uns goles de matte chitnarrão, estão con
.tentes. ·• .. 
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Porém, trabalhadores prestimosos que perseverem no 
meio de estorvos e provações, tal classe de homens não se 
encontra entre elles. Não obstante não se deve desconhe
cer que para trabalhos que não exigem aturada perseve
rança ageitam-se; e mais que ta111be1n se prestam para urna 
vida de privações maiores mas interrompida de gozos e 
prazeres. Onde se encontra um soldado tão a f feito ás 
privações annexas a uma campanha sul-an1ericana como o 
tniscigena brasileiro, particularn1ente quando ten1 de luctar 
con1 a fon1e, a sêde, chuvas, regiões quasi inaccessiveis 
ou savanas accesas ! ? Porém trabalhos contínuos, sempre 
os mesmos, que cançam só por sua repetição, que exigen1 
u1na tenaz perseverança, parecem para este, 111ovediços no
n1adas uma impossibilidade. t'!stas consideraçõe~ expli
catn de alguma fórn1a muitos esforços baldados dos Mis
sionarios ou só depois de gerações coroados co1n algum 
successo. 

Quasi uma consequencia · connatural do mencionado é 
outro in1pe<limento, o indíf ferentismo religioso. Não ti-
nham, o que se diz, precisão religiosa, parecia que podiam 
passar sctn religião e suas consolações. A sua religião 
quando n1uito consistia en1 aplacar certos entes infensos 
e vingativos invisíveis, desfaziarn-se delles por um certo 
tributo e assim estavam satisfeitos de estarem quites com 
e1les. Nunca, porém, dirigiam u111a prece a urna divin
{la<le be1nfazeja para obter un1 bem ou solicitar protecção. 

Quen1 não tem f 01ne não con1e; que1n não ten1 sêde 
de instrncção não procura as aguas da sabedoria. Por 
promptos que estivessem para receber baptismo, nada mu
davam mas continuavam pagãos como antes. Que este 
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terreno não era favoravel para a civilisação e a christia11i
sação não precisa de prova. 

Unia idéa falsa e infamante do trabalho era outro não 
pequeno estorvo no caminho da civilísação. Olhavan1 para 
o trabalho nianual como para uma coisa desprezivel e in
digna de u1n honiem livre, destinada só para as mulheres 
e os escravos. E póde-se dizer, que as suas nações civili
sadoras co1n que os índios da America do Sul primeiro e 
quasi unica111ente convivera111, não era1n proprias para lhes 
ensinar o a1nor ao trabalho. Escravisara1n antes aos 
pobres in<lios para os obrigaren1 assim ao trabalho; e 
não contribuiran1 desta sorte para fazer desprezível o tra
balho, como coisa son1enos e propria de escravos? 

Aquelles colonos não mostravam que a lavoura e o 
exercício da agricultura deshonrava os cavalheiros como 
elles quasi todos se consideravam ! 

A par com esta andava outra falta, sua susceptibi
lidade, que obrigava os 1'1issionarios a tratai-os com mui
to respeito e unia falta, um desacerto, dizem elles, teria 
bastado para dispersar outra vez a todos nos bosques, don
de com tantos sacri f icios os tinham tirado. 

Apezar de selvagens, diz um autor, e de miseraveis, 
quereni todos ser tratados como filhos de principes. Por 
isso nunca podiam obrigar os n1eninos de escola á applica
ção por nieio de castigos; não terian1 mais voltado. 

Do mesmo parecer era u1n sabia brasileiro, o bispo 
de Pernambuco, D. José Azeredo Coitinho que escreve: 
"O indio selvagem, creado sempre no meio de uma liber
dade absoluta, se1n mais necessidades do que aquellas que 
elle em poucas horas sati faz com o seu braço, educado 
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sen1 algun1a dependenda uns dos outros, e que por isso 
se tratani todos de igual a igual , não se accommoda tão 
de repente coni as idéas de obedecer ao seu semelhante, e 

este não tem n1esmo a corageni de o mandar." 13 ) 

f\ 111ingua de sustento obrigava-os ás vezes por muito 
ten1po a procural-o nos bosques e na caça, o que ini
peclia o desenvolvimento de uma vida do1nestica e regu
larizada. 

A estes obstaculos inherentes ao seu natural ajunta
va1n-se outros, procedentes de circunistancias especiaes. 
Ern pri111eiro logar deve-se notar um tratan1ento preposte
ro dos indios que lhes deram os antigos di rectores. Estes 
procuraran1 por ineio de promessas falsas conserval-os uni
dos e al<leados para que não voltassem niais para os bos
ques e não infestassem mais as regiões por seus roubos, 
assaltos ou assassinatos. A consequencia immediata era 
que chegaran1 á falsa persuação, que faziam aos brancos 
un1 grande serviço em se conservarcn1 aldeados e, quando 
contrariados, anieaçavam sempre com sua volta á vida er
rante e selvagem. Demais no contacto com brancos que 
não eran1 os n1elhores já ficaran1 infeccionados por um 
verniz de falsa civilisação, da sua corrupção e até seus re
quintes viciosos, de sorte que se tornaratn astuciosos, fino
rios ~ cheirando logo e etn toda a parte engano, logro e 
fraude. 

Por isso dev.ian1 os Missionarias insistir na installação 
uc directores encarregados da administração temporal dos 

1 3 ) Citado na Historia da Litteratura BrazLleira por Syl· 
vio Romero. I. t om. pag. 632. 

/ 
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indios que se tornára utn obstaculo quasi insuperavel da 
sua christianisação. Porém tamben1 aqui surgiratn novas 
~ifficuldades de sorte que é duvidoso quaes as mais gra
ves, si estas ou aquella. Os directores cuidavam e não em 
u1timo logar de si e dos seus, o que se collige de algumas 
observações; alguns cx-directores se apropriaratn de cer
tos terrenos, propriedade dos indios outorgada pelo gover
no. Daqui derivaran1 novos embaraços. Existia, fóra dis
so, un1a antiga rivalidade entre os mais considerados chefes· 
Victorino Condá e seu genro Pedro Nicasi ; os directores 

fomentavam-na, procurando seus partidarios em unia e ou
tra tribu. 

O relatorio do presidente da província, o general An
dréa, de 1849, confirma e resume de algun1a maneira o 
que deixamos dito: "Os aldeamentos de Nonohay e Gua
rita, escreve o general Andréa, marcham diversan1ente. 
Estes indios fora·m chan1ados a nós por hon1ens que só 
consultam o medo e não as conveniencias da sociedade, e 
assin1 prometteram-lhes· tudo quanto quizeram e não lhes 
fizeram sentir que quem quer comer deve trabalhar. Disto 
ten1 resultado que os indios de Nonohay entenden1 que 
devem estar de braços cruzados, esperando que lhes mettan1 
o comer na bocca; e os individuas que até agora se tem 
proposto a guiar a sua civilisação só sabe1n re12resentar 
que se precisan1 muitas rações e muito vestuario, como se 
fosse para termos a honra de · sustentar n1andriões, que se 
procura a civilisação dos índios. 

"Por mais que estes homens exagerem as grandes 
reuniões dos índios, reduzem-se ellas, segundo as infor

mações do superior dos padres iesuitas. a 50 quando mui-
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to ali de1norados en1 10 ou 12 ranchos e a um grande nu
tnero que corre de todas as partes ein lhes constando que 
ha roupa ou comida a distribuir. o que recebem como se 
fosse um dever nosso dar-lh'o, e dispersa111-se outra 
vez." 14 ) Até aqui o presidente da provinda. Como já 
ouvin1os não é para estranhar que experimentados 1'Iis
sionarios consideravan1 a civilisação dos indios do Alto
U ruguay n1uito n1ais difficil do que .a dos antigos guaranis 
ainda não cor;o1npidos pelo contacto europeu. 15

) Que 
ta111ben1 o 111ethodo 1nissioneiro devia ser differente do 
antigo, é evidente; pois devia accormnodar-se a circum
stancias totaJn1ente diversas; diversos tan1bem deviam ser 

OS ESFORÇOS DOS MISSIONARIOS 

Que a con1panhia -de Jesus tinha a peito a conversão 
e civilisação dos índios no Alto-Uruguay neste Estado, que 
não alcançavan1 o nu111ero de n1il, prova o facto que logo 
en1 tres pontos começou a obra e co1n sete l\1issionarios. 
Estes togares retirados, verdadeiros caf undós naquelle 

14) Relatorio de 1849 do General Andréa, Presidente da 
Provincia do Rio Grande do Sul, no Archivo da Secretaria do 
Estado. Graças á gentileza do seu digno director o Coronel 
Aurelio Veríssimo Bittencourt foram-me accessiveis diversos 
documentos e estes promptamente apresentados pelo Sr. 
Schmitz. 

1 G) Vide Graciano de Azambuja, Annuario do Estado do 
Rio Gra.1uJ.e do Sul para o anno de 1903 "Estudos historicos, 
contribuições para a historia da civilisação do Estado do Rio 
Grande do Sul ", pag. 209. 
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naqnelle te1npo, formigavam de mosquitos, bichos de 
pé, perseve j os e n1otúcas. Sua n1orada era uma cabana 
de barro, coberta de taquaras, de gerivá ; ahi no n1eio dos 
selvagens, e palhas, longe de gente civilisada ( 15 a 25 
leguas) , habitaram os Missiona rios quatro annos, sem 
outra companhia a não ser u1n negro que lhes preparava 
uma frugal comida. Ahi ensinaram os Missionarios aos 
Coroados plantar suas grandes roças que deram colheitas 
mui abundantes. Ao n1esmo tempo a segurança publica 

1 

foi garantida. Um deputado e testemunha ocular disse 
na assen1bléa de Porto Alegre: " E' certo que, se os Padres 
não se tivessem sujeitado a uma vida penosa e cheia de 
privações, o governo teria sido obrigado a sustentar uma 
força militar muito forte, para proteger o commercio, a 
vida e a propriedade dos habitantes daquella região. 16 ) 

Um dia visitou o P. Parés, o superior da Missão, aos 
padres Gurri e Cots e os encontrou n'u1n estado lastima
vel de abandono: já havia dois mezes que passavan1 no 
fundo da ca1na en1 consequencia do flagello dos bichos de 
pé; e o P . Gurri , sof fria ainda de uma erisipela em uma das 
pernas, que lhe periclitou a vida. Achou-os a sós, sem soc
corro algun1 ; nenhun1a pi ssoa misericordiosa estava lá 
para lhes of ferecer u1na caneca d'agua e o negro 1nan
dado a ajudai-os fugira havia alguns dias. Não se podendo 
afastar da sua ca111a, se sustentara111 de farinha e agua, 
o unico recurso disponível. Tendo melhorado Utn pouco 

16) Observações sobre os Coroados, car ta do P. Solanel
las, n. 8. 
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foram transportados a um lagar mais salubre onde ao me
nos não lhes faltava o necessario. 17 ) 

Ninguem se ad111ire de tanta solidão ne1n da falta co1n
pleta de viveres, pois o estabelecimento de Guarita é de 
todos o mais remoto e longínquo de toda a habitação hu
mana, onde se poderiam procurar os viveres mais indis
pensaveis e naquella época a região estava toda aban
donada dos indios que tinham ido ao herval, para fazer a 
colheita do n1atte. 

Que os Missionarios tudo supportavam não só por 
sua paéiencia en1 sof frer as contrariedades con10 tamben1, 
pondo em jogo todas as suas forças e energia da sua pes

soa, evidencía uma carta do P . Julião Solanellas. Merecia 
ser reproduzida na sua integra ; porém para satisfazer a 

devida brevidade, limitamo-nos a um ou outro extracto. 
Depois de nos contar que sua comida consistia em ver

dura e farinha e ás vezes e111 carne e out ras passava 
sem elJa e que bebia agua e com isso ~stava mais contente 
e mais são que o czar da Russia com seus brilhantes ban
quetes, continua assim : 

" Quando tenho algun1a cousa bôa á minha disposição, 
estou longe de comei-a; eu estimo e amo muitissimamente 
os meus caros pequenos bugrinhos, que N. Senhor J esus 
Christo resgatou por um tão alto preço. Se ~lles não per
cebem que os amo e com um an1or efficaz e quando não 

17 ) Não quero aqui supprimir uma observação tragico
comica. Ao P . Gurr i t inha acabado o rapé ; para substituil-o 
servia-se da herva-matte. "Eis, aqui, disse o relator na sua 
carta, V. R. em que embaraço a falta de rapé colloca aquelles 
que andam sujeitos a este vicio". 

I 

• 
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Jhes dou algun1a coisa para af feiçoal-os e attrahil-os, nctda 
posso com elles. Quanto custa fazei-os vir para aprender 
a doutrina e a lêr ! Que bronquinhos e envergonhados ! 
Pobresinhos ! Ao principio foge111 de mim, con10 o diabo 
da cruz ; porém logo ficamos an1igos de sorte que uma vez 
sabendo que os amo, sempre os tenho em casa e quando 
vêm que vou dar um passeio logo correm para me encon
trar. Uma vez que tem perdido sua ferocidade, ficam tão 
dese1nbaraçados que n1uitas vezes vên1 pedir-n1e que lhes 
corte o cabello, que os trate quando estão enfern1os, que 
lhes cosa a camisa que nós ~hes ten1os dado, porque antes 
andavam co1no Deus os creára. A's vezes n1e dizen1: 
P andara N ana deya, nlinha mãi não quer me coser a 
camisa; faça-o V. Rev. e quando não lh'o faço bem, me 
dizem : Core, Chitani Toni, que o faça melhor. Agora são 
affaveis não só con1migo como com os outros tambem. 

"Não ha muito que vieram visitar-nos tres cavalheiros 
para vêr co1110 andava este aldean1ento, dos quaes un1 era 
deputado de Porto Alegre, varão mui illustrado e mui gen
til, que se forn1ou em Paris e se chama Nepomuceno Pra
tes; pois perante estes senhores cantava111 que era um 
gosto e respondiam ás perguntas que lhes fizeram do ca
tecisn10. Acabado o terço cha1nei-os e lhes disse si qui
zessem dançar deante do deputado, este o apreciaria mui
to; disseram que sim e logo começaran1 o baile e o canto : 
Acoya ! Linya! Acandu! Undu! Dona fi ! ito tna! 

" Aos ditos senhores tiven1os dois dias em casa, ob
sequiamol-os muito e foram-se mui satisfeitos e contentes. 
Voltando aos 1nuchachitos que são as joias que n1ais amo 
e estitno, fiz-lhes agora o necessan o para poderen1 jogar 
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a pella, de que gostan1 muito tamben1 os velhos. Algumas 
\'ezes faço o meu recreio con1 elles para ensinar-lhes este 
jogo e sendo mais habil do que elles, dizem-me Pattdara 
chitahui) que o faço bem. Vou vêr si deste modo consigo 
deshabitual-os dos seus jogos selvagens que consistem em 
atirar-se tições incandescentes uns aos outros, que ás ve
zes os feren1 ; um dia me veio un1 bugrinho para que lhe 
curasse uma ferida feita pelo fogo. Este jogo da pella 
é um attrativo para elles virem aprender, de sorte que ha 
alguns que já sabem o padre-nosso, ave-maria, credo, sal
ve mandamentos e muitas outras coisas e em particular 

' 
muitas coplinhas que os faço cantar. Alguns já começam · 
a solletrar, porém esse aprender a ler repugna-lhes mui
tíssimo, porque algumas lettras não podem pronunciar ; 
con1 ten1po e paciencia (mediante Deus) o conseguirei. 
A 's vezes n1e dize1n J eri co111gati, dóe-n1e a cabeça. Po
brezitos ! P recisa-se de discrição para não molestai-os mui
to porque não voltariam mais. 

"São n1uito afeiçoados ao canto que quando lhes ensi
no outra coisa, n1e dizem : agora 1nonna, vamos a cantar 
un1a coplinha ; e ha alguns que o fazem ben1 e não só 
cantan1 ·na capella, 1nas em toda a parte, no bosque, em 
casa e particularmente de noite ; sobetn ás suas choças e 
lá assentados' começam a cantar. Algumas vezes me tenho 
levantado da cama para ter o doce prazer de ouvir de suas 
boccas . os dulcissi1n os nomes de Jesus, Maria, J osé, SS. 
Sacramento, etc .. e é esta utna das consolações e não pe
quenas con1 que, V. 1Rev. me disse, o Deus de ~1isericor
dia suaviza o pouco que faço para estes selvagens. 

"O bom Jesus lance sua benção sobre estes bugrinhos : 
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ha alguns de 15 a 16 annos, em que, depois de Deus, fun
do minhas esperanças para f armar un1 povo christão. " 

Tanto 1nenores nutria dos velhos; diz que já não são 
mais tão ferozes, mas mais sociaveis e amigos do trabalho ; 
"poré111 o que toca a vir a Igreja, a aprender a doutrina, 
é uma nlusica, de que não gosta111". 

E tn seguida nos narra o P . Solanellas con10 elle n1es-
1no, con1 o outro Missionaria seu cotn panheiro, teve de 
plantar un1a roça grande con1 milho e feijão, para pode
rem matar a fo111e aos bugres e depois conseguiu que cada 
pai de fatn ilia plantasse um terreno para sua familia. Não 
só são mui pedintes mas tamben1 mui egoistas, "pouco 
amigos de dar ". E ' verdade que os pobres tem pouco que 
dar ; não obstante traziam ás vezes umas pinhas e umas 
mãos de milho verde, porque sabiam que os Missionarios 
gostavam disto. E' interessante con10 o dito Padre con
seguiu isto ; que elle 111esmo nol-o conte : "No principio, 
para pol-os á prova, pedi alguma vez ~os bugrinhos que 
n1e déssen1 algo do que co1niam e logo com a cabeça in
clinada no chão nie disseram: Doya, que não queriam. En
tão lhes respondia: Coré, que fazian1 n1al, que eu lhes dava 
~ elles não 1ne correspondiam. Agora logo n1e of ferece1n 
do que con1en1 e 1nuitas vezes me contemplan1 cotn pinhões, 
milho e até con1 cannas de assucar e quando não acceito, 
se resentem." 

A rudeza e pobreza da lingua bugre augmentava e 
inutilisava até os esforços dos 1\tiissionarios. Era u1n ver
dadei ro trabalho traduzir algun1a cousa em sua língua; 
era quasi impossível por não possuirem as necessarias pa-

• 
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lavras ; queixa-se o dito lVI issionario que devia fazer mil 
circumlocuções, que quasi n1udavam os conceitos. A pri
n1eira n1etade do padre nosso t raduziu assim: 

Tone vone, caigne sugnelia; 
y ca1ie1110 guetinguia; 
y vangueriti; 
etaqué jahe y recnaqité, 
Caigare seni ga,. 

En1 verdade estes Missionarias se sacri Eicavan1 para 
fazer destes pobres selvagens filhos de Deus e hornens 

civil isados. 

O SYSTEMA DA CATECHESE 1'10DERNA 

As antigas reàucções do P araguay e das Missões no 
Rio Grande do Sul, que alcançaratn tão grande e justa 
celehridade na historia universal , entre outras tinhatn a 
propriedade de que não foram expostas ás in fluencias des
favoravci s do contacto com europeus aventureiros e de 
caracter pouco reco111mendavel. E sta separação não po
dia1n os Missionarios applicar aos Coroados ou aos Goy-
tacazes vindos de S. Paulo pela simples razão, porque já 
tinhan1 sido dernais in1pregnados dos iníluxos d'un1a de
teriorada civilisação e elles não se teriam resignado a uma 
tão restricta separação da sociedade, aliás tão necessaria. 
Isto não escapou á perspicacia do P . Parés que escreveu 
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assim 18 ) : " • . . isto não é nen1 poderá ser coisa que 
se pareça con1 as antigas reducções; pois nem as circum
stancias locaes, nem as pessoaes dos indios, nen1 as idéas 
do dia o permitten1. Não é possivel isolar urnas reducções 
que se achan1 tão imn1ediatas a povoações e estancias, nem 
os indios acostumados a tratar com os christãos da visi
nhança se sujeitariam facilmente a este isola111ento." Con
tinúa a dizer que o governo, já antes de pensar em cha
mar os Missionarias, tinha no1neado um director geral e 
dois particulares dos aldeamentos. O of ficio destes é at-
tender ao temporal, dirigir os trabalhos, etc. ainda que na 
realidade não fazia1n mais que perceber seus ordenados e 
apresentar ao governo as contas dos gastos que não fize
ran1 com os índios. Os !vlissionarios não deviam propria-
1nente entender senão no espiritual ; 1nas como o governo 
está convencido da inutilidade destes gastos dos directores, 
quer que os ppes. tan1ben1 se encarregarem do temporal, 
porén1 por n1ais que tenha instado, o pe. Peres nega-se 
constanten1ente a adn1inistrar o que o governo tcn1 assigna
do para gastos de ali1nentos, vestuarios, ferramenta, etc. 
pois com isto, disse, incorreria no odio dos directores cujo 
e1nprego se pretendia elin1inar. Ao 1nesn10 te1npo conhe
cia o Superior da Missão que se precisava d'un1a respei
tavel força ~ilitar para n1anter a ordem nos aldeamentos. 
Antes de poder servir-se da influencia da religião e dos 
meios moraes, era necessaria u1na força protectora que 

18) Carta ao R. P. Lerdo, 7 de novembro de 1848, citada 
por Rafael Perez, pag. 475. 

\ 
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protegesse os bugres contra bugres e não-bugres. Os 9 
soldados estacionados em Nonohay não eram suf ficientes, 
deviatn contar-se ao 1nenos de 40 a 50 para 1nanter a paz 
entre os indios e para def endel-os contra aquelles que não 
se tinhan1 ajuntado ao estabeleci1nento. Sen1 este meio 
serian1 baldados todos os esforços. 

Propõe ainda que os soldados devian1 ser escolhidos 
para não só servir de protecção aos aldeados n1aS tambem 
para se f undiren1 con1 estes. Para esse fi1n não havia ou
tros tão proprios con10 os caboclos do Rio Negro na pro
vincia de S. Paulo. Pois esta gente simples e trabalhadora 
não fazia di f f iculdade para casar-se com os bugres; e estes 
mais f aciltnente se applicariam ao trabalho ou · ao menos 
por seu exernplo ensinal-os-iam a a1nar a propriedade e 
vantagens da vida social. Além disso trariam os caboclos 
suas familias o que inspiraria aos bugres muita confiança 
e ao n1esmo tempo povoaria1n aquelles grandes desertos. 
Setn difficuldades estes abriria111 caminhos que ptomove
rian1 o con1n1ercio e a agricultura. 19 ) 

Já em 1846 tinha o Duque de c~""ias (então Conde), 
con10 presidente da provincia, apresentado no seu relatorio 
as seguintes gonclerações: "E' un1a grande deshutnani
dade o deixan11os vagar pai" esses desertos indios, sem os 
soccorros da religião e da civilisação, esses restos dos pri
n1ciros habitantes do nosso paiz, que tão uteis nos podian1 

19) Carta do p e. Pa rés ao Presidente da Provi nela, de 
abril de 1849, escripta em Passo Fundo. 
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ser, como muitos delles nos tem sido; emquanto que á 
custa de tantos perigos e despezas vamos buscar braços 
africanos que nos ajudem." 2º ) 

Nas Observações do p e. Parés, que provavelmente 
foram apresentadas á assembléa por um seu deputado, lê
mos : · "Pergunta-se, porque agora os ppes. i\1issionarios 
Jesuítas pedem força armada para as reducções e não se 
valem exclusivamente do. prestigio da religião e dos meios 
n1oraes co1no seus antepassados? Responde-se que os ppe•. 
Missionarios ne1n desanitnam nem desconfiam dos meios 
1noraes ne1n da influencia da religião para civilizar a estes 
pobres indígenas, mas julgan1 necessaria uma força respei
tavel: 1.0 Para segurança dos proprios bugres e para que 
não se repitam os tristes successos de Palmas 21 ) e Gura
puava que la1nentamos ver reproduzidos na Vaccaria, onde 
os innocentes eram victimas de crimes n1uito alheios a 
elles. 2.0 P orque tendo sido estes indígenas por tantos 
annos o açoite da província, assaltando casas e caminhos, 
roubando e assassinando, é necessaria uma força que os 
proteja contra as represalias que se possam intentar con
tra elles. 3.0 Para reprimir a cobiça daquelles que que
rian1 que se levantassem para apoderar-se das terras que 

20) Relatorio com que abriu a 1.ª sessão da 2.ª assembl. 
legislat. da Provincia de S. Pedro o conde, depois Duque de 

Caxias, presidente da Provincia, no 1.0 de março de 1846. 
2 1 ) Vide: Exposição Historico-Juridico, por parte do 

Estado de Santa Catharina sobre a questão de limites com o 
Estado do Paraná, pelo advogado Conselheiro Manoel da Silva 
Mafra, Rio, 1899, pag. 348, onde trata dos Campos das Palmas, 
como um verdadeiro viveiro de ferozes selvagens, onde diversos 
c1Yilisados entraram, "7nas nunca 'mais appar eceram.'' . 
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o governo lhes cedêra. 4.0 P orque os proprios bugres exi
gen1 esta força sen1 a qual não se julgam seguros, não só 
pelas desavenças que naturalmente deve produzir a reunião 
de tantos chefes independentes uns dos outros, mas tam
ben1 porque saben1 que os não reduzidos são inimigos dos 
reduzidos. S.º Porque para introduzir os bons costumes 
entre os selvagens é preciso remover os exemplos máas 
daquelles que se intitulam christãos. 6.º Porque estes 
bugres não ten1 vivido isolados, nem podem nem devem 
sei-o ; e quando se estabelece uma con1paração é necessa
rio attender a seus dois termos e ás suas circu1nstancias, 
para não deduzir della um desproposito. 7.0 Porque os 
p p es. J esuitas desejam que chegue o dia em que o governo 
não tenha que fazer despezas para o sustento da catechese 
e não tetn interesse nem querem ser administradores de taes 
expensas. 8.0 Porque não temem que haja nas reducções 
quen1 seja capaz de fiscalisar seu proceder." A simples 
relação destes n1otivos dá a melhor perspectiva do syste
n1a empregado peios J esuitas no seculo XIX, accommo
dado ás circu1nstancias sen1 duvida pouco favoraveis e 
cliffcrentes como o seculo XIX o é do XVI e XVII. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Para o anno de 1850, aponta o P 0 • P erez como tri
umpho in1portantissit110 nas duas principaes reducções, 0 

entabular o t rabalho, o que equivalia a conserval-os reuni
dos e acostun1ados á vida don1estica e facilitava a instru
cção religiosa dos 1neninos e dos adultos. Assim já se 



818 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

havia dado o prin1eiro passo no caminho da civilisação 
christã. Paciencia, e muita era necessaria aos Missiona
rios que contii:iuavan1 a se sacrificar e arcar con1 as diffi

culdades, que antes augrnentavam, sem porén1 desanimal-os; 
mas cheios de esperança ao manifestar-se entre os índios 
alguns si<Ynacs de an1or á vida social, uma inclinação ao 

º A . trabalho, de respeito á religião e seus ministros. ss1m 
ouvin1os 110 anno de 1851 unia nienção honrosa do chefe 
índio de Nonohay e de seu povo; este é activo, pacifico, 
laborioso de sorte que a sua colheita de n1 ilho não só 

bastava ~ara elles, n1as que tinham a inda tanto de sobejo 
para podere1n ajudar aos outros. 

Não se podendo occupar con1 a roça, ian1 á caça e á 
pesca ou se a1ugavan1 aos hervateiros para a preparação 
do matte ; vendiam seus cestos, suas 1trupê111as, 2 2 ) seus 
chapéos de . palha, que fabricavan1 con1 inuita arte. 
Con1 o rendin1ento do trabalho se vestia;,1 e proviam a 

outras necessidades de maneira que eran1 entre todos, os 
bugres, os n1ais lin1pos que se podian1 vêr. Isso tudo é 
um progresso. e se conseguiu durante dois annos. 

Que tainben1 o respeito para com a religião, pouco a 
pouco, cotneçava a se desenvolver, colhe-se dos relatorios; 

- 1 

22) E' vocabulo tu pi que significa uma especle de pe
neira feita de taquara. Tambem dizem e escrevem unipemba e 
gur upernba; estas grosseiras ~eneiras tambem são emprega
das pela gente pobre á maneira de portas e . janellas, como 
observou em s. Paulo o visconde d~ Beaurepaire-Rohan. Por 
gracejo ou superstição costumam dizer : '·~ao colloques sob:;~ 
tua cabeça uma urupemba porque então nao mais crescerâe . 
( Almanak Rodrigues de 1900). 
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segundo estes procurava111 aos l\fissionarios para baptizar 
os n1ais brandos e era notavel a reverencia e o silencio com 
que assistiam a administração dos sacramentos. 

U n1 caso merece ser entregue á n1en1oria dos póste

res, é o baptisn10 do velho Vu.otoro, chefe que tinha seu 
toldo en1 campo rodeado de immensos bosques, cinco le
guas ao L . de Nonohay ao outro lado do rio Passo Fundo. 
Este vulto alto, veneravel por seu cabe1lo branco e sua 

idade avançada alé1n de seculo, isto e especialtnente suas 
1naneiras af faveis e patriarchaes traze1n ao p e. Villarrubia 

a idéa <le un1 Isaac ou de Jacob. ] á não podia mais andar 
direito se1n se apoiar nos hotnbros de outro. " Este bon1 
ancião, continúa este Missionario, pedira-nos diversas ve

zes o baptisn10, dizendo que queria ir vêr a Tupé (Deus) 
no céo. Dif feriamos etn satisfazei-o, desejosos de dis
pôl-o n1elhor, quando sua retirada itnprevista frustou nos

sa esperança. Depois de muitas diligencias feitas para 
aver iguar seu paradeiro soubemos que estava e1n seu toldo, 
n1ais enfern10. Conseguido con1 difficuldade um va
queano, partio para lá o pc. Solanellas. Elle mesmo refe

rirá este episodio: "Em 4 de dezetnbro, diz elle em seu 

diario, ás 8 horas da manhã sahia a cavallo para baptizar 
' 

uin selvagen1 que 1nora no interior da floresta e 1nui en-
f ern10. Depois de 111eia hora de can1inho tive de deixar o 
cavallo, sendo impossivel penetrar 111ontado no bosque atra
vessado de ran1os de arvores, espinhos e matta brava. 

Duas horas tinha andado en1 tão difficil can1inho quando 
se abriu diante de tnin1 un1 valle profundissitno que é o 

thalwcg do rio Passo-Fundo. Comecei a descer entre bre

chas e despenhadeiros e chegado quasi á metade não podia 
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nlais andar, pois as pernas me tren1ian1 de cansadas, po-
, . . 

rem com o aux ilio de Jesus e ~!faria cheguei ao fundo. 
Quando vi tanta agua horrorizei-n1e de passar de vão e 
olhando para as montanhas, vi-as tão altas e alcantiladas 
qu~ pareciam tocar ao céo ; e se tanto tinha sof f rido para 
ba1xar. que seria subindo ? i\lfas não desanimei . con f ianclo 
no favor de Deus. Con1eçou o vaqueano a passar o r io e 
cu atraz delle con1 a agua até a cintura e lastin1ando os 
pés com agudas pedrinhas e etn perigo de arrastar-me a 
correnteza; poré111, finahnente cheguei ao outro lado e 
envolvi-tnc en1 minha capa, en1quanto enchugava a roupa 
n1olhada supportando no entren1entes os raios do sol per
pendiculares e uma nuvem immensa de inosquitos fa111in
tos de me chupar o sangue. Co1necei logo ; subir a gi
gantesca n1ontanha, agarrando-me aos arbustos e chegado 
quasi ao cun1e, encontrei-me cotn um bando de selvagens . , . 
quas1 nus; sentei-me com elles e lhes perguntei. si ainda 
estava mui longe o tôldo. " P adre, responderatn, resta-te 
ai~da outro tanto de caminho que tens andado". Oppri
n11a-se-1ne o coração ao sentir-n1e tão cansado e tão longe 
de n1eu destino. Sen1 en1hargo1 seguin1os adiante; hão de 
abri r-se as portas do céo a um pobre se]vagen1 e toda a 
fadiga é pouca ainda que custasse a propria vida. SeO'ui 
nlinha viagen1 e de quando em quando deixei-n1e cahir 

0

no , 
chão por não poder n1ais. l'Y1ais adiante 111e encontrei con1 
111ais dois selvagens ben1 arn1ados co1n grandes arcos e 
flechas. Estes vendo-n1e meio morto de cansaço, se con1-

pa<leceran1 de n1i111, tomaran1 o fardinho que levava, di
zendo-n1e, para animar-me, a cada passo, que estavainos 
perto. F inalmente, cheguei, con10 Deus o quiz. antes de 

• 
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entrar o sol, ao tern10 da n1inha viagem: entrei em un1a 
pequena e formosa campina rodeada de bosque e nella 
quatro ou cinco ranchos de bugres, em um dos quaes acha
va-se ainda vivo o selvagem por quem tinha andado tão 
escabroso caminho: grande consolação inundou meu cora
ção ao ver-me a seu lado. Offereci-lhe uma camisa que 
trouxera, e eu mesn10 lhe enfiei; pois elle estava como o 
Senhor o creou, sem mais do que um farrapo em a cintura, 
e lhe dei ele con1er daquillo que tinha levado para mim. 
Logo lhe declarei o motivo da 1n inha visita que não era 
outro senão abrir-lhe as portas do céo com o baptismo. 
11ostrou-se mui contente e agradecido e me pediu o 
baptizasse imn1ediatamente, como fiz. Oh ! que alegre 
ficou ! não sabia repetir-me outra coisa senão que queria 
ir-se para o céo para vêr a Deus, que é pai, accrescentava. 
Em seguida me retirei para descansar debaixo d'um pi
nheiro, passando a noite ao sereno, pois nos ranchos não 
havia lugar. Os índios me offereceram algumas fructas 
em troco <la minha provisão que tinha repartido entre 
elles, e me disseram na manhã seguinte que não me fosse 
porque estava cansado e com un1a perna lastimada. Sem 
embargo, tirando forças da minha fraqueza, apenas ama
nheci, voltei para casa pelo mesn10 caminho, que achei 
ainda n1ais difficultoso. Nada digo das picaduras de 
certos anin1alinhos que me fizeram gottej~r sangue, nem 
de outros pegajosos de que se encheu o corpo e sobre tudo 
as feridas que os espinhos n1e abriram n'uma perna que 
me obrigaran1 a ficar de cama. Apezar de tudo cheguei 
á casa tão contente e satisfeito como um capitão que, pen
sando no bom exito da batalha, se olvida dos padecimen-
11 - P. R . G. 
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tos sof fridos nella." Até aqui o pc. Solane11as. 23 ) "En
tretanto observarei, prosegue o p e. Villarrubia, que estes 
poucos baptismos e a salvação das poucas aln1as acima 
ditas com o demais que se tem feito com nossa presença 
e nossos desvélos en1 pról dos selvagens, algo é para dar 
por betn empregados nossos tenues trabalhos e tan1bem 
para que o governo esteja satisfeito com os gastos que 
ten1 feito para an1ansar estes indios." 

Pois, na realidade não parecen1 n1ais dispostos a mo
rar constantemente en1 seus bosques con10 antes ; já ton1a
ran1 gosto en1 :viver em sociedade com outra gente e estão 
pron1ptos a se aldear; n1as sobretudo já não n1ostra1n 
aquella natural fereza que os induzia a matar e degollar a 
quantos encontravan1, de sorte que se póde agora transitar 
livren1ente por toda a parte e até estabelecer-se sem perigo 
no meio delles, o que é uma vantagem incalculavel para o 
commercio e para os novos colonos que sem difficuldade 
se vão estabelecer onde antes não se atrevia1n por serem 
logares in f ectados pelos índios bravos. 24 ) 

Pouco a pouco parecia acordar-lhes a consciencia reli
giosa que até os levava a fazer sacri fiei os pela religião. 
Um dia explicava um Missionario os prazeres do paraiso 
e einquanto todos ouviam attentos, levantou-se um delles 
perguntando : "a kai ke kO'J.'ª· in vanc? I-la bastante con1er 
no céo ?" O acto da contrição aprenderan1 com tanto fer
vor, que parecia que o Espirita Divino se lhes communi
cara vi sivehnente. pela inaneira que quando juntos levan-

23 ) Perez, La Comp. de Jesus, p. II. libr. 2. n . 36. 
2 4 ) L. e. pag. 569-57(}. 
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tam de ten1po em tempo as mãos ao céo dizendo ao P adre : 
" lá kaike Titpé. Olha o céo, lá está Deus". Outros casos 
semelhantes já nos contou atraz o P . Solanellas. Elle nos 
descreve uma festa e foi nesta occasião que mostraran1 os 
índios que sabiam tamben1 fazer sacrificios por sua reli
gião. Diversos bugres tinhan1 feito uma visita a Porto 
Alegre onde tinham sido ricamente presenteados. De 
volta e depois de descançados por uns dias convidaram os 
seus visinhos a un1a festa em que pretendiam mostrar às 
ricas dadivas aos amigos. Para este dia festivo, o mais 
esplendido no mundo, "tinham preparado grandes talhas 
con1 seu vinho ou chicha .. " Vi quando chegaratn os bugres 
convidados, o que já arinunciava sua musica que consiste 
en1 flautas de canna que tocam com o nariz e guannpas 
de boi que elles fazem acordes entre si e todos 1n archavam 
formados com seu capitão-n1ór na frente. Que bellos 
n1oços ! Que bons granadeiros ! Um dos ft1-x avas ( che
fes ) , o mais civilizado, sahiu para recebei-os. Já vê V. R. 
como tatnbem os in fieis gostam. de etiquetas e cumprimen
tos. Começou a dansa ás tres horas da tarde e acabou ás 
doze da noite. Certo un1a vez na vida é coisa digna de vêr 
estes indios, ~dornadas as suas cabeças com pennas de pa
pagaio e as mulheres brincar e bailar con1 n1uito recato 
e honestidade e como dão o compasso os mestres da ~a

pella; as 1nuitas fogueiras em labaredas que se encherga 
como em dia, o grão-tuxava que lhes põe a bebida na bocca; 
aquella musica tão patetica e tétrica, aquellas vozes pro
prias de selvagens, tudo junto fórma uma harmonia que ao 
que não a tem ouvido não desagrada; mas a quen1 o ouve 
t; dos os dias, enfastiaria muito, se o amor de Deus a não 



324 PORANDUBA RIOGRANDENSE 

adoçasse. Como o baile ficava uns 60 passos distante da 
capella, julgava eu prudente 0111i ttir o terço n'aquella noite 
e assitn me retiiei para casa. Lá, porém, passado pouco 
ten1po, ouço que chan1am á porta ; saio e vejo os bugrinhos 
1naiorcs, que tinham deixado o baile para dizer-me que fos · 
se tocar ao rosario. Fiquei admirado e surprehendido ao 
ouvil-os; logo me anin1ei e fui con1 elles á igreja. Toca
ran1 o sino e todos os bugres in1mediatamente abandona
ran1 o baile e, da 1nesn1a maneira que as n1oscas a tun favo 
de 1nel, acudiram todos á cape1Ia sen1 faltar uin só. Sahiu 
assim uma funcção tão bonita como nunca antes ; canta
ran1 as ladainhas e um bugre dos que n1e vieram chan1ar .. 
tocava um pequeno orgão que possuo e foi a primeira vez 
que o toquei na igreja. Assistiu á funcção o tuz ava dos 
bugres mais ferozes; sem duvida com1noveu-o o canto 
dos moços. Acabado o rosario, manifestei aos indios o 
gosto que me tinham dado assistindo a elle e que lhes que
ria recon1pensar tão bella acção; o pren1io foi um pouco de 
doce que reparti entre elles, que os fez sobre n1aneira 
felizes e se foram outra vez a ver bailar seus paes e suas 
n1ães. Reti rei-me para casa mui satisfeito de ver que em 
aquelles corações havia podido mais o amor ao rosario 
que a dansa e · rnusica bugres. Tudo con1eçou e acabou , 

con1 muita paz e orden1. De 1nanhã de1nos de comer aos 
convidados : entregan10-lhes un1 boi para con1eren1 em seu 
toldo e con1 as agulhas e fios que entre elles repartimos, 
foram-se 1nui alegres. Deus queira que tudo isso se1a 

• 
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para que de uma vez saiam do bosque e se aldeiem. As
sin1 o espero". Até aqui o P. Solanellas. 25) 

E ncerremos este capitulo com um trecho das "Obser
'i:açõasn que ·foram presentes á Assembléa Provincial por 
um deputado. " Pelo que toca á primeira parte da per
gunta ( quaes são as vantagens que tem produzido a ca
techese ? ) póden1 responder todos os estancieiros dos dis
t rictos de 1v1butucarai, Passo Fundo, Can1po do Meio, Pal
n1eira, desde Santo Angelo até a Vaccaria; podem respon
der os innurneraveis visinhos daquelles sitios e lavouras 
que se estão estabelecendo nos bosques, serras e lugares, 
aonde cinco annos antes ninguen1 se atrevia a penetrar 
sem uma boa escolta. Respondam os traficantes e commer
ciantes desta província com S. Paulo e Minas que tantas 
victi~as choraram nos mattos Castelhano e Portugue.z e 
bosques circu111visinhos, que agora atravessam sem receio 
e co1n toda a segurança. Digam-no, emfim, os hervateiros, 
ratno de que tiram sua subsistencia e industria que toma 
cada dia maior incremento naquelles districtos. Somos 
n1ui injustos ! Quando, ha agora quatro a cinco annos, 
começaram os bugres a apresentar-se pacíficos e deram 
algu1na esperança de deduzir-se, então os desejos dos po
vos daquellas regiões se exprimira111 no sentido que não 
exigia1n n1ais senão poder viver seguros em suas casas e 
lavouras, poder andar pelos bosques sen1 perigo de serem 
assassinados e clan1ando que não se pouparia sacri f icio 
algun1 en1 favor do Cathecismo para conseguir aquillo só-

2 5 ) L . c it. pag. 550- 551. • • i 

. . 
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mente. E agora quando, além de ter obtido esse pouco, 
se utiliza o trabalho dos bugres nas plantações para não se
ren1 onerosos aos visinhos, quando elles mesmos são uma 
muralma de defeza contra os selvagens, se pergunta, que 
vantagens tem produzido a catechese? ! Nós nos queixare
mos de que ainda não estão civilisados, que depois de tres 
ou quatro annos necessitam ainda dos auxilios da nação, de 
que todavia não são capazes de sair da tutela, de q~ são 
toda via scl vagens ?" Assitn termina1n as "Observações", 
que não foram attendidas. 

O representante do governo poz con10 que o sello da 
verdade sobre os trabalhos dos Missionarias. "Entretan
to, o Relatorio do 11inisterio da Justiça de 1850 assi111 nos 
descrevia os trabalhos proveitosos de outros Jesuitas .. . 
Com effeito, segundo a informação do Presidente da Pro
vincia, que tenho presente, a maior parte delles estão em
pregados nas aldeias ao longo do Uruguay, prestando n1ui 

valioso serviço; pois que, continúa o mesmo Presidente, 
muito convirá ir civilizando os indigenas, que habitam 
aquellas paragens. O Superior 1nerece conceito, e etn 
geral todos elles comportan1-se ben1 em suas diversas re

lações". 26 ) 

2 6 ) Manuscripto do Rev. P. Mario Arcioni, S. J ., que teve 
t1. bondade de me communicar, entre outros, tambem este do
-cumento. 

.. 
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PERSEGUIÇÃO EM PORTO ALEGRE E FIM DA 
CATECHESE 

Apezar dos referidos resultados, que em tão breve 
tempo e com circun1stancias pouco favoravei s obtiveram 
dos selvagens, os Missionarias não pensavam nem podíanI 
pensar, antes do prazo de 15 a 16 annos por t1Jeio d'u1n 
constante e não estorvado trabalho dos elementos jovens 
i ormftr un1 povo civilizado. · Porén1, não deviatn realisai-o, 
e co1no não raras vezes acontece, impedidos por un1 tado 
donde n1enos se podia esperar opposição. 

A Assen1bléa Provincial, escreve P erez, foi que de
clarou a guerra e sem quartel aos Jesuítas da Provincia 
do Rio Grande ; o fi1n dos seus inimigos era expulsai-os 
dos aldeamentos e, si po<lesse ser, de toda a Provincia e 
para conseguil-o puzeram-se a clamar contra as despezas 
feitas no::> ~:deamentos, sen1 nenhun1a vantagem visivel, 
<li zi~1-;,1 cI ~ cs, cumulavam-nos com atrozes calumnias, fa
zendo-os autores da corrupção dos costumes e immorali
<lades dos brazileiros, que os proprios Padres denuncia
ra111 muitas vezes como un1 obstaculo para a conversão dos 
indios." 27 ) Qualquer boato levantado não se sabe onde, 
servia a estes senhores de prova contra os Missionarios, 
por ex. aquelle que trazia na testa a in1probabilidade e a 
n1entira, que o P. Parés tinha reunido e armado WlS bu
g res para se apoderar por n1eio de1les de Porto Alegre e 
só porque a n1ulher d'un1 sub-delegado que desejava ganhar 

27 ) La 001nvanhia de Jesus en la Republica Argentina 
11 Chil e. Parte II. livro II. n . 37. 
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as boas graças da Assembléa, tinha feito tal denun
cia. 28 ) Outro corria, que os bugres se tinha1n revoltado 
e fazia1n tropelias roubando mulheres e meninos e que os 
brazileiros se armavam para fazer-ll:ies guerra de exter
minio, o que sabian1 aproveitar, como costu1nam, os pe

riodicos adversarias dos jesuítas, que na realidade estavam 
mui tranquillos nas suas aldeas, pois se algum desmando 
tinha occorrido, foi entre os índios bravos ainda não al
deados. 2º) Com taes antecedentes o triun1pho não era 

\ 

duvidoso: A Assembléa decretou entregar os aldean1entos 
aos Capuchinhos, parte do decreto que nunca se executou, 
e retirai-os aos jesuitas. O Vice-Presidente, a quem estes 
nunca tivera1n por adversário, é verdade, supplicava ao P. 
Parés que não chamasse imn1ediata1nente aos Missiona
rias; mas este sabendo que as ordens contra os índios já 
tinha1n sido communicadas aos subalternos e que logo co
n1eçariam as extorsões, não quiz que aquelles foc-.sem teste
munhas dos rnales que a1neaçavam a seus infc:::::s l·t:cires. 

. Ç)rdenou, pois, aos PP. Cabe~a e Saclerra que da 
Vaccaria, onde tinham sua residencia, 1narchassen1 para ' 
Sta. Catharina, dando na viagen1 as missões que pudes-

2 s) L. cit. n . 30. pag. 542. 
29) J á dois annos antes, em 1850, oa inimigos dos PP. 

tinham encetado uma guerra particularmente em um jprnal 
(O Correio àe Porto A legre) copiando ra nçosos artigos de 
encyclopedistas francezes. A conjunctura era mal escolhida 
para hostilizar os J esuitas, quando um ministro da Corôa em 
publica Camara de Rio de Janeiro, falava com louvor dos 
trabalhos do P . Parés e seus companheiros ; quando o Impera· 
dor mesmo recebeu com notavel satisfação aos Bugres que lhe 
foram enviados, os condecorava com titulos militares e os 
contemplava com formosos uniformes e armas. L. e. 

I 
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se1n; outro tanto fez o P . Villarrubia, chamado a Porto 
Alegre, onde estava já de novo o P. Martas. E ste pen
sava se unir con1 os P P. Cots e Solanellas e n1issionando 
pelas costas do Uruguay dirigir-se a 1\Iontevidéo, 0 que, 
porém, não pôde realisar e todos tivera1n de voltar a Por
to Alegre. 

Se os infelizes índios não podiam persuadir-se de que 
os PP. os deixavam para sempre, aquelles que o acredi-

<> 

taran1 n1anifestava1n grande afflição. E n1 Nonohay, teve 
o P . Solanellas de presenciar scenas comn1ovedoras; não 
queriam se separar delle e o seguiran1 até larga distancia, 
até que, por boas maneiras e consolando-os á feição de 
rneninos, persuadiu-os que voltaria, conseguindo que re-

, , 
gressassem as suas casas, n1enos um, que o acompanhou 
até 70 leguas de caminho. Tanto se tinham mudado aquel
Jes corações pouco antes tão ferozes! 30) 

Tennine1nos esta tra~edia com as palavras do P. Pe
rez: Este é o fiin , escreve este historiador, que tiveram as 
reducções elos bugres emprehendidas co1n tanto zelo, ven
cendo in1rnensas difficuldades, arrastando tantos sof fri
n1entos. Mas isto nada ten1 de estranho etn nossos tempos; 
têm por certo que aquelles senhores deputad~s estavan1 lon
ge ele acreditar as calun1nias que elles 1nesn1os ou forja
vam ou patrocinavan1; poré1n, tinham de obedecer ás or
dens superiores da seita maçonica a que estavam vendidos 
ou afiliados." 31

) Hoje felizn1ente os tempos mudaram. 

30) Carta do P. Solanellas ao P. Berdugo, 15 de março 
de 1852. 

3I) Carta de P. Coris ao R. P. Geral, 30 de dezembro 
de 1851. 
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Não pensava como a Assen1bléa o povo de Porto ' ' 
Alegre. Aquella lhes tinha retirado a grati fi~.ção mensal 
de 32$000; encarregara1n-se os catholicos de sustentar, 
por suas esn1olas, seus Padres, continuando estes a receber a 
mesma n1ensalidade. 32 ) Continuavan1 seus trabalhos tanto 
na cidade como na ca1npanha 111issionando. O P. Villarru
bia aco1npanhou ao Bispo Diocesano, D. Sebastião Dias 
Larangeira, nas suas visitas pela diocese, pregando ~ ad-
111inistrando os sacran1entos. 

Cedo devia a assembléa se arrepender desse passo 
precipitado. En1 1854 revogou o que havia dec~etado em 
1852 reentregando á Companhia de Jesus os aldeamentos, 
que no tnomento de nascerem e se desenvolverem, lhe tinha 
arrancado. Porém passou a bôa occasião ; os !vlissionarios 
outr'ora disponíveis, já andavam em outros paizes sobre
carregados de trabalhos. Os bugres, aconselhados pelo Sr. 
Oliveira, sew antigo director, foram a Porto Alegre para 
procurar u1n Padre. Os pobres selvagens vieram pedir 
hospedag-en1 na casa dos Padres, seguros de encontrar nel
les os antigos auxílios e protecção. Não lhes podendo con
ceder o que pediran1, por ser impossível, sen1 embargo, fo
ra111 agasalhados e tratados con1 rnuito amor e hospitalida
de. l\.fais tarde, porén1 ~ inas muito tarde foran1 attendido~ 
os pedidos dos bugres. 

\ 

:-: 2) Diario da Residencia dos P P. em Porto Alegre, 
Pag. 1-2. 

' 
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TENTATIVAS POSTERIORES 

En1 . princípios de março de 1870 foi que o Rev. P. 
José Stüer, então vigario de Santa Cruz, chamado por D. 
Sebastião, entrou em negociações com o Presidente da 
Provincia para tratar de um novo estabeleci1nento e a ci
vilisação ou catechese dos bugres. Se não possuimos noti
cias positivas sobre os n1otivos que induziran1 o governo 
a protnover, outra vez, a civilisação daquelles selvagens, 
não é cl i f fiei! deduzil-os da evolução e do estado das coisas 
ele então. Os bugres, apenas tirados da sua selvajaria e in
corporados ao andamento da civilisação, por um poderoso 
ukase, foram outra vez lançados na rudeza depois de te
ren1 provado algumas doçuras. Este proceder dos que Jhes 
dirigiam a sorte, devia profundamente exasperai-os e pro
vocar á vingança nos brancos tão crueis. E reco1neçaram 
aquella vida antiga, mais bruta e mais cruel <lo que 
antes; espreitara1n os catninhos, assaltaran1 os viajantes 
e assassinaram os pacificas visinhos, espalharatn o terror 
em toda região. As queixas sobre os assaltos e assassina
tos não cessaratn e vio-se o governo obrigado a chamar 
outra vez os Missionarios tão calutnniados. Se estes 
tinham bastantes n1otivos para não acceitar, dtpois do que 
se dera, entrego á discreção do leitor. Todavia, apezar de 
todas as ingratidões e perseguições sof fridas, attende a 
Con1panhia de Jesus aos pedidos do presidente e manda 
uin seu representante, o P. José Stüer para a villa assolada. 
Quem poderia, e ainda hoje isto se dá e, como parece, mais 
por ignorancia ·do estado das coisas, quen1 poderia, digo, 
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ainda hoje inculpar os jesuitas, que não quizeram 1nais, 
con10 seus antepassados do seculo X VIII, se sujeitar ás 
fadigas da christianisação dos indios? 

Tendo-se despedido dos seus antigos parochianos e 
até dos catholicos de Santa Cruz, cujas saudades e até sen
tin1entos de separação o acompanhavam, fez en1 abril de 
1870 a longa e fadigosa viagem que já conhecemos. 3·~ ) O 
campo da acção do P. José foi mais circun1scripto e redu
zido do que o dos seus àntecessores, já por ser elle só e 
aquelles n1uitos. Com a sé na hodierna villa de Nonohay, 
sita tres leguas ao sul do Goio-En, con1prehendia 10 le
guas de N. a S. e 15 de L. a O. o districto ou curato entre
gue a seu zelo apostolico. E ste se extendia não só aos 
bugres, n1as aos mais habitantes brancos e pretos. Na
quelle tempo o povinho contava poucos moradores, entre 
elles já então o sr. coronel Lima, que agasalhava o Missio-

33 ) Brevis Oonspectus historia: bfissionis Gernianico Bra
siliensis, pag 19. 

Neste manuscripto do Archivo da Missão deste Estado 
~e l~ : "Paulo post, exeunte rnense 1\1artis, P. José Stüer per 
htteras a RR. Gubernatore Dioecesis Porlun1-Alacre1n accersí· 
tus est, ut cum ipso et cum Illmo. D. Presidente Provinciae ue 
nova n1issione inter semiferos Indios seu "Buggeros" prope 
flumen Uruguay habitantes suscipienda colloqueretur. Sacel· 
lanus Buggerorum nominatus rebusque omnibus quam me· 
liori n1odo compositis jam initi~ rnensis Aprilis cum Fr. Alosio 
Anevanter longum~ atque difficillimum iter 70 et amplius 
leucarum mulis et equis adhibitis instituit, ante secessum 
tamen paucos dies apud nos commoratus. Non solum nos, 
sed omnes parochiani ipsique acatholici dilecti sui parochi 
aegre t ulerunt". 

.. 
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nario até que elle ou antes o irmão tivesse construido uma 
casinha que ainda encontrei. 

Os bugres meio civilisados não passavam de 300. A 
capella, sem duvida erecta pelos Missionarios hespanhoes, 
estava n'um estado muito pobre, sem assoalho ne1n fôrro 
e o lugar daquelle occupavan1 umas taboas soltas; sem 
janellas, estavam as aberturas cobertas de pannos brancos 
de algodão ; tanta era a pobreza que nem azeite tinham 
para conservar o SS. Sacramento no altar. O s indios em 
geral pouco appareciam? não obstante existiam uns trinta 
con1 que o 1\1issionario podia estar contente. Mais ou 
tnenos dous annos assistia o P. José em Nonohay, quasi 
se111pre en1 companhia do ir1não João Egloff, que ainda 
hoje continúa a fabricar altares para as igrejas e capellas 
das colonias allemãs. 

O P. José Stüer íalleceu em 11 de junho de 1901 ein 
São l\1iguel dos Dous Irmãos quasi subitamente. Pouco 
antes quizera montar a cavallo para uma pequena viagem, 
111as Deus o chamou para a grande da eternidade. 

O unice e bastante relatorio nis. que deixou é ó se
guinte que dou na sua integra portugueza sem tirar 
nem pôr. 

A' esquerda -está escripto por outra n1ão: "Relatorio 
que íez o R. P. José Stüer no fiin de 1872 da lvlissão d<1 
JV 011ohay. n Depois prosegue o Missionaria: 

"Conforme a ordem de V. Rev. d. d. 8 de julho d. a. 
ve1n aqui um relatorio sobre este Curato de Nonohay, tão 

• 
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exacto e tão extenso como eu entender as intenções <le 
V. Rev. O Curato comprehende o 3.0 Districto do termo 
da \Tilla de Passo Fundo da qual dista 15 leguas (72 
leguas do Rio Pardo) ; a sua extensão é do Sul para o 

~orte 10 leguas e de E ste para Oeste 15 leguas ; confina 
co1n a Parochia de P ahnas alén1 do Goio-E n ou Uruguay 
na Província de Paraná para o· Norte e corn as P arochias 
de Palmeira e de P asso Fundo desta Provincia; seus mo
radores c.ontarr1-se a pouco mais do que 1nil, talvez 1300 
brasileiros livres, 300 índios e 60-70 escravos. 3 leguas 
para o Sul do U ruguay tem povinho com 20-25 casas 
todas de taboas e pouco accomodadas, entre ellas umas 
10 lojas de venda; fóra de 3 ou 4 carpinteiros não tem 
of ficiaes ; quasi todos n1oradores se occnpam com a herva 
ou a lavoura ; nas 1nargens do Goio-En tem alguns enge
nhos de canna. Commercio forte até agora ainda não era 
possível por falta de un1a estrada de exportação ainda que 
as n1argens do Goio-En e as do arroio Passo F undo es
tejam muito fecundas. - O edificio que serve de capella 
se acha n'um estado pouco satisfatorio; não ten1 fôrro 
nen1 assoalho, nem vidraça; as taboas soltas no chão e 
un1 pedaço de algodãosinho na unica abertura do lado, 
f 6ra das duas portas n1al supprem os con1n1odos ordinarios ; 

o altar, arruinado na occasião de duas Festas do Espírito 
Santo seria mais sof frivel, quando se porlia arranjar un1 
tabernaculo, n1as até agora ainda não achei os n1eios de 
ficar cotn o azeite preciso para a luz continua : todo o edi
fício é feito ele taboas e coberto com taboinhas. T em só 
os para1n entos indispensavelmente necessarios para dizer 
1V1issa. - Ernquanto á freguezia nas lVIissas nos dias de 
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guarda o numero regular será 30, uma vez mais outra vez 
menos, numero sufficiente em respeito á população e em 
comparação dos outros logares fóra das colonias ; a meu 
pezar o numero dos que se desobrigam, devia ser maior 
se bem que N onohay ven~a a outros lugares. Peior é o 
estado da instrucção publica; os pais não mandam ou de 
nenhun1 1nodo ou com n1uitas interrupções os meninos á 
escola; é verdade que a pobreza e a grande distancia das 
famílias fazem 11este respeito muito obstaculo; em geral 
poucas pessoas sabem assignar-se e que em taes circum
stancias os conhecimentos religiosos são poucos e fracos, 
entende-se. - Os indios mostraram até agora pouca dis
posição para se adiantarem na propria Catechese, não vem 
á Capella, não nlandam os meninos a serem instruidos ; 
vivetn quasi sempre retirados no matto, fazendo herva, ou 
nas roças ou na caça e nas suas occupações são tão disper
sos que não faciln1ente se pode ir para ajudal-os e influir 
nelles. As razões são a sua indole tardia e preguiçosa, a 
falta de bons exen1plos dos outros n1oradores e a falta de 
providencias convenientes de cima. 

Com difficuldades especiaes que não se deparem ein 
outros lugares não encontrei ; em geral estou respeitado 
e bem tratado de todos os moradores en1 que diz respeito 

\ 

á minha pessoa; tenho agora casa bem fechada, com os 
commodos suf ficientes e viveres, quando não se pediren1 
os mais finos e exquisitos das cidades, ta1nbe111 tem bas
tant~. 

Con10 setn pre declarei, com um irmão lavrador, un1 
ou dous Padres acham de que viver . Uma dif ficuldade 
séria fica sómente a grande distancia do centro ela 1nissão, 
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sendo as viagens cadâ vez dispendiosas e penosas para 
pessoas não acostumadas a viajar. Vê1n ahi mappa sum-
1nario de todo o tempo que demoro aqtÚ : 

Baptisn1os de 1870 : 68 1nasc . 59 f em . 127 
" de 1871: 62 " 42 " , 104 

do 1.0 Sen1. de 1872: 20 " 21 " 41 

Son11na 272 

Casan1entos de 1870 12 

" de 1871 25 
do 1.0 Sem. de 1872 12 

Som ma 49 

En1 tudo obitos no livro 15 e confissões 425. 
O meu ordenado de Capelão é 400$000 rs., mas nas 

viagens para baixo cada vez se gasta1n ao menos 80$000 !" 
Até aqui o docun1ento do P. José Stüer S. J. 

Approxin1adan1cnte 20 annos mais tarde, ein fins de 
dezen1bro de 1891, quen1 escreve este, pôde pessoaln1ente 
visitar o theatro ·n1íssioneiro de seus c~nfrades. Con1pa
rando aquelles bellos principios de 1850, o forte desenvol
viinento claquellas prin1icias d't11na nascente ci vilisação, 
co1n o que ainda restava, se podia dizer que cran1 apenas 
as ruinas das ruínas. Da capella "onde prin1eiro echoaran1 
os canticos piedosos dos catechun1enos" 34 ) não se en-

34) Men1oria sobre a Igreja do Collegio dos Jesuitas em 
S. Paulo por Theodoro Sampaio, Revista ào Instit. H·ist. e 
Geoor. de S. Paulo 1898, vol. II pag. 2. 
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contrava n1ais do que uma parede e un1 pequeno sino 
quebrado. De índios, nada na villa. 

Na con1itiva 3:.;) do excellentissimo senhor bispo Dio
cesano que en1 vi~ta pastoral tinha chegado tambem a No
nohay, fui por s. excell. n1andado ao acampamento dos 
bugres que fica quasi meia hora distante da villa. Con
f orn1e n1cu dia rio foi en1 23 de dezen1bro que a prin1eira 
vez visitei os bugres etn jcompanhia do professor publico o 
sr . Oscar Pereira da Costa que bern os conhecia e teve lá 
unia aula para os filhos delles; estes, poréin, andavarn ein 
ferias e espalhados pelo n1atto. Ainda que avisados da 
nossa chegada não podemos entrar no primeiro rancho. 
Porque motivo? pergunta o leitor. Estavam diante do 
toucador? Se não isso, foi coisa semelhante. Pois, sendo 
meio civilisados, usarn de vestidos con10 nós quando tra
tan1 con1nosco. Porérn, no seu aca1npa1nento e nos bos
ques anclan1 nús livrando-se dos molestas trapos dos em
boabas como querp no calor se põe a fresco. Tive assim 
tc111po de aprontar un1as palavras de sua língua que tinha 
aprendido na viagem de Cazeros por n1eio das quaes e do 
portuguez consegui n1e fazer entender. Nas 10 ou 12 
cabanas 111orarian1 tunas 50 pessoas, ainda ben1 selvagens e 
quando rnuito levarmn un1 leve verniz ele civilisação. São 

3~) No séquito de sua excell. andavam ainda os RR. PP. 
Estevão Kiefer e l\1anoel Pacheco, o sr. Antonio Kroeff, Sebas· 
Lião, o criado do sr. Bispo e o seu companheiro 1\1:anoel com a 
conducção de excellentes animaes que o pai do sr. Antonio, 
o benemerito coronel Jacob Kroeff Filho, generosamente t i
nha posto á disposição para a excursão episcopal pelo Norte 
do Estado. 
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as mesmas creanças de outr'ora, como as conhecemos dos 
tempos dos antigos Missionarios. Vivem quasi só das 
f ructas do matto e da caça ; plantam tambem uns pés de 
milho. Conversei com eltes, perguntaqdo-lhes certas pa
lavras, fiz-lhes uma pequena instrucçãd e os convidei para 
apparecerem perante o seu bispo Diocesano. Casei o ca
cique Caetano Gongk e outros tre~ pares e fiz 10 bapti
sados de creanças. Tomando nota dos seus no1nes deratn 
notnes brazileiros; insistindo com elles, con10 que enver
gonhados, confessaran1 os seus nomes indiaticos, con10 
p. ex. Florentino Fackochün, Pedro Cací, Blandina Ry
mukõ, Rita Ninengkêre, Joaquitn Krangkrê, ~ntonio 

Bongko, C. J{achupáu.. Francisco Fanhõ, etc. O chefe 
Gongk apresentou-se-me com uma velha farda militar, 
sen1 dragonas, um sovado chapéo, calças de algodão gros
so, aliás sem camisa nen1 gravata, nen1 espadim e de pés 
no chão. Das tres visitas que fiz aos bugres a ultima não 
foi setn algum perigo. Voltando, estivemos todo o ca
minho debaixo d'un1a horrível pancada de chuva e che
gando á margem do arroio Tigre cahiu um raio tão perto 
que nos cegou por uns 1nomentos e de que senti o choque. 
Não longe d'ahi tinha faltado pouco para que o fallecido 
P. José Stüer se afogasse regressando ele unia viagen1 
a Porto Alegre e perdendo um poncho e a bagagem. 
Se n1e não engano foi o coronel Lima que m'o contou e 
cm cuja casa tan1ben1 fomos do melhor n1odo agasalhados. 
Ao despedir-nos veiu mais um velho amigo do P. Stüer, 
um marinheiro francez, J. B. Lachose, que de jangadeiro 
navegava no Uruguay; deu-me um abraço bem apertado 

• 
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l ara transmittil-o ao P. José. Estes poucos restos dos 
i11dios n1isturam-se con1 os brancos. de sorte que se póde 
considerar como extinctos. 

Vocabulos colhidos da bocca dos bugres ve1n em outro 
togar deste livro. 



CAPJ'.rULO X 

Os Caingang's ou Coroados no Rio Grande do Sul 

Sobre os indios Caingang no Paraná, São Paulo e 
mesmo no terrítorio missioneiro da Republica Argentina 
já ha noticias algo minuciosas. As que existem no Rio 
Grande sobre esses indio~, resentcm-se de diversas lacu
nas. Longe de querer fornecer um t rabalho exhaustivo 

' 
sobre a origem, desenvolvimento, e costumes desses amerín-
dios, esta modesta contribuição para a ethnologia do Bra
~il não pretende mais que apresentar o resultado das ob
servações conscienciosamente feitas por 1nim co1no por ou
tros 111issionarios sobre os Coroados. 

Já ha a1ur,os que visitei os Coroados ou Bugres deste 
Estado em Cazeros e Nonohay. Então fiz algu1nas notas 
sobre as observações de seus costun1es a que procedi entre 
elles n1esmos. Unias dezenas de annos antes, esses ame
rindios tinha1n sido recolhidos e estabelecidos por j esuíta~ 

espanhoes en1 pequenas povoações. As inforn1ações que 
uns destes missionarios deixaram em cartas e relatorios 
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e cujos originaes estiveram á minha disposição, junto com 
as observações acima ditas, formam o assumpto deste ca
pitulo. 

Tendo estes amerindios já um passado prehistorico, 
sendo quasi geralmente considerados descendentes dos an
tigos Guayaná havemos de retroceder a estes e de, breve-
1nente, referir seu passado, costumes e divisão em grupos. 

1) OS GUAYANA DOS SEC. 16, 17 E 18 

As noticias que sobre os Guayaná existem, alcançam 
o ultimo quartel do seculo 16. Gabr·iel Soaras, cuja cele
bre "Noticia do Brasil" é desta época e com razão goza 
hoje de grande autoridade, descreve os Guayaná, entre 
Angra dos Reis e Cananéa, (que corresponde mais ou 
menos á costa do hodierno S. Paulo) como indios simples, 
não maliciosos nem falsos e facilmente contenta veis, vi-
vendo da caça, pesca e fructos silvestres. Inimigos da 

anthropophagia não matavam os captivos, mas escravisa
vam-nos. Esta escravidão era mui branda, não exigiam 
delles trabalho pesado que elles mesmos desconheciatn. 
Nunca abandonavam seu territorio para guerrear outras 
tribus, ne1n as procuravan1 nos seus toJdos, não sabendo 
con1bater no matto, mas sin1 e1n can1po aberto onde mo
ravam. 

Encontrando-se co1n brancos não os hostilisavan1, 
n1as fazian1 lhes con1panhia. Não t inha1n toldos com 

certa orden1 de choupanas co1no os seus visinhos Ta1noyos, 
mas viviam em cavernas do campo ( troglodytes), nas quaes 
mantinham fogo dia e noite e dormiam sobre o chão, as 
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vezes sobre uma pelle. Ainda hoje se encontram no Es

tado do Paraná taes cavernas, que indicam essa n1aneira de 
viver dos Guaya'.ná. Sua língua era differente da dos 

Carijós e Tamoyos. 
O viajante inglez Knivet, contemporaneo de Gabriel 

Soares, não concorda se1n pre con1 esta descripção. Attri

bue, porém, aos Caing.ang o t raço característico, pelo que 
os tn odernos Guayaná são reconhecidos descendentes da
quelles; cortavam o cabello de tnaneira. que formavam 
uma corno coroa, donde deve-se derivar seu outro appellido 

Coroados. 
Simão de Vasconcellos menciona-os tan1bem na sua 

Chronica e observa que obrigados pelos portuguezes se 

retiraram para o sul. 
De facto encontratn o-los, un1 pouco antes de meia dos 

do sec. 17 no curso superior do U ruguay ao norte do 
nosso Estado do Rio Grande do Sul, mencionados no 
mappa or-ganizado pelos missiona.rios do P araguay e Rio 
Grande e ainda distinguidos dos Gua1achos que apparecem 

sobre as margens do Iguaçú. 
Deste tempo só sabe1nos que os missionarias Ruis de 

wlontoya e Dias Tanho visitaratn os Guayaná no alto 
Uruguay, quando ahi grassava uma epidemia que fez inui

tas victimas entre elles. Sua lingua era di f ferente do 
. 

guarani. 
Um seculo mais tarde, no 18, ambas as tribus Guala-

chos e Guayaná são identificadas pelo historiador Lozano. 

Seo·undo este viviain da caça e pesca e não permaneciam 
b 

mais de dous annos no mesmo ter ritorio. Estabeleciam-se 

en1 pequenos grupos, separados por g randes distancias, 
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para que não fo~se detnasiadarnente acanhado o espaço 
em que pudessem exercer a caça e a pesca. Dos pro
ductos deli as faziam provisão para o anno inteiro, contra 
o costu1ne quasi comn1un1 das outras tribus, que, com raras 
excepções, nem cuidavam do dia de amanhã. 

Construiam suas choças plantando um tóro, de cuja 
ponta descia?1 quatro páus ern fórn1a de cruz, norteados 

pelas quatro regiões do céo; outras tantas divisões fa
ziatn para as famílias, levantando parede~ . de folhas de 

pahn eira. Os toldos ou aldeasinhas 111antinham entre si 
ttn1a certa communicação por meio de picadas que, porém, 

eram pouco trilhadas. Quando tinhan1 n1otivo de casti
gar ou atacar uma aldeia, faziam a declaração de guerra, 
fixando naquellas sendas umas flechas. Quando, pelo 

contrario, pretendiam convidar para alguma festa, colloca
van1 no chão umas espigas de milho, dispostas em circulo 
e suspendiam outras em arvores. 

Nestas occasiões se embriagavam e produziam uma 
algazarra infernal. Uns cantavam desentoadamente, outros 

choravam, estes davam gritos, aquelles suspiros, est'outros 
nrremedavam as vozes dos animacs como bramidos, silvos, 
uivos, latidos e relínchos, aquel'outros imitavam o canto 

das aves, tudo em uma confusão de vozes e gritaria desen
freada. :E:rnfim, passando a vias de facto, arranhavam-se 
e n1ordíam-se uns aos outros, como se pelejassem com 
inin1 igos. De facto originaram-se dahi muitas vezes aber
tas hostilidades e a despedida da festa degenerava em de
claração de guerra. 

Tan1ben1 as mulheres ton1avam parte nestas festas, 
embriagavanJ-se e por causa dcllas é que se ateavan1 as 

• 
• 

• 

' 
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~ontendas. Os maridos descontentes declaravam-se divor
ciados e as repudiadas vingavam-se a valer . 

Fóra do ten1po destas borracheiras, as mulheres ob
servavam certo recato e seu traje ordinariamente era assaz . , , 
<lecente. Era uma especie de tunica que descia ate os pes 
e deixava descobertos os braços. Os homens andavatn 
nús con1 excepção de alguns que enfiavam camisas con1-
pradas aos guaranis. 

· Nestas festas observavan1 tambem utn costun1e muito 
louvavel : os moços e as moças não podiam tomar vinho 
~ tinhan1 o dever de esconder as arn1as. A razão deste 
µreceder não é di f fici l adivinhar. 

As cordas dos arcos confeccionavan1-nas das fibras 
da ortiga. A s pontas das flechas não traziam farpas, eran1, 
porém, largas para abrir ferida fendida e assim fazer cor~ 
rer sangue. Desta maneira era f acil o rastro da caça ate 
o emn1aranhado do matto. 

Não t inham vestígio de religião, mas criam que a 
altna dos clef untos, a qual chamavan1 acupli) se convertia 

em demonio. Gozavan1 de grande autoridade os feiticei
ros que os traziam illudidos co1n seus e1nbustes. Dava111 
oraculos depois de consultarem ou bebere1n herva-matte e 
proferiam o oraculo com as palavras : "A herva me disse 
isto". 

Em cada toldo havia um pequeno cen1iterio mui lin1-
po; sobre os tun1ulos levantavam uma pequena pyramide 
de pedra ou de terra, em cujo cimo collocavan1 un1a cuia 
com agua e ao pé conservavam un1 fogo lento, nutrido dia
riamente pelos parentes. A cuia, diziam, serve para matar 
a sêcle ao defunto, o fogo para aiugentar as moscas . 

• 
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2) OS GUAYANA OU CAINGANG NO T EMP O 
110DER NO. NOTICIAS CONT RADICTORIAS 

SOBRE E LLES 

Ao estudarmos agora a historia nioderna dos Guayaná 
nos autores contemporaneos, veren1os que as noticias sa
hen1 n1ais ricas, deixam porém 1nuito a desejar en1 clareza. 
Uns os classificam entre os T upis, outros entre os Ta-
puyas ou Gés; estes lhes attribuen1 u1n a lin~ua ~ropria, 

aquelles a consideram só um dialecto do guarani, estoutro~, 

de accordo con1 autores antigos os pintam con10 doce1s 
an1erindios, faceis de contentar, aquell 'outros, pelo con
trario descreve1n-nos tribu mui fera, dada á anthropopha-
gia, cousa esta que os mais bem avisados simplesmente ne
~ain. Aquillo que uns com Ehrenreich consideram nota 
~aracteristica, co1no a te11zhetá) outros como Ambrosetti, e 
parece com razão, a excluem como tal. 

Aqui é impossivel entrar na avaliação de tantas opi
niões. A opinião dos que sustentam que os Guayaná se 
tivessen1 extendido até o Estado da Bahia, parece destituída 
de funclan1ento. Gabriel Soares, que descreve esta região 

circumstanciadamente, observa profundo silencio a este 
respeito. Ao tratar dos Tapuyas na costa austral do Bra
sil , já de ante1não lembra que os encontraren1os outra vez 
na Bahia e que então ha de se re ferir a ellas, o que não 

teria 0111ittido a respeito dos Guayaná, si estes tivesse1n 
existido na Bahia. E' verdade que etn um relatorio an
tigo, attribuido a um missionaria jesuíta, entre 75 tribus é 
tnencionada tuna de Guayaná porén1 de qualidades que a 
separa inteiran1ente da conhecida nação dos Guayaná, por 
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ferozes e indomaveis. Tamben1 Simão de Vasconcellos, 
onde faz a sua divisão de todas as t ribus, dá aos Guayaná 
o sul do Brasil. 

Nurn ponto todos concordam, e é que os Guayaná, os 
hoje chan1ados Caingang e en1 algumas regiões tambetn 
conhecidos por outros nomes, co1no Coroados ou Bugres 
no Rio Grande do Sul, Camés em S . Paulo, Xocré em 
Paraná, Socré em S. Catharina - se tem conservado nestes 
Estados do Sul e desde n1eiados do seculo passado tan1bem 
na região n1issioneira da Republica Argentina. 

Em alguns districtos, como anteriorinente no Rio 
Grande do Sul, assim ainda hoje em S. Paulo e S. Ca
tharina, os Caingang por suas hostilidades tem-se tornado 
muito inco1n1nodos aos civili'sados e tern feito diversas 
victimas da sua vingança; como ha dous decennios a do 
zeloso conego Claro l\Ionteiro que, á frente de uma expe
dição, queria dedicar-se á conversão destes amerindios. 

Assin1 ten1os, aqui, un1a nova prova de que diversas 
tribus originaria1nente eram paci ficas e amiga veis para co1n 
os europeus, como os antigos Guayaná, porém provocados 
pelo tratamento duro e injusto dos brancos, levantaram-se 
e deixaram-se arrastar a excessos. 

No Rio Grande do Sul, desde 1n eiaclos do seculo 
passado, graças ~os esforços dos missionarias espanhoes, 
emmudeccran1 as queixas, de sorte que o nosso Estado 
cotnpletamente foi incorporado na civilisação e trabalha 
na ordem dos paizes civilizados, sem que nelle haja mais 
hordas selvagens que impeçam o seu desenvolvitnento, que 
se não pode dizer de Estados visinhos. 
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3) OS COROADOS OU CAING.!\NG NO RIO 
GRANDE DO SUL 

Quasi na n1esma região, onde no seculo 17 deixamos 
os Guayaná no Rio Grande do Sul, encontramol-os com 
o non1e de Caingang em meiados do seculo 19. Seriam 
os descendentes in1mediatos daquelles? Isto é difficil sup
pôr ; pois, segundo os Caingang mestnos af firmam, im
n1igrara1n de São Paulo. 1'a1nbem não seria facil expli
car, con10 se teriam conservado no n1eio das reducções 
riograndenses, que se extendian1 então quasi pelo Rio 
Grande inteiro, sem serem incorporados ás reducções. 
Prova\reln1ente retiraran1-se para S. Catharina e São Paulo. 

Os Caingang ou Guayaná do Rio Grande eran1 de 
estatura mais que mediana, quasi esbeltos, o corpo e os 
n1embros be1n proporcionados. O rosto é antes oval do 
que largo, os olhos pretos brilham e moven1-se inquietos. 
A côr da pelle mais ou n1enos escura, segundo a região, 
campo ou n1atto, onde vivem e tem pouco da côr de cobre. 

Nos Coroados ou Caingang de Nonohay, que visHei 
ha vinte e tantos annos, não pude descobrir nada de ta
tuagen1 nen1 de pintura do corpo. Andam quasi nús, só 
durante o inverno cobrem-se <le um tecido que as mulhe
res fabrican1 das fibras de uma ortiga arborescente, e que 
chaman1 curú ou lurú. E' um panno rectangular, como o 
nosso pala, ele 150 cm. de co1nprimento e de 125-130 cm. 
de largo; no n1eio acha-se unia abertura para poder passar 
a cabeça. A fabricação deste tecido parece propriedade 
exclusiva desta tribu. Si a cura pelo vestido não lhes 
causa muita pena, maior é o cuidado dos mantimentos 
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que lhes fornece a caça e a pesca. Plantan1 tan1bem man
dioca e milho, n1as em quantidade tão pequena que, con10 
pude observar, a agricultura entre elles não passa de re
curso secundaria. que se poderia dispensar. 

' 
Para a caça usan1 diversos arcos, uns de dous metros 

de co1npri<lo e no meio da grossura de munheca ; os de 
guerra são ainda n1ais con1pridos e bem lavrados. As fle
chas são feitas de canna de taquara ou de madeira, a ponta 
é de osso e as vezes ta1nben1 de ferro. T a111ben1 na pesca 
sabem manejar as flechas com grande habilidade. Entre 
os seus adornos deve se contar a gargantilha dos dentes 
angulares de macacos; os homens ornan1 o cabello cotn 
pennas de papagaio. 

Possue1n tambem instrumentos musicas que confeccio
nam de peças de canna e os tocan1 com o nariz e afinam 
e harn1onizan1 guan1pas, produzindo uma musica pathetica 
e triste. Para darem signaes ao longe usatn uma especie 
de trombeta feita dos duros e grandes perianthos ou in
volucros floraes da conhecida palmeira coqueiro ou . , 
genva. 

Quanto á índole os Caingang não parece1n originaria
·rnente nen1 crueis nen1 hostis aos brancos. Nos seus san
guinolentos encontros com elles não davam quartel, mais 
por inedo do que por crueldade e vingança, talvez tamben1 
por justa represalia pelo desprezo, cotn que el1cs, os senho-

- res do paiz, eran1 tratados. As maneiras pacificas que obser
va111 para com outras tribus, co1no tan1bem a humanidade 
e compaixão com que tratam os enfermos e moribundos 
justifica esta opinião. Quando cae u1n delles em guerra 
ou etn duello, os companheiros têm todo o cuidado de 
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apoderar-se do inorto para dar-lhe sepultura decente. Si 
algun1 adoece, não poupam diligencia. para remediar o mal 
ou alliviar o enfermo. 

O bserYa-se nelles. uma certa sobriedade, que, quando 
unida á actividade, seria, uma prenda preciosa; e1n nosso 
caso. porén1, e só o murcho substrato, em que descansa 
sua preguiça e na qual sua indolencia ten1 sua explicação. 
O que nós chamamos preguiça, para elles não é fraqueza, 
pois o trabalho é para elles cousa aviltante, que só con
ven1 a escravos e mulheres. Já para defender e guardar 
sua liberdade, con10 dizem, não se deven1 sujeitar ao tra
balho. 

Como isto concorda sua n1uita susceptibilidade. U1na 
pequena fal ta commettida contra sua pessoa ou pundonor 
basta para dispersar de uma vez e para se1npre nos n1attos 
os que foram penosamente recolhidos na reducção. Com 
seren1 selvagens e n1iseraveis quere1n ser tratados co1no 
príncipes e filhos de princ_ipes. Não t ên1 o vicio de furtar; 
apezar de ter estado sempre aberta a inoradia dos missio
narios nunca ihes foi roubada cousa alguma. 

'Tanto maiores mendigos são, de sorte que, para não 
serein continua1nente importunados, os missionarios de
via111 cuidadosan1ente esconder as cousas que não queria1n 
ou não lhes podian1 ceder. Quando enchergavan1 qualquer 
cousa que Jhes agradava, gritavam ünn1cdiatamente: M an

ni11i! para inim ! E quando não era1n attendidos, ficavam 
descontentes e queixavatn-se co1no os filhos da f a1nilia em 
que não ha educação. Estudado brevetnente o que é com
mum a todos, passo a dizer alguma cousa sobre 
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4) A FAMILIA 

Surge aqui a questão, si entre estes an1erindios havia 
verdadeiro matrin1onio. 

Parece que co1n a mesma facilidade e sen1 razão que 
os Guaranis, desatavam os laços n1atrin1oniaes. Destes, po

rétn , julgo ter provado que entre elles não existira o con
tracto matrin1onial. 1 ) N enhun1a ceretnonia precedia este 
gravíssimo acto social. 

Con1 a 1nes1na volubilidade con1 que tomavan1 n1ulher, 
trocavan1-na por outra, cotno se muda uma criada por ou
tra e isso por motiYos levissimos, cotno não saber guisar 

ás viandas ou preparar os vinhos conforme o gosto ou ca
pricho do n1arido e sen1cihantes futilidades. l\!íuitas Yezes 
casavan1-se con1 niãe e filha ou com varias irmãs. Ponde

rando estes e outros factos. os missionarios chegaram á 
convicção de que taes uniões eram verdadeiros casamentos. 

O direito matrin1onial, si pudern1os falar en1 tal, re
duzia-se a poucos princípios. Segundo a opinião dos Cain

gang e outros an1erindios a creança devia a existencia ex
clusivainente ao pai. A n1ãe era só111ente a depositaria e 
guarda da próle e esta não contrahia deveres para com 

aquella. A condição do pai passava aos filhos e não a da 
1nãe. Si esta era escrava e o pai livre, tan1be1n os filhos 

eram livres. Si pelo contrario, o pai era escravo ou ini
migo, como tal era tratado o filho. A mulher repudiada 

ou viuva, no caso que não achasse novo esposo, passava á 
classe das velha~. 

' 

1) Habitantes primitivos do Rio Gr . do Sul, cap. VII 
deste volume. 

' 
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A mulher, logo depois de dar a luz, continuava na 

lida da casa: pois não era sujeita aos i11com1nodos que ob

c;ervan1os na civilisada e que reclaman1 resguardo. 
En1 con1pensação conservava-se o tnarido deitado e 

abstinha-s~ <le certas co1nidas e de quasi toda a occupa-
- Ten1-se cha1nado este costun1e de rhôco ou couvade çao. 

de ho111e111, como si fizesse as vezes de n1ãc. 
Noiicia <lirecta não a tenho neste respeito, sobre os 

Caingang; é, porétn, e.sse uso quasi geral entre os Guaranis 
e 0ulros an1erindios da r-\1nerica do Sul. 

Parece injustificada esta maneira de ver . Era méra 

superstição, a qual obrigava ao pae a u111a rigorosa absti
nencia de tudo quanto julgava acarretar alguma desgraça 

ao recetn-nascido. Conserv(,.lndo-se assim retirado e absti
nente, procurava mais facilmente evitar as occasiões em 
que, segundo. sua supersticiosa opinião, podia prejudicar a 

próle. E ra, pois, um bello acto de an1or paternal ; era a 
continuação do habito que assumira, quando lhe annun
ciava111 proxin10 o nascin1ento. Abstinha-se o pae já en

tão da caça, de fazer flechas e n1acana, para não cau
sar dan1110 ao filho. Ao recen1nasci<lo davam non1e apro

priado ás boas ou más qualidades que 111anifestava; si, por 
exemplo, era . muito moreno, chan1avan1-lhe corvo e rã, 
quando chorava muito, pois .ha rãs que parecem chorar 

como criancinhas. 
De educação dos filhos nem tinhan1 idéa, nen1 sabiam 

ou podia1n corrigil-os, quando se deixavam arrastar a ex
cessos. Ensinavam-lhes, porém, muito cedo o uso das 

arn1as e a 1naneira de f abri cal-as . Um missionario apre

sentou ao presidente da ex-provincia do Rio Grande um 
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pequeno bugre d~ cinco annos de idade. O magist rado, 
para vêr que faria o menino, deu-lhe um arco com flechas. 

O petiz logo pegou delles e depois de lhe teren1 in
dicado alvo, immediatamente lancou-se por terra atirou e 

> ' 

acertou no alvo, que nem um velho o faria n1elhor. 
Suas habitações são uns ranchos miseraveis sen1 n1ais 

porta nen1 janella do que u1na tosca taboa ou uns ra1:nos 
de paltneira. No meio arde noite e dia utna pequena f o
gueira, em roda da qual dorn1em com os pés chegado$ ao 

fogo. Quen1 entrar, ordi11arian1ente encontrará a fa111ilia 
reunida, uns ex tendidos no chão, outros assando pinhões 

ou n1ilho e outros refazendo arcos e flechas e rêcles, que é 
a occupação principal dos varões, quando não an<lan1 ca
çando ou pescando. 

As 1nulheres são mais laboriosas; ellas provêm a fa

mília de alimentos e das den1ais cousas de prin1eira necessi
dade. O tempo que lhes sobra, passam-no a tecer pannos 
n1ui proprios para xergas e de que se serven1 para co
brir-se e seus filhos. E ncontrei en1 N onohay rapazes 

vestidos cotn estes pannos a maneira de palas. U1n n1is
sionario refere que, a seu teropo, era a unica roupa que 
llsavan1. Approxin1adamente 40 annos n1ais tarde já tra
ziam vestidos regulares corno a gente civilisada, ao 111enos 

quando se apresentavam a um viajante ou ia1n á villa de 
Nonohay. 

As poucas vezes que fui visitar os seus tol<los devia 
esperar fóra, para que se vestissem pritneiro. Os trastes 

reduziam-se a poucas cousas : utna cêsta feita de laminas 

de taquara, que servia de cofre, uns vasos de argilla para 
bebidas, uns porongos ou cascas de abobora ou cabaças e 

' 
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uns espetos de madeira, com que entre pedras quentes as
sam e reviratn a carne. 

Nas suas doenças todos os visinhos revelam muita 
sympathia e condolencia. Alguns procuram sarar o enfer

mo com remedios que preparam do sumo de certas plantas. 

Nutna carta de um antigo missionario de Nonohay 
encon~rei os seguintes detalhes. Depois de referir, como 
a choupana do enfermo estava sen1pre repleta de gente, 

p~ompta para servil-o, continua : " A scena, porém, mu· 
da-se depois de ter expirado o doente. Todo o mundo 
chorava e a noite inteira e em toda a par te ouvia-se (gente) 

soluçar e gemer . E tn quasi todos os ranchos ouvia1n -se 
f an1entações corno feitas a compasso, que em meus ouvidos 

produziam o mesmo effeito, V. R. pern1itta esta cÓm pa
ração, que ha uma certa especie de rãs nos arredores de Por

to Alegre, em tempo de chuva, cujo canto começado e ter· 
minado como por commando se parece com UlTI bando de 
crianças que choram brandamente. Perguntei em outra 

occasião a um indio: - P ara que tanto chorar ? Res
pondeu : - Q ue pensa ? que nós outros somos como os 
portuguezes, que não sabemos compadecer-nos e chora r . 
os nossos mortos? E note V. R., a inedida do pranto 
está e1n directa próporção com a esti1na que te1n da pes

soa que falleceu ; pois me asseveraratn que si o 1norto t i
vesse sido, por exemplo, um chefe, o luto seria mais geral 
e continuaria por muitas noites. - ]\!Ias veja a cegueira 

destes pobres gentios ! Passado~ poucos dias, encerran1 0 

luto com festas, bebidas espi;ituosas que extrahem do mi

lho e con1 fandangos em redor do tumulo," Até aqui a 
carta. 
12 - P . R. G. 



• 
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O P. Villarrubia durante o tempo do luto procurava 
verificar si nas muitas manifestações da dôr se encontrava 
algum vestigio de religião ou da fé na immortalidade da 
alma; mas todas as pesquizas deram resultado negativo. 
Têm, porém, medo de seu inimigo depois da morte delle e 
não ousavam passar pelo lugar onde morreu. Sobrevin
do-lhes uma desgraça, attribuen1-na á vingança dos máos 
espiritos, dizendo vaicupli , a alma, o espírito, e querem 
indicar com isso que o espirito do seu inimigo lhes causou 
o dan1no. Reconhece-se facilmente a superstição dos an
tigos Guayaná, que, como vimos, chamava1n as altnas dos 
defuntos acupli e acreditavam que estas se convertiam em 
demonios. 

5) ORGANISAÇÃO SOCIAL DOS COROADOS 

Viviam en1 pequenas aldeas, não sem uma especie de 
governo. Sua fórma era a patriarchal. Os chefes eram 
hereditarios ou então elegi veis. Os chefes de diversos 
grupos estavam debaixo de um chefe superior. Entre os 
indivíduos da n1esn1a tribu existia verdadeiro conunu
nismo. Nenhu!11 comia ou bebia, sen1 repartir com os 
demais. Pelo contrario, quando alguem estava com fome, 
considerava tt.ldo quanto poderia matai-a como proprieda
de. tan1bem estando em _casa alheia. Propriedade de bens 
in1moveis lhes era tão desconhecido como aos antigos 
Guayaná. E si lhes tivessen1 perguntado de quem era o 
territorio em que habitavam, esta pergunta ter-lhes-ia sido 

, 
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tão singular e inintelligivel, como se lhes perguntassem, 
de quem era o espaço do céo ou a atmosphera que os 
rodeava. 

Não emprehendiam guerra para conquistar províncias 
ou aldeas, mas por outros motivos ; para fazer captivos ou 
escravos, para vingar uma af fronta ou para roubar uma ou 
mais mulheres. 

E' caso raro que uma tribu viva em paz e amizade 
com outras, bastando cousa insignificante para atiçar con
tendas entre ellas. Em tempos passados declaravam guer
ra con1 o desejo de destruir e era esta uma das razões por
que foram dizimados e reduzidos em breve neste Estado. 
E m meados do seculo passado os Coroados contariam 
tnais ou menos mil almas : e tambem então teriam conti
nuado a anniquilarem-se uns aos outros, si o respeito aos. 
missionarios os não tivesse refreado. Apezar de sua pre
sença por causa de uma mulher ent re os de Nonohay uma 
cruel carnificina se teria originado, si não na ultiina hora 
o n1issionario con1 o peso da sua autoridade a não tivesse 
precavido. 

A situação da mulher na sociedade dos Caingang era 
antes a de uma escrava do que de esposa. Sobre ella pe
sava todo o trabalho, emquanto o marido, a guisa de se
nhor, só olhava co1no ella o servia. Quando mudam as ha
bitações são as mulheres que levam os. trastes e em cima as 
crianças, emquanto os homens não levam sinão seus arcos, 
umas flechas e tambem uma lança. Sen1 duvida, passando 
por terreno inimigo, este uso é bem justificado, para o 
homem estar sempre prompto a defender a família. Dahi 
o costume escrupulosan1ente observado que o homem sem-

• 

• 
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pre fica na frente e a mulher na rectaguarda, afim de que 
possa mais facilmente fugir para casa em assalto impre
visto; pela mesma razão observam a ordem inversa vol
tando para casa. Esta ultima querem observar os homens, 
quando fóra de perigo, para sempre poder vigiar as mu
lheres. 

Como seus antepassados tambem os Caingang não co
nheciam a anthropophagia, n1uito nlenos sacrificios huma
nos ou culto de divindade. Si não todos concordam com 
a opinião dos 1nissionarios que os Caingang do Rio Grande 
do Sul não eram supersticiosos, todos assentirão aos que 
a f firmam que não conheciam religião alguma e viviam em 
con1pleta indi f f erença. P arece que não tem conceito de 

um ente superior, tambem falta na sua Jingua tem10 cor
respondente á idéa de Deus; a palavra tupé tomara1n-na de 
emprestimo ao guarani. 

O mytho que nos transmittiram e que segui~á tra
duzido, confinna esta opinião. Um dia perguntaram ao 
P. Parés, que lhes procurava dar uma idéa de Deus, si 
Deus era máo? E ra a pergunta decisiva e que caracterisa 
os conceitos destes ameríndios. P ois não tinham idéa de 
um ser supremo, bondoso e bemfazejo, mas só u1na noção 
confusa de espirito hostil, a quem não veneravam como 
um ser poderoso e benefico, para obter delle benefícios, 
mas cujos sentimentos hostis e cuja ira procuravam acal
mar com pequenas dadivas, particularmente com pedaços 
de fu1no, para que lhes não causassem damno e os deixas
sem em paz. 

Resta-nos dizer algo sobre 
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A LINGUA DOS CAINGANG 

Pertence áqueUas línguas de que se sabe relativamente 
pouco e este pouco com pouca certeza. Os vocabulos que 
se encontram nas duas primeiras columnas pag. 358 re
colhi-os com muito cuidado em Cazeros e, depois, numas 
jornadas ao Norte em Nonohay da bocca dos Caingan~~ 
Em Cazeros encontrei felizmente um Coroado, que sabia 
soffrivelmente o portuguez, de sorte que logo pude pro
ceder ao estudo do caingang. 

Na 3.ª tolun1na vêtn vocabulos que um medico re
colhera em Passo F undo e gentilmente poz á minha dispo
sição. Mais duas collecções são-me conhecidas, uma de . . , , 
um francez e.m Nonohay, CUJa pronuncia, porem, e, as 
vezes, muito duvidosa e outra do Dr. Hensel, que tambem, 
segundo o Dr. H erm. von Jhering é defeituosa, çscreven
do por exemplo a palavra goi-0, agua, por todos unanime
mente escripto assim, erradamente ngoi-ngoi ou ngoin
ngoin. O vocabulario do P. Parés n1uito conhecedor deste 
1dio1na, infelizmente até agora não foi encontrado. 

Não é tarefa facil obter daquelles ameríndios uma 
pequena collecção de vocabulos de sua lingua. A attenção 
do observador não póde ser assáz grande para conseguir 
cousa que seja certa. Os Caingang falavam baixo e muito 
depressa. Uns pronunciavam um a, onde outros faziam 
ouvir um e, ou juntavam uma consoante que outros omit

tiam . 
Mais outra circurnstancia difficultava o exame. In-

dicando-lhes eu um membro ou parte do corpo para que 
pronunciassem o respectivo nome ou vocabulo, não respon-

\ 
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diam por ex. mão, braço, mas minha mão, meu braço e 
quando lhes perguntava, indigitando meu proprio corpo, 
respondiam p. ex. en-pen, teu pé. Só quando se repetiam 
estas particulas reconheci meu erro : o que ton1ára por 
palavras simples eram compostas de nome e adjectivo pos· 
sessi vo ; outros commetteram o mesmo erro sem reco· 
nhecel-o. 

Si os Caingang do Rio Grande faziam a negação se
guir a palavra negada, como Telemaco Borba no Paraná 
e Lucien Adan1 no seu ben1 trabalhado tratado: " Le Parler 
des Caingangs" dos Caingang de S. Paulo affirn1am, não 
pude verificar no Rio Grande do Su1. 

LISTA DE VOCABULOS ESCOLHIDOS 
ENTRE OS CAINGANG 

CAZEROS NONOHAY PASSO FUNDO 

- - --------
homem ungi é 11nglé 
mulher unteté unteté 

ca~do pronksoniá. 

virgem kunhatahim 
(guar) 

pai iong long 

mãe loeng ioeng 

tio kaklan kaklan kakren 
criança koJil kojil 
cabeça klin krim nhan 'í 

coração - itch-fée 

.. 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 359 

-~--~--

CAZEROS I NONO~Y PASSO FUNDO 

alma muetkplin 2) muetkuplin 
olho karné karné it-kané 
orelha nhinkrem 
nariz ni~ nié nbinbâ 
bocca mentki etki nbekl 
lingua nuné uné nhonné 
mão ningké ningké in-hengké 
dedo nhlngaté 
pollegar nhingabam 
indicador nhingajâ 
d. minimo ti·rangkré 
braço nhindó 
antebraço tn-indó 
perna i·grée 
joelho jonerlm 
pé pen pen t·pen 
dedo do pé pedf el 
estomago in«ubchln 
pio e mim emim 
comer sankuia sankula 
beber krulscbo 
pote kukren kokronJacra 
dormir norna 
Nã.o - dele ª> 
sim - bah (aspir.) 
papagaio jonhó 
gente feia - karenké 
gente bella - cbltaglen 

2) Cf . vaicupli, alma de defunto, espirito. (P. Villar) . 
3 ) não, ndeiá (P. Parés). 
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1 CAZEROS 1 NONOHAY J:l ASSO FUNDG 

faca nhongrO 
charuto . , 

ma1u maiú 
cachimbo maiuté 
fumar vayúre 
tabaco (fU· 

mo) kafei 
fogo pin pin plm 
agua goi-0 goto golo 
agua. - gran· goio-en g~io-en goio-en 

de 
agua - i>e· golojim (Iesln, 

que na guar.) 
lagoa olé olé 
aguardente goio-fae. 
casa ihn ihn ihn 
pedra pó 
terra nkáh nkáh gah 
céo kaitkan kaitkan ltaitkée 
Deus Tu pé Tu pé 

sol r ele (eré) alnãm aram (eré) 
lua kuti koché kuchan ( ?) 

vento kangkâ kengka 

frio kujoté 
velho kofã kofá 
grande bank bang 
pequeno chi-micim 
vermelho kuchon 
amarello kurnemaú 
branco kupli 
azul kultátn 
preto sekrua 
bom cbistani -
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CAZEROS NONOHAY PASSO FUNDO 

mâo - korá (koré) -
mllho nhêre 
mandioca kanglé -
abobora boehob 
herva·matte Konotng 
algodão yen -
arco nui 
flecha ndO -
noite kutt 
dia kurim 

ALGO OE GRAMMATICA 

NUMEROS CARDINAES 

1 pfr 6 Ningkéutengm 
2 lenglê 7 N ing kéntenyrnlenglé 
3 tektong 8 Ningkéntegrutektong 
4 vaitkanklá 9 Ningkéuteyrukenkta 
5 petlgare 10 Ningkévaitklitõ? 

Não é difficil notar a repetição particularmente de 
Ningké que significa mão. Pois, como é sabido, os ame
ríndios contavam pelos dedos e cinco dedos ou uma mão é 
cinco para elles. Mas cinco não traduzem por ningké como 
se devia esperar, mas por u1na palavra bem diversa, P etiga
re; e com isto se pode provar que os amerindios de Nonohay 
são uma horda tniscigenea de diversas tribus donde her
dara1n as palavrás de diversas linguas. A' mesma con-
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clusão e por n1otivo identico chegou 11artius a respeito 
dos Camés com que os amerindios (bugres) de N onohay 
pareceu ter relações de parentesco mui approximado. Pois 
tem diversos vocabulos identicos, por exemplo : 

agua 
branco 
en 
fogo 

golo grande 
cuprl milho 
in mão 
pin olho 

PRONOME PESSOAL 

bank 
nhere 
ningké 
kaa né e 

Plural 

eng , 
ar, en 

Plural 

ou ando 
tu andas 
elle anda 
elles andam 

eu sou pobre 
nós somos pobres 
elles · são pobres 

PRONOlYIE POSSESSIVO 

Singular 

. 
1ª pessoa i , 

" ,, 
en 
ti 

in, it 

Plur al 

eng 
? 
ar 

• 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 363 

O adjectivo possessivo prefixa-se ao substantivo que 

modifica: 

i·nui meo arco -in·yong meu pae, 
it-pen meu pé 
en-klin tua cabeça, en-karné meu olho 
ti-nui seu arco, ti-nhen seu cabello, 
ti-pen seu pé 
eng-nui nossos arcos, eng-yong nossos paes, 
ar-ningké suas mãos,/ ar-pen seus pés. 

Para concluir accrescento aqui um 

MYTHO DOS CAINGANG 

Segundo o teor de outros mythos amerindios dá-nos 
uma explicação das relações de umas tribus entre si e a 
origem, e as qualidades de animaes sul-americanos. 

O mais interessante é a indicação das causas, porque 
os rios do Sul do Brasil tem os nascentes na costa atlan
tica e dirigen1 seu curso para o interior do paiz, ao oéste, 
para se reunir ao grande rio Paraná. Um golpe de vista so
bre o mappa confirma a exactidão desta observação. 4

) 

Em tempos immemoraveis deu-se um diluvio que co
briu a terra inteira, habitada de nossos antepassados. 

Sómente o cume da serra 5 ) Krinjinjimbé sobresahia 
ainda as aguas diluviaes. 

4) Congrés international des Amerlcanistes, XII. Paris 
1900, p . 319. 

Ci) Serra do Mar. 
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Os Caingang, Cayurucrés e Çamés nadavam na direc
ção della, cada um com um luminoso tição entre os dentes. 

Os Caytirucrés e os Camés cansaram, a fundaram-se 
e pereceram; suas almas foram habitar o interior da mon- · 
tanha. 

Os Caingang e uns poucos Curutons attingiram com 
difficuldade o cume da serra Krinjinjimbé, onde perma
neceram, uns no chão, outros nos raro.os das arvores, por
que não acharam mais lagar; lá passaram uns dias, sem 
que as aguas descahissem e sem alimento. Já esperavam 
a morte, quando o~viran1 o canto de saracuras, que tra
ziam cestinhos de terra, que deitavam nas aguas ; estas co
meçavam a recuar de vagar. 

Os Caingang clamavam ás suracuras que se apressas
sem; estas redobr.avain suas vozes e coi:ividavam os patos 
que as ajudassem. 

Em pouco ten1po conseguiram formar urna planicie 
espaçosa no monte, que dava bastante campo aos Caingang 
com excepção d'aquelles que se tinham refugiado ás ar
vores; estes foram transformados em monitós ou macacos 
e os Curutons em caroyas, macacos urradores. 

As saracuras tinhan1 começado o seu t rabalho do lado 
onde sae o sol; é a razão porque nossos rios e arroias to
man1 seu curso na costa e desen1bocan1 no grande Paraná. 

Desapparecia a grande inundação, os Caingang esta
beleceram-se na proximidade da Serra do Mar. 
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Os Cayurucrés e os Camés, cujas almas moravam no 
interior da Serra, começaram a abrir caminhos. Depois 
de muitos trabalhos e fadigas, uns puderam sahir de um . 
lado, os outros do outro. Na abertura donde sahiram os 
Cayurucrés, teve sua nascente um bello arroio e lá não 
havia pedras; dahi veiu que elles têm os pés pequenos. Pelo 
contrario o caminho dos Camés leva':'.a sobre terreno pe
dregoso, de sorte que feriram os pés e estes durante a 
lnarcha inchavam; dahi veiu que elles tem os pés con1pri
dos até .. o dia de hoje. No can1inho que tinham aberto, 
não havia agua ; soffrera1n sêde e viram-se obrigados a 

1 

pedil-a ao Cayurucré que lhes concedeu a necessaria. Ao 
sahiren1 do interior do monte os Curatons, ordenaram-lhes 
os Caingang que buscassem as cestas e cascas de abobora, 
que antes da inundação tinham deixado no valle. Foram 
os Curatons; mas preguiçosos demais, como eram, para 
subir a Serra, ficaram em baixo, onde estavam e não que
riam mais voltar aos Caingang; por isso, quando os encon
tra1nos, apoderamo-nos delles como de nossos escravos 
fugidos, que são. 

Na noite, em que tinhan1 sabido da abertura da Serra, 
accenderam fogo e Cayurucré formou de cinzas e carvão 
tigres e lhes disse : Ide e devorai hmnens e animaes ! E 
os tigres se foram rugindo. Não tendo n1ais catvão para 
pintar, fez então de cinza as antas e ordenou-lhes : Ide e 
procurai caça! A estas, porém, tinham sahido mal os 
ouvidos e não entenderain a ordem e perguntaram que 
deviam fazer. Cayurucré, que estava a formar outro ani
mal, gritou-lhes zangado: Ide e comei folhas e ramos ! 
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Desta vez entenderan1 a orden1 e se forain; isto é a razão, 
porque as antas se ali111entan1 sóinente de folhas, ran1os e 
f ructos silvestres. 

Cayurucré estava outra vez a formar animal; falta
vam a este ainda os dentes, a lingua e umas garras, quando 
apontou o dia, e não tendo força de dia, poz-lhe depressa 
uma v.ara na bocca e disse-lhe : Não tendo dentes, vive 
dff formigas! Isto é a razão porque o tamanduá é animal 
pão acabado e itnperfeito. 

Na noite seguinte continuou e formou muitos ani
maes, entre elles as abelhas boas. 

Ao mesn10 tempo que Cayurucré produzia estes ani-
111aes, Camé tatnben1 fez animaes, porém, diversos, para 
combç.ter aquelles ; elle fez os leões . americanos, as co
bras venenosas e as vespas. Acabado este trabalho mar
charam para se unire111 con1 os Caingang; viram, porém, 
que os tigres eram mui ferozes e devoravam muita gente; 
então lançaram sobre un1 rio profundo uma ponte ou antes 
um tronco d'arvore e depois de o terem todos passado, 
disse Cayurucré a Camé que, quando os tigres estavam na 
ponte, a retirasse co1n toda a força, afim de que aquelles 
cahissem n'agua e se afogassen1. Assim fez Camé; dos 
tigres cahiram uns n'agua e afundaran1-se, outros, porém, 
pularam á margem e seguraram-se com as garras. Camé 
quiz precipitai-os n'agua; quando, porém, os tigres urravam 
e mostravam os dentes, tinha medo e deixou-os subir á 
terra; d'ahi vem que os tigres pódem viver tanto na agua 
como na terra. 

.. 
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Depois de terem chegado a uma grande planície, 
reuniram-se e aconselharam-se como deviam casar os filhos . 
Casaram primeiro os Cayurucrés com as .filhas dos Camés 
e vice-versa. Quando porém restavam ainda muitos jovens, 
casaram-nos com as filhas dos Caingang e dahi veiu que 
os Cayurucrés, os Çaingang e os Camés são parentes e 

amigos. 
Parece que este mytho se apoia sobre a memoria que 

0 mar antigamente cobria a costa do Brasil e especialmen
te 0 sul deste Estado do Rio Grande do Sul e se extendia 
até a Serra do Mar ou a seus contrafortes; opinião esta, 
que pelas observaçõe~ feitas por diversos naturalistas sem
pre mais é elevado ao gráo de certeza. 

De um lado este mytho seria uma confirmação desta 
opinião e do outro não seria ousado demais ousar uma con
clusão á alta antiguidade deste mytho. Inclue en1 si a for
mação fluvial do Brasil austral, cujos contornos appare
cem bem accentuados, e provaria que mais outros cata
clysmas não se deram. 

Mais uma conclusão se podia derivar da antiguidade 
do mytho para a fauna do Brasil. Esta é inteiran1ente a 
mesma que a da antiguidade, pois conforme o nosso mytho 
é a mesma que a hodierna. Não teria tido evolução . . 

Encontramos já então os conhecidos e tão caracteris
ticos animaes da America do Sul, o puma, o jaguar, a 
anta, o tamanduá, a saracura, esta con1 seu conhecido e 
interpretado canto, a anta já então tão inoffensiva como 
hoje; o tigre tão feroz como hoje, tambem o leão ame
ricano ao qual até hoje não cresceu crina nem borla na 
Ca.uda, como a seu parente na Africa. 
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Si o ta1nanduá, como narra o mytho, era animal não 
acabado desde a alta antiguidade, não se desenvolve até o 
nosso ten1po pan1 representar um typo acabado, pois ainda 
hoje é o mesmo e não lhe cresceram ainda os primeiros 
dentes, de sorte que ainda hoje se deve contentar com as 
uequenas formigas. 

Tambem os homens da antiguidace, segundo o niytho, 
longe de descerem de macacos, ficaram os mes1nos e os pés· 
pequenos dos Caingang não se tornaram mais longos. 

• 

. . 

I 

CAPITULO Xl 

na historia e na act.ualidade 

"Celebris ilia berba, cujus tantuB in Ame
ríca merldionall usuB est ad potlonem" . 

Param's. 

Esta es la hierba tan usada -en aquellas tiér
ras. entre ricos y pobres. libres y esclavos, como 
el pan y como el vino en Esvafia. 

o Cardlel (Inédito). 

( 1) A parte bistorica deste estudo basea-se quaei sô 
sobre manuscriplos inéditos e desconhecidos; entre elles f i· 
guram en1 primeiro lugar, os de Pedro de Angelis. As memo
rias que deste investigador se . conservam, dizem que era su· 
per1aUTamente teio, mas de uma, instrucção vasta. Nascido 
em Napoles, tinha sido preceptor dos filhos de Murat e de 
Carolina Bonaparte, quando occupavam o throno das Sici· 
lias e a i oda seu enviado diplomatico á corte da Russia. Veiu 
em teml)o do presidente Rivadavia a Buenos Aires e fundou 
o Ateneo. Serviu depois com assuidade a Rosas, r edigindo o 
"Archivo Americano" que se publicava em inglês, francês 
e castelhano, quasi não lido em Buenos Aires e mais calcu
lado para produzir e!feito fóra do paiz. Pelo anno de 1836 
publicou sua obra importante e de muito mérito para a his
toria sul-americana: "Colecciõn de Obras y Documentos re· 
!ativos a la h istor ia an tigua y moderna de las Províncias 
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Sem esta herva 2 ) não póde viver o incµb (escreveu 
Nusdorfer ha um seculo e meio) . E para tnuitos nestas 
terras uruguayas e paranaenses parece ser 1â.inda hoje uma 
verdade. O mate chimarrão não só se totna a cada tempo 
de comida, mas en1 muitas outras occasiões. Elle deve 
cumprimentar a visita e quasi entretel-a, dar um ar <le 
cordialidade á conversa, excitar um hospede fleugn1a
tico, ser conselheiro nos mon1entos mais crit icos da vida. 
Ou não assiste aos projectos de um casamento ou da es
colha de um compadre? Ou não consola os que andarn 
tristes ou não acompanha as sobrias alegrias da campa
nha? Qual outro cachin1bo de paz sabe fazer amigos e 
reconciliar ininúgos. Ao entrar o virante de longínqua 
viagem na casa em que espera obter pouzada, o hospede 
costuma ás vezes saudal-o com um " esteja a seu gosto, 
como ein sua casa" e não tarda em lhe apresentar um ami-

dei Rio de la Plata ", em oito volumes regulares. Colligiu, 
porém, o incansavel pesquisador muitos out ros documentos, 
que continuam inéditos e. da maior parte nem se sabe o 
paradeiro. Pela gentileza do E xmo. ~neral Mitre tive a c
cesso á sua escolhida bibliotheca, onde pude copiar um r e
latorio de grande numero dos titulos de·stes manuscr iptos 
Alguns estão, agora, incorporados á nossa Bibliotheca Nacio
nal, Ollde se encontram bem guardados em não men?s de 
quinze catxas de lata, e folha por folha com .seu propr~o en
volucro. Destes ti rou o P. Pablo Hernandez, s. J., r esidente 
em Bueuos Aires, copias e excerptos que, generosamente, poz 
á n1inha disposição, passando por esta cidade. O mesmo es
criptor tirou uns manuscriptos do Archivo das lndtas em 
Sevilha e outros tirei dos archivos e bibliothecas de Buenos 
Aires. 

:!) No Rio Grande do Sul é antonomas ia da congonha. 
h~ não é tupi-guarant, mas parece quichua e significa ca
baça, e no P araguay chamam assim a vasilha em que o to
mam, e a que damos no Brasil o nome de cola. 

• 
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• • go tão conhet,ido, que realmente esta como em sua casa, e 
a cuia de mate que bem quente afugenta para longe todai 
a frieza de acanllada reserva. Tendo passado pelas mãos 
dos tataravós, si sua bocca., talvez adornada de prata, ti
vesse voz, nos contaria toda a chronica <la casa e da vi
sinhança. E este humilde mate que quasi não nos sae das 
n1ãos será personagem tão grande que figure na historia? 
Sen1 duvida; pois veremos co1no ha de decidir da sorte 
de milhares, da sua liber,dadc ou da dura escravidão; como 
se hão de crear partid~s pró e contra, qut; uns quere1n 
desterral-o e outros conserval-o. 

I 

T odos sabem que nos vem esta herva de uma arvo
re, ilex paraguayensis, que quanto á proporção e á densi
dade da folhagem se achega mais ao cypreste do que á 
1arangeira, com cuja folha, porém, a sua tem muita se
melhança. Lozano diz que esta, em sua f igura, se parece 
con1 unia lingua; vere111os con10 ha de falar alto e nos 
contará 1nuitas cousas. Quanto á 

ORIGEM 

do sru uso e a que111 o descobriu ha só duvidas. Loza
no 3) nota que os indios na sua gentilidade usavam del
la con1 moderação. ~fontoya, que teve tanto conhecin1en-

3 ) Conq. del ruo de la Plata, t. i. cp. 8 Buenos Aires, 
1873. 

.. 
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to das cousas dos índios do Paraguay, nos assegura -t ) que 
tendo inquirido com todo cuidado sua origem entre os 
índios de oitenta e cem annos, tirou com.O cousa averigua
da, que, no tempo em que estes eram moços, não se bebia 
o mate, nem era conhecido senão por um celebre feiticeiro, 
que era mago e a quem foi i1nposto pelo mestre da magia 
que bebesse a herva, se quizesse ser admitti<lo á audien
cia dos seus oraculos ; o· que se executou. E, por seu 
exemí)Io, se foi propagando este uso entre os indios e del
les se communicou aos hespanhoes e accrescenta que era 
reputado infame quem ton1ava esta bebida. Por isso não 
admiramos que Montoya, apezar de nascido no paiz, con
fesse que nunca provou esta bebida e lembramos o P. 
Nobrega que considerando o uso do fumo uma cerimo
nia pagã nunca o "bebeu'', na linguagem daquelle tempo, 
ainda que lhe era mui saudavel contra os humores máos 
do estomago. 

. Fica todavia duvidoso quem descobriu o uso da be
bida nacional. 

Entretanto na historia, entre as opiniões verdadeiras 
ou falsas, refiro duas que caracterisan1 aquella época e 
projectam alguma luz sobre nosso assumpto. Si uns au
tores lhe imputan1 un1a proveniencia obscura, outros lhe 
attribuem nobilissima. E' o dr. D. Gaspar de Escalona 
Agüero, ouvidor da real audiencia de Chile, que, no seu 
''Gazophilacio Regio" lib. 2. p. 2 cap. 31 , af firma como 

• • 1 

op1n1ão geral nas provincias do Paraguay, que foi 0 apos-
tolo S. Bartholomeu quem o descobriu e mostrou aos in-

4 ) Conquista espirit. cp. 7. Bilbao, 1892. 
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digenas. Lozano, porém, aqui nos assevera que nen1 u1na 
menção disto vem nos papeis antiquissimos que tratam da 
nossa herva; muito menos se encontra vestigio de que 
aquelle glori06o apostolo tenha pisado terreno americano. 
Talvez tenha o equivoco sua explicação no que nos narram 
outros, que invocando a S. Bartholon1eu e to1nando a her
va que lhes tinha receitado foram alguns preservados de 
uma enfermidade pestilencial. Rejeitada esta por apó· 
crypha, julga Lozano outra opinião mais verosimil; é 
aquella que defende o licenciado Diego Zevallos em seu 
douto tratado sobre o recto . uso da herva do Paraguay, 
impresso em Lima em 1667. Segundo este autor deu a 
conhecer o seu emprego e ainda lhe conferiu especiaes 
virtudes outro apostolo, Santo Thomaz, que chegando do 
Brasil e prégando o evangelho na região de Mbarucayú, 
encontrou mattas extensas destas arvores, cujas folhas 
era1n mortíferas ; porém tostadas pelo santo apostolo per
deram em suas mãos e no fogo todo o ingrediente nocivo 
tornando-se um ef ficaz antidoto. E' por isso que os in
dios sempre torravam a herva porque assim o ensinára 
o santo e que sem esta diligencia eXiperimentariam o fa
tal effeito da sua maligna peçonha. Mais conhecida é a 
lenda da estada de Santo Thomé no Brasil onde se mos~ 
tram as pégadas que deixou em diversas pedras e de co
mo lhe attribuem o descobrin1ento do uso da mandioca. 6 ) 

:i) De que esta lenda existia já antes de chegarem os 
missio_?arios da Companhia de Jesus ao Brasil, tenho prova 
nas maos, e t alvez tenha occasião de tratal-a com mais vagar. 
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A herva entre os colonos 

Desde o principio era considerada sua industria con1 
olhos bem differentes. "Chamamos a este penoso tra
balho, diz Lozano, beneficio e não sei porque. Não o é 
para o dono, pois geralmente sua sorte é a dos mineiros 
de Potosi e de outras partes que, enriquecendo o mundo 
com seus suores, são ordinaria1nente a gente mais pobre 
e carregada de dividas que não os deixa111 converter em 
propriedade seu trabalho. Para os indios é ainda menos 
um beneficio, porque é o 111eio mais idoneo que poderian1 
ter inventado os tyrannos para destruir o genero humano 
ou a miserrima nação dos indios. Era a província do Pa
raguay, é ainda o mesmo historiador quem falla, a mais 
povoada dos indigenas que se tinham encontrado nas In
dias e hoje está quasi deserta, de maneira que apenas res
tam os das Missões, a cargo dos jesuítas, aos quaes os 
reis catholicos t êm eximido do intoleravel jugo de acudir 
ao beneficio da herva em remuneração de sua fidelidade e 
grandes serviços." ª) Para ida, estada e volta nos her
vaes costumam os índios gastar 16 mezes ou quando me
nos um anno em trabalho quasi continuo e sen1 inteTrup
ção no sol abrasador. O alimento é escasso e pouco sub
stancioso; por isso morrem tantos e o veneravel padre Ruiz 
de Montoya af firtna, que, por aquelles bosques, viu 111ontes 
de ossos de indios que por alli, sem algum. allivio, finda
ram suas desditas. Com esta clilatada iausencia eram 
tambem prejudicadas as casas a que não podiam attender, 

6) Lozano, Conq. de Rio de la Plata. lib. I . cp. 8. 

, 

• 
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nem ás suas sementeiras, nem ao cuidado da familia; que
bram-se facilmente seus laços e muitas vezes fogem para 
outras provincias e para os infieis para não gemer debai
xo de tão pesado jugo. Desta sorte foram diminuindo 

os povos que hoje não merecem mais este nome. 
Dando-se o caso de uma epiden1ia, o que não era 

raro, con10 os encontrava tão enfraquecidos, fazia estragos 
incriveis, a inda augn1entados por falta de tratarnento me

dico e os consumia aos núlhares. 

As ordenau~as7 ) de Alfaro 

Para remediar estes males enviou o rei catholico Fe
lippe III ao Dr. Francisco de Alfaro, ouvidor, afin1 de 
visitar Tucuman e Paraguay com as mais amplas facul
dades como de prohibir o serviço pessoal e adoptar para 
este fim as disposições que mais convenientes lhe pare
cessen1. Ardua tarefa para quem devia tarnbem poupar 
os direitos adquiridos dos hespanhoes para que não sof
fressem prejuizo e deslindar cousas tão enredadas. Desem
penhou-se, porém, D. Alfaro da sua comrnissão com tanto 
acerto que illustrou seu non1e, diz Techo e mereceu re
compensa. Creou a lei coüstituitiva da Colonia, ordena
va a formação de povoados de índios. Apenas chegou á 
capital de Tucuman, convocou uma junta ou assembléa 
das péssoas principaes e expoz nella os motivos que tinha 
o monarcha de abolir a quasi escravidão dos indios e re-

7) Deixemos esta expressão consagrada pela historia, 
apezar de antiquada em nosso idioma; ella quer dizer leis ou 
decretos . 
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futou os argumentos que lhe oppuzeram de tal maneira 
que todos, que insist iam, ficaram convencidos da justiça 
dos decretos regios. Depois assignaram uma lei que se 
resumia na phrase: - Nós infrascriptos declaramos illi
cito o serviço pessoal como se pratica nesta província. 

As celebres ordenanças en1 que Alfaro regulou os 
serviços prestados aos hespanhoes prohibiam, con1 graves 
penas, que forçassen1 os indios ao beneficio da herva e 
aos proprios índios mandou este serviço durante os qua
tro mezes do anno, de dezembro até março inclusive. Mas 
estas tão sabias ordenações não foram cumpridas. 

P or meio de falsas informações conseguiram do Con
selho uma limitação. E, até nas proprias ordenanças, exis
tia uma que permittia que os índios servissem un1 mez pa
ra ganha r os cinco pesos de imposto do goven:io ; o que 
abr iu a porta a muitos abusos. Chegaram procuradores 
á corte de H espanha, mas não para defender a causa dos 
desamparados indios nem allivial-os; estes, pelo contrario, 
foram condemnados ao duplo tributo de dez pesos que 
deviam ganhar en1 dois rnezes de serviço pessoal. E como 
acudir a isto de uma distancia de trinta, qnarenta leguas 
e até 160, qtte ha de Maracajú ao Rio Paraguay, que exi
ge uma demora ~o caminho de oito, quinze e vinte dias ? 

Fui testemunha, diz Montoya, que, na provincia de 
Quira, um fazendei ro se servia, seis mezes cada anno, de 
todos os índios encommendados a elle e de alguns, dez e 
doze mezes. Que tempo restava a taes desgraçados para 
sustentar suas mulheres e criar seu~ filhos? E, ás vezes, 
depois de tanto tempo de ausencia encontravam extranhos 
em sua casa. A lém deste engano impingem-lhe outro. 
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Pelas ordenanças recebe em 30 dias 45 reales e com a 
liberdade de alugar sua pessoa onde lhe bem parecer. Os 
hespanhoes, porém, forçam-no a servir por 40 reales por 
mez, de sorte que paga 10 reales mais e além do dobrado 
tributo, que tudo monta a 11 pesos e 2 realei, que para 

ter ra tão pobre é carga intoleravel. 

' 
Um auto de fé 

Prognosticou estas lastimosas desgraças o insigne go· 

vernador H ernandarias. 
Na rram delle que navegando em visita do seu terri

torio a Buenos Aires, no tempo em que os colonos hes
panhoes começavam a se applicar 1nais ao bene ficio da 
herva, descobriu casualmente que os indios remeiros da 
sua embarcação levavam um sacco deste genero. 

Fez como se não tivesse visto, mas apenas tinham 
saltado á terra, mandou vir os indios com o seu corpo de 
delicto, o sacco da herva, e o fez queimar na praça pu
blica de Buenos A ires. 

Aos acln1iradores disse o governador : "Não extranheis 
este meu proceder, porque a elle me move o grande amor 
que vos tenho ; pois o meu coração diz-me presagiando 
que esta herva ha de ser a fatal ruina da vossa tão nu
merosa nação e oxalá que játnais nenhum de vós houves
se descoberto aos hespanhoes o precioso uso della que 
vos ha de custar tão caro em ten1pos f uturos." Um autor 
argentino 8 ) refere assim , esse facto : "Lozano. em sua 

B) Revieta Pat. dei Pasado Argent. t . i. 268. p. 
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Historia de la Conquista del Paraguay, relata un1a especie o: auto de fé mandado executar pelo mesn10 de Hernanda
nas na praça maior de Buenos Aires contra a herva que 

para seu uso, trouxeram do P araguay os indios remeiro~ 
da embarcação em . . . . .. que o governador fazia a visita da sua 
JUr1sd1cçao." 

Pelo mesmo autor sabemos que de H ernandarias bai

xou um auto em que enumerava os graves inconvenien
tes dos preparativos e n1aiores do seu uso; que rara era 

a pessoa naquella cidade de Assumpção que a não bebes
_,e con1 of fensa de Deus, attendendo as muitas excorn

munhões e penas fulminadas pelos juizes ecclesiasticos 

co~tra tão enraizado vicio e apesar das reprehensões dos 
pregadores e penitencias impostas pelos confessores que 
sobre elle tem tanto trabalhado e vozeado E rl: . _ . . m ui versas 
occas1oes escreveu ao rei pedindo cedulas que vigorassem 

6eu~ au~os prohibitivos. ~stas chegaram ao extren10 da 
arb1tran~dade de ordenar até a queima deste artigo de 

c~e~c~o. Os r~cursos dos negociantes prejudicados á 
~ud1enc.1a de Charcas não terão faltado; pois esta mandou 
1ndemn1zal-os. 
. Consta tudo peJo proprio testemunho de Hernanda-

nas en1 uma carta ao rei escripta etn 1618: " Tamben1 
tenho dado remedi o ás vexações que sof f reran1 os t' nd' 
d d" · tos 

a ita cidade e da provincia de Guayra tirando-os de 

s~as terras para colherem a herva que é uma sorte de be
bida, <le que algumas vezes tenho informado a V M . . . que 
assim colhendo-a como carregando-a ás costas de inuitas 

leguas de dentro da terra por can1inhos asperos até a mar

gen1 do rio, eram tratados com tanta tyrannia, quanta 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 
379 

nunca se tem usado con1 subditos de V. l\'l. Pois, 1nuitos 

morrem nesta faina, ainda infieis; sendo portanto cousa. 
que merece ser prohibida e em particular pelo uso máo 
desta bebida que faz os homens viciosos e madraços, te
nho infligido n1uitos castigos aos mercadores e pessoas 
que a venderatn, até quein1ando-lh'a, executando uma or

denança do licenciado D. Francisco de Alfaro onde assin1 

ordenou ; que os ditos n1ercadores se tinham queixado na 
au<liencia da Plata e esta deu provisões condemnando-me 
no valor della. Assim conviria que V. , M. enviasse· ce

dula en1 qt~e se prohiba trato tão prejudicial e de tanto 
damno ainda para quem a toma ; fóra do estrago da vi

da, é grande º' da fazenda, que gastatn para compral-a". 
Para con1 justiça avaliarmos aquelle te1npo, devemos 

saber que de 1-Iernandarias era un1 dos caractéres n1ais no

bres, un1 governador dos mais habilitados e dedicados á 
sua patria, que ten1 produzido o P araguay e talvez a Ame-

rica do Sul. 
Faremos idéa do seu valor ao encontrar seu nome 

tres vezes no catalogo dos governadores do Paraguay, a 

segunda vez por nove annos. 
Foi a instancias delle que se dividiu aquelle governo 

em dois, o do Paraguay e o do Rio da Plata, em 1620. 
Foi elle o grande protagonis\a da liberdade americana e 
o defensor e protector dos pobres 

1 

indios contra seus op
pressores, os colonos hespanhoes. En1 pessoa foi visitar 
as casas, chacaras, os can1pos, informando-se individual-
mente com os proprios índios. si viviam contentes com 

seus amos, si estes lhes tinham pago seus trabalhos con

forme as ditas ordenanças de i\1 faro. 
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Fez encarcerar mais de quarenta colonos que tinha 
áchado omissos nos seus pagan1entos, e, com esta medida, 
conseguiu que os mais satisfizessem suas dividas. Re
uniu uma vez os indios de todo o districto de Santa Fé e 
publicamente declarou que os indios eram tão livres como 
os hespanhoes. 9 ) 

Todos estes esforços libertadores, ainda que unidos 
aos dos missionarios, não podiam assegurar aos indios a 
preciosa liberdade contra seus oppressores, dos quaes de
viam ser por muito tempo victimas. 

. As vict.imas 

"O successo, diz Lozano, tem comprovado a verdade 
do prognostico de Saavedra e, particularmente, o af firma 
para o seu tempo e queixa-se de que apezar de terem os 
zelos.os do bem publico clamado que se cortassem tão 
exhorbitantes inconvenientes, estes continuassem, pois que 
os que tiram o"proveito não são os hespanhoes e ainda me
nos os índios, senão os mercadores que vão a Assumpção, 
a. Villa-Rica, ou já encontram a herva em Santa Fé e Bue
nos Aires." Nesta occasião vemos tambem, que era ex
tenso o cornmercio deste artigo, porque ficamos sabendo 
que chegou a Potosi, ramificou-se pelo ChiJe e se esten
deu até Lima. Somos ainda informados que era artigo 
que se exportava, ja então para a Europa e que a Ingla
terra contrariava este movimento para não deixar á Hes
panha esta fonte de Jucro. 

SI ) Lozano, Conquista del Rio de la Plata. liT. III. cp. 13. 

\ 
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Ao principio, quando se começou o beneficio e com
mercio, o preço porque se comprava cada arroba no Pa
raguay era 12 pesos ôcos, que correspondiam a 4 pesos 
e1n prata. Transportada a Santa Fé, onde corria moeda 
de prata, se vendia por 8 ou 10 pesos a arroba, na provin
cia de Tucuman por 18 a 20 e ia subindo, assim, o preço 
á medida que se approximava do Perú. 

Em meados do seculo 17, mais ou n1enos, attingiu o 
con1tnercio da herva tão grandes proporções. que rapida
. nientc cahiu o seu· preço, segundo refere Montoya, 1 peso 
en1 Santa Fé ou 12 reales de prata a arroba . 

Que111, porém, pagava então as custas eram outra vez 
os pobres indios encommendados. 

Un1a circumstancia augmentou muito este commercio. 

Nos prin1eiros tempos o uso do mate grassava, na 
opinião publica, só entre os indios e o que se dizia o povo, 
em opposição ás f amilias melhores, até que estas rompe
ratn com as susceptilidades da ?Ua classe. E' o que nos 
conta o niencionado autor, não sen1 deixar transpirar algo 

de acre. Se~ dec1inar-19es os nomes diz que foram . dois 
representantes, um do governo civil, outro do ecclesias
t.ico, este o governador. do bispado do Paraguay e aquelle 
un1 tenente-general, "que atrope1lando todos os respeitos, 
se entregaram com tanto desenfrea1nento a este vicio que 
todo o povo se foi a traz delles, sendo que o exemplo dos 
chefes arrasta com não sei que occulta força a sua 'in1itação. 
P ropagou-se, dentro de poucos annos, o uso e abuso da 

• 
... 
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herva, de sorte que, só na cidade de . .i\.ssun1pçãô, se con

sumiram. 14 a 15 mil arrobai por anno em 1620". 1.° ) 
Tã11to mais admira tal facto quando S?e conf,ere um 

relatorio que fez o P. Marciel <le Lorenzana por orden1 
de Felippe III. Conforn1e este, naquella época não con

tava esta cidade mais de quinhentos moradores hespa

nhoes. 
Estes applicaram os índios a um trabalho continuo, 

sem deixai-os até co1ner , durante todo o dia, mais que Ítln-
" , go-s, r {rt1étas 'ou raizes si lvestres qile na occasião· da ,sna 

faina encontravam. E quando se assentava uni delles pa
ra respirar um pouco, lá estava um of ficial superintenden

te que logo fazia sentir a sua ira con1 palavras e ás vezes 
com pancadas. Não extranha1nos, pois, o que o dito mis-
. . 

s1onano narra. 
· Tem o trabalho nos hervaes consumido muitos lni-, ' 

' lhares . de indios ; que ell~ mesmo contou os habitantes dy 
um povo e encontrou-lhe 170· familias e quando · d~pois 
de alguns annos passou lá outra vez, encontrou só 50. 

Desta diminuição dos indios sujeitos aos hespanhoes j á 
não se pergunta a razão, por ser tão sabida, nem causa 
extranheza nem se repara. nisso por ser commum. " A ttec::

to, s~o 'palavras de Montoya, que t enho visto em aquellas 
sel~as1• os$arias mui, gràndes de indios, tão .extensas que 

' ' ' ao vel'-as, afflige os olhos e confrange o coração o saber 

que a maior ·parte morreu pagã, errantes por aquellas sel

vas em busca de sevandijas, sapos e cobras e quando ain-

10) Lozanô, Hlst. de la C. dei Paraguay t . J. cp. 8 . . 

• 
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da não encontrava1n isto, bebiam daquella herva, donde 

se enche,m pés e f:>ernas ,e o ventr~, mostrando o rosto 
só os ossos,' a palJidez, a imag~ril da morte." 

Southey ( Hist. of Brazil cap. 24) nota n1ais outra 

praga a gue estavam sujeitos. Terminando a tarefa do 
dia. corriam os indios a mergulhar-se na agua mais pro

xima, arrancando-se uns aos outros os vermes de que ti
nha1n coberto o corpo; si deixavam de fazer isto, em .pouco, 
seguia-se a 111orte á inflammação e ulceras que estes an\-

, ' 1 

1nalculos causavan1. Se não disse.sse que cobrian1 o corpo 
todo, podia-se suppor que era o bicho de pé ou niqua 

( pu.Zex penetr4ns). 

l\ilas o martyrio destes pobres não terminava com o 
preparo da herva nos mattDs. Depois de terem lá promp

tos cem ou duzentos quintaes, . oito ou nove indios tinham 
q\le transportar, cada U\11, cinco •ou seis arrobas, dez~, q_µin : 1 

ze, e vinte leguas, se111 receberem cousa alguma para o 

seu sustento. 

Curiosos fizeram a experiencia que o indio pesa mui

to menos que a sua carga, pondo em uma concha da ba

lança o indio e a sua ~arga na outra, sem que a9uêlla com 

mt,tita~ libras postas de 'accr.escimo, podesse :vencer a con-,, 
cha .de sttà pesada carga . . , ·Quantos se encontraram mor-

tos recostados sobre suas cargas ! e quantas vezes sentiu 
o e~preiteiro mais a falta de quem lhe levasse o fardo 

do que a morte do pobre índio! Quantos se precipita

ram de hor riveis penhascos e foram achados naquella 
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profundidade lançando fél pela bocca ! Quantos foram 
comidos pelos tigres por aquelles bosques! em um só an
no passaram ~de sessenta ! ª) 

II 

Nas itissões 

~e no numero precedente proporcionamos os elen1en
, tos co1n que se póde formar un1a ·iqéa da industria e corn-

l ' ! l 
~ '1 .. 1' ' 1 

\ ,. merc10 , da herva no secul9 XVJJ éntre os colonos he,spa-, · 
nhoes, vamos agora passar uma revista sobre a activ.idade 
dos índios das Missões no. mesmo rarno e durante a mes-

, 
ma epoca. 

Tambem aqui não são muito favoraveis as primeiras 
impressões que recebe o historiador ao exan1inar os do
cumento~ achados. 

O pritneiro, que se ten1 encontrado, é o do anno de 
1636 em que o Provincial padr~ Boroa faz saber ao pa
dre T~uxo, Procurador em Charcas, que o governador de 
Buenos Aires, D. Pedro Estevão d 'Avila, pretende que to
da a he:va que trouxessem os índios, seja ein çotnmum·, , 
seja elll p(!.rticular, lhe pertença para que só elle disponha 
della. 12 ) · , · , 

1 1 j • ... • ' \ 

·' Por ÇEfrto t1fü) · er~ animadora para o preparo da her'~ 

va, tal p~rspecclv:a. " s~ ,-não foi interrompida esta quadra'' 
desfavoravel, durou, ao n1enos, até meiados do seculo; pois, 
só em 1653 deixou D. Jacinto de Lariz as redeas do go-

11 ) Montoya, Conquista, cap. V'II. Bilbao, 1892. 
12) Coll. Angelis Iat. VII. n. 57 Bibl. Nac. Rio de Jan. 
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. 
verno e durante este tempo esteve paralisada a permut.Q 
da herva entre os indios das ·Missões e a cidade de Bue
nos Aires. 

Existe, felizmente, um inédito na nossa Bibliotheca 
• 

Nacional, uma informação bastante explicita sobre o mo-
vimento hervateiro daquella época. 13 ) Gastam, de ordi-
11ario, 2 ou 3 mezes de 'ida e volta á capital e a custa de · 

' 
granqes riscos de sqas, ~idas. A industria e a . commodi-

,, dade 
1 
de cadai um r~gu\c;tva, ~: carga: .2 o,u 3' arrobas,"e· ~irt

f " da desta gasta:m ·u'rrta p~r:te na sua viagem p'or 
1

5er o prin-
0 

cipal allivio de seu,s trábalhos :e males. 'úm costume g~
ralmente introduzido entre elles por motivos de piedáde 
e conveniencia, era levar uma pequena porção de herva,, ~o 
cura como offerenda e obulo para Deus divino culto, a 

propagação da fé entre a gente recem-convertida. "Di
ga sobre isto, lemos no citado documento, quem o houver 
visto e ouvido." 

Mas, não menos ' necessaria era esta esmola para o 
bom governo desta gente, p. ex., para comprar os indis
pensaveis vestidos. 

1 ' 

Este costume, porém, não prejudiéava .em nada a 
li9erqade do~ guaranis \\ ~ara . dispôr ' d~ s~~ proptiedade 

, como senhores absoluto{), , d~ . sorte que ·nem. os collegios 
podiam obter qualquer porção de herva senão por meió 
de compra. Disto nem ' os missionarios póClem fazer uma 
excepção, con10 se póde suppor, visto que trabalham e se 
sacrificam pelos indios. Mas sustentam-se sómente con1 

l 3) Ibid l~t. IX. 4. 
1:3 - P. R. G. 
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a esmola que o rei da Hespanha lhes marcou, encarre
gando-se o superior da ·missão da co111pra e · re1nessa da 
herva. 'que cada residencia dos 1nissionarios, precisa. 

"Tão infundada, pois, como as outras accusações que 
se lhes fizeram, é esta de se enriquecerem os jesuitas nes
te artigo," pondera o protestante histbriador Southey. In
teressante para o historiador serio é o tino pouco histo-

• 1 

nco do annotador Fernandes . Pinhe~to que se manifesta 
~ pbrr suà observação a este juizo do n1encionado historia.., · 
qor: ' ' ' 

"Assevera (e basta) , diz Pinheiro, o visconde de 

S. Leopoldo nos seus Annaes da Provincia de S. Pedro, 
que os jesuitas das Missões chegaram a remetter para os 
mercados de Santa Fé e Corrientes de trinta a quarenta 

, núl arrob~s annuaes de h~rva mate." , O que está pro
. vado é· q9e 'n,unda re~ettera1n 1nais que doze nlil arrobas, 
ordinariamente não chegaram a tanto. 

"A industria que applicam os padres ao cultivo da 
herva, continúa o mesmo documento, não é só convenien
te e louvavel, mas necessaria para levar á perfeição a obra 
da Missão; é conforme ás ordenações reaes que exhor
t~m o.s • indios ~ entrar em commercio com os hespanhoes, 

. e· mu~ ·~ro{eitóso P~fá abast~cer a cidade dei Buenos Aires 
~\I • ' '~ 1 ·~ · l com un1 ar'ttgo que tanto precisa para seu uso." 

Se perguntarn1os porque, justamente no governo de 
D. J acintho Lariz, o interromperan1, a dita informação 
dá-nos tambetn a desejada explicação. Fez os que tinham 
baixatio para vender sua herva, trabalhar contra sua von-

' tade e sem pagai-os ; desgostaram-se disso tanto que che-
garaiu . a il1órrer. , Póde-.se, imaginar qu~, . q~an~do 
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depois de tantos annos vieram os primeiros a Buenos 
Aires que eram bem recebidos e se percebe o contenta
mento •que' foi \ "o rl1elhor· dia .que teve ' es ta cidade" por 

r ' , ' 

ter-lhes faltado tanto tempo a herva. 
Daqui decorre como as Reducções andaram bastante 

ligadas com os interesses da capital do Prata e que suas 
vicissitudes tristes ou alegres foram tambem determina
das pela herva missioneira. Não menos liquida fica a 
posição favnr3:~el dos indios 1das Missões quando com
parada con1 a ·dos \ indios sujeitos a chefes , hêsparthoes; 
se este~ são n1ais ou ménos reduzidos a escravos, ~portam
se aquelles como senhores. 

O inédito, em que nos esteiamos, está assignado pelo 
governador de Buenos Aires D. Pedro Boigorri, pelo rei
tor do collegio, pelo capitão D. 1V[artin de Vera e o al
feres Francisco d~ Palacios. Tpdqs attestan1 a ve~dade 

. , 
do que se relata 110 documeptp. 

Estas circumstancias favoraveis para 
1 " 

1nate não iam crescendo regularmente, n1as cón1 interrup-
ções e até com movimentos retrogrados; é o que attesta 
outro inédito do archivo geral de Buenos Aires. 14 ) E' 
uma supplica que dirigiu o padre superior Ximenes ao 
governaq~r· do P araguay, D. Ealthasar Garcia, para que 
se suspendesse' a .execução: da:· pro:visão. de .15 aê· julho de . 

t ' ' lb ; ~ ' ' 

1706 e da cedula ,reàl de '18 'de 1naio 1de 1702, "so'.bte iren1 
tres povos de doctrinas (ou reducções) ao serviço da her
va." Havemos de ouvir cousas duras :.. . "o beneficio 
da· herva é utn mero vicio para dar cabo da natureza hu-
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mana ·e parece contravir todo o direito que um miseravel 
índio caminhe mais de 600 leguas a pé por pantanos, sel
vas e rios, que não durma nem coma para trabalhar em 
Maracajú. Que .deixe sua mulher e filhos sem comida, 
sem roça .e sem ·vestidos. Muito antes tinha dito que, ao 
voltarem os trabalhadores, encontravam em suas casas es
candalos ·e f Uhos que não eram seus pelo desati1paro en1 
que tinham vivido suas pobres mulheres. Que n1orre co
mo µm bruto e sem sacra1nento, por causa do in1n1enso . ' 

·t:~~bàlho, pelo , qual se dá em .. p~g~z (si ainqa se dá) 1 O 
o't:l 12 varas de panno que, durante o anno do trabalho, se 
gasta. E tudo isto para que a cidade de Assumpção te
nha utn pouco de herva." Percorrendo todo. este docu-
mento não podia desfazer em mim a imp,ressft.o de que 
eites lastimaveis índios eram de antemão considerados 
victimas por seus crueis patrões. Com o trabalho de re-

, colher de dia a herva e sapecal-a e, de noite, torral-a, sem 
outra comida além dos poucos fructos silvestres que ca
sualmente encontravam. e isto por 12 a 16 mezes conti
.nuos, e depois ainda a viagen1 de c~ntenas de leguas a pé 
e sobrecarregados, - considerado tudo is~o, deve-se dizer 
,que estes desalmados chefes sugavam o sangue destes mi-
lierav~is até' 'a ultima gotta para , assim se encherem. Co
n1o, pqis,1 admirat que ós · eaminhos .por ' onde passávam . ' 

estivessem semeados de sepulturas con1 cruzes · e sen1 ·e1 .. 
' . ' 

· las, que morressetn só de fon1e e exhaustos se antes não 
tivessem sido victitnas dos tigres ! como admirar que mui
tos fttgissen1 para os infieis e v_oltassen1 para a vida sel
vagem! Confirma estes tristes factos uma cedula real, 
particularmente, das regiões do Uruguay e dos Tapes, 
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isto é, do terreno Riograndense. Como admirar que o ci
tado rnissionario constatasse, desde oitenta annos, uma di
minuição da povoação í>~dendo só o )>eneficio da herva 
explicar o facto destas subitàs baixas no censo destes po
vos ! "E, não se ouve mais outra cousa, que o beneficio 
da herva consome e hade acabar a cidade e provinda, 
corno cousa comprad~ com o sangue dos trtiseraveis in-

1 .. ; ';r 1 

, :11 , d1os, com suas mort~s e ~honra~ de suas mulheres. e fi- , 
:iiM} '1 '~ ' lh '' ( ' . 1i ' • os. . ' 

1;·~' ;t.r.• VI 1 1 i ~. J..' 1 

'. { Kf't ' , ~ ' ' ' .. v"" , . , v , . ' ' , , ' 

~ > · ' ,De utna acêu$aqão'f ~ramada por Urrunaga~ 'em Assuin ... 
pção, contra os j,esuit1a~/ copsta que o commercio das Mis
sões fazia concurrencia . nociva ás villas hespanholas, que 
as testemunhas depuzeraní que nove barcos desciam S. 
Fé, outros onze, outros quatorze e outros mais, que cada 
barco carregava cinco mil arroba5, outros seis, outros oi
to mil arrobas ; que muitos barcos baixavam duas vezes 
por anno. Foi calculada toda a machinação para produ
zir a opinião de que os jesuítas reuniam muitas riquezas 
pelo h1cro que proporcionava tanta industria. Um iné~ 
dito 1~) de 1682 prova a -falsidade desta calunmia por 
não menos de :vinte tes~emu~has ' 'que attestam: 'i.0 que 
a herva que . enviavarp a ~u~n,?$-: Ai~es~ em suas balsas, RCr- · ,. ,. , ·.•1,'1".· .:...··~<11a..1n 
tence aos indios e '>;é d~ sua ·,e.on~ .i>ara p~ar o t~ibuto; ~ : . '. '/'.' · 

' sua Magestade e COtJ1prat as ·coisa~ necessarias 
1 

·para suas 
1 

. 1 

egre j as 'e povos e que . de .maneira alguma pertencicµn aos 
padres. 2.0 que os religiosos 1da Companhia não têm em 

de B. A. Comp. 
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seu serviço; para seus proprios interesses ou proprio com
merçio, ·Índios algum. Finalmente que tudo quanto cer
tificam é publico ~ ' notorio. 16 ) 

' 1 \ ' 

Levanta a herva na opinião publica 

Nas Missões como entre os hespanhoes, era, ao prin
cipio, considerada como cousa prejudicial. Pouco a pouço 
se wudou ·esta opinião nas 11issões e tornou-se favoravel. 
Entre ·OS ,hespanhoes e os indios sujeitos a elles continua- · 
va sempte vacillante. Os commerciantês, con10 mais ' in-, 
teressados, procuravan1 recorrimendar este artigo por toda 
a parte. 

Quando muito no principio do seculo 18 e dahi em 
diante encontrei uns documentos favoraveis ao nosso V';!

getal; destes, porém, se colhe que, já muito ~ntes, era muito ' 
aprecia<;Ià., nas Missões. E', nu1na representação do padre 
Burgés 'soh~é' o que haveria de ser· remediado nas reducções 
o n.0 2 que assim reza: "2.0 que a nossos indios _em todas 

18) O tenente de fragata, Felix de Azara, adversario 
declarado dos jesuitas, diz seccamente: que a herva das re
ducções ia ~m partidas mui' moderadas, que não dUninuia 
naquell~ tepipo Q valor das do P~raguay, que esta vali~ tres · 

' pesos a -arroba, ,tlm dos mats altos pre.ços que tinha attin
gido. ·Que nunca baixa.ram. ao p<>rto mais de doze mil arro
bas estipuladas entre o governo e as Missões. (Inédito na 
Bibl. Nac. do Rio de Jan. Ect. Tabl. 4. Descripción de Pa
raguay-Azara). Apezar de ser esta testemunha em favor 
dos jesuítas como dum adversario insuspeito, não ligo tanta 
1mportancia a seu testemunho em geral -e aqui em particu
lar, porque pretende sempre rebaixar como insignificante 
a obra dos jesuítas' e por isso tambem aqui lhe convem de
clarar de pouca monta o movime~lto hervate~ro das Missões. 

1 
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as provindas se lhes dê hervr..,1 como se tem costun1adq nas 
' ' // ' ' , 

antigas redoeções mais bem ordenadas, cujo uso e abun-
dancia ha desterrado a embriaguez tão innata nos indios. 
Por isso convem plantar hervas nos proprios povos ou não 
longe delles, donde colham abundantemente toda que pre
cisam de sorte que lhes sobre. . . porque tendo bastante 
para beber ~a dia, de n1anhã e ·á tarde, não se lembram 
de outra '.bebida e corri 'isso não ·.há borra~heirás comof' se ha . ' . ''i ' 

, + ) • ,1( 

experimentado em nossas reducções onde se lhek reparte 
em abundancia: porém, si lhes falta, não cançrun de bus
car modos de ter que beber guarapa ou chicha e se não 
podem arranjar esta nos seus povos ou se a não tiverem 
abundantemente, fogem a outros de fieis e tambem de in
fieis onde encontrem o que appetecem . . . 9 que é çerto 
~ .que O· uso da herva, 1nais qu~ outro ip,eio hu1nano .3:lgum/~. 1 

tem desterrado a en1briàguez de nossas reducções antigas . ' 

e por este mesmo meio tão porporcionado, devem-se con· 
' servar livre de tão abominavel vicio de sorte que não lhes 

falte jamais a herva e a tenham em abundancia ... " A 
isto, accrescenta o provido procurador, que se devia ·cada 
anno ~rep~.rar uma grande safra çomo ei;n Sta .. Maria, on
cle anno~ antes pla~tata.m hertvaes. ' ' . ~ ' r 

) 

O hermano Montenegro 

Parece que quem dotou a herva com certos creditos 
e a introduzía tambem no mundo scientifico, foi o irmão 
Pedro Montenegro S. ]., considerado o "protomedico" e 

~ ao lado do padre ~igismund~. Asperger, ,da rqesma compa~ 
nhia, enun1erado entre os primeiros botanicos do valle do. 
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rio da Prata. Veiu para a America pelos annos de 1679; 
pois, em 1710, quando concluiu sua obra, havia .25 annos que 

residia aqu'i. Extendeu suas viagens muito para dentro 
do Brasil, descrevendo a ipecacitanha, que não é producto 

' do Paraguay. Nestas viagens não encontrou senão um 
· cirurgião. Depois. de ter residido em Cordoba de Tucu:.. 

• ~ 1 

man, passou em 1702 por enfermo ás reducçõe? do Uru-
guay; em 1704 prest,ou assistencia aos índios que de~ 

. ~····'·"'·"W' .. '•"" alojaram os. portµguezes da 'colonÃa do Sacramento. Sua . ~ . 
obra medico-botanica é considerada "o mais precioso mo- · ' 

\ • 1 ., .j ' ' 

numento sobre o estado da medícina" nas terras Pla-
~ , \1 ' ' ' JI f 

tenses <;m principios do seculo 18.0 17 ) Se · nelle se en-
,, • 1 1 

contram cousas· fabulosas 18) ou rria.l observadas, 'conforme 
' ' 'o estado ainda imperfeito .~ daquella época em que a bo-

' · tanica systematisada esfava pouco ou. 'nada' conhecida, 9,o 
' ' . 

outro lado não · contérri cousas tão abstrusas e absurdas 
como ~3e encontram ainda: . h8je 

1 

em autores modernos,. 
Os livrt>s dos PP. Asperger e Montenegro,. substan-, l 

ciados ·na descripção de Lozano, eram. consideq1dos pelo 
1 

~etebre Bornpland como dous guias uteis p~ra , o e&tu,do 

das plantas destes ;paizes.~ , 
.Den1ersay 19.) pretende que, no livro de Montene

gro, s;, podem encontrar as bases de um trabalho sobre 

a mater~q :. medic~ - indig
1

ena, analogo ' ao que pub1icou 
1 1 ' • 

· 11) ' Revista:. :Patr. del Pasado Argent. I. p. !58. 
1
18) . Uma celebridaqe medica, o dr. Monardes, occupa

va-se seriamente de uma · arvore do Perú, "que mostra, se 
alguem ha de vi~er ou morrer". Lamas, Introdución a Con-, \ 

quista~ 
' 19) Hist. du Parag. t. 2. Pag. 134. 
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' 1 

sabio Martius sobre as plantas do ~ré;lsil. O proprio li-
yro 

1 
ain?a continúa inédito, illustrado de 148 estampas, 

de~nhadas á penna <lue parecem gravadas. Em um ap
pendice mui pratico lemos : 

"Vem titn modo de' colher a~ plantas. ..!.... . Explica-se 
a virtude e modo de conhecer 1'ruJ) plantas • e graduar suas 
qualidades. Seguem a <lescripção e a applicação de mais 

· de cem ( 112) hervaes sul-americanos. Seguem receitas: 
Para os nervos entumecidos, para . fazer ·.queijo .de bata- , 
tas., para fazer :vinho de laranjas, para o~ calos ·.dÇ>s pés, . 
para os olhos e nu.vens,. agpa de bergaroota. etc." , , . ( 

Nesta. ob~a inédita, encontra-se um capitulo ~obre .p 

mate ou Ipirá. caá mi1:i~'4 que começ;;t assim: Virtudes da 
arvor.e da herva. Hesitei primeiro em. cop. ial-o : \conté~ . ' , 
p~r.ém, , tantas particularidades n&o só interessa~tes, ' nias ·' ' 
tambep uteis, . tanto par~ o conhecimento daquel1es tetnpôs ' 

como para a medicina domestica, que me resolvi a ' tifaJ,..a ~ 
1 1 

na sua integra. "Creou o Todo-Poderoso, diz Moiltene-
gro, em estas terras ultimas da Ame rica estt r. arvore tãó ' 
formosà e agradavel para os olhos, como go~t'osá e pro
veitosa para seus hàbitantes·. Pelo · cheiro de . suas folhas 
I 

mui' ~semelhantes ás do louro da Europa., porém algo me-

nores, cresc~-lhe o tronco mui alto e mais grosso ; ·este 
está coberto de uma casca lisa, esbranquj~da.. ou .çinzen
ta. Serve esta para .refinar as tintas, de preto e por falta 

~e galhas e. de fezes de VÍilQO, póde;se ,, U$éJ.r deJla para as 
t~ntas e, <lar· a primeira PJ~q (ou as~nta:r as côres), como 
para a s medicinas emplastica~ com . que se . pretende com-

• • 1 l 1 (: 1 

pnnur, seccar, unir e confortar os membros relaxados 
' , 

contusos ou quebradas, por ser mui moderado seu calor e 
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constar de partes quentes e frias; de sorte que póde servir 
em lugar daquillo em tudo o que f ôr cozimento; mas não 
quando se trata de infusões ; porque tem na superficie par
tes lubrificantes e soluveis, de sorte que posta de noite 
em infusão de agua quente e coada de manhã e tomada 
com assucar faz · correr a purga, tres ou quatro evacuações 
e póde ficar inc~mmoda ao estomago. 

, "Soecorreu Deus com esta medicina a esta pobre ter-
ra, por ser.-lhe mais conveniente do que o chocolate ~ o 
vinho a seus naturaes assim como o é o cacáo no Oriente . . ' 

• ' i ' ' 

J>or'c}ue estas terras, mui quentes ~ hun1idas, causam graves , 
i:elaxa5ões de membros pela muita aspersão dos poros e 
vemos que de ordinario se transpira com excesso e nem o 

vinho, nem cousas quentes são remedios para reprimir o 
suor; mas sim a herva, tomada em tempo de calor con1 
agua fria, como usam os índios e em tempo frio ou tem
perado com agua quente. Os que a usam com agua mui 
quente e em grande quantidade a desvirtuam e não lhes 
aproveitará muito. 

"Si se toma mui quente, deve ser ein quantidade pe
quena com quatro ou cinco sorvos, que assim conforta o 
estornago1 porém não o regula, porque a agua mui quente 
's~ccà as partes terreas e adstrigentes 1e comprime as vias, 

1 • ' 

' .~ c,áusando qbstrutções ' ~ ven~osida$1es · rnolestissimas. 

1.. "Daqui origirtah]-$e anciedades do coração, falta , de 
somno e 

1 

mal estar ' dos. membros principaes, produzindo 
movimentos de luxuria e cnlera e melancolia; e tudo isto 
provém de estarem tapadas as vias por comprimidas pelo 
adstringente da herva. 
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"Eu o tenho visto e observado em homens mui dados 
a ella com excesso e que a tornaram mui quente em qual
quer tempo do anno. Tem _ nésta provincia o nome de 
mal de ancias e muitos sof f rem por esta razão ainda que 
seja mui antigo por outras razões, como se póde ver em 
autores antigos e modernos. ' 

"Para os indios é o uni~o rer;iedio quando t~m rela-
. xasão do estomago que é a diarrhé,a .. _ou can~é,lras brancas, 
~~'li 1 

• !. d' h- . 
,· . i,. • : tomando duas ps tres veze.s em agua -qüente . e man a , m~i- ~ . ,. 
a' . \:· ~· f t : tb c~o, duas' colheres de hervá em 

1

uma ouia e u~a ,colher 1 • t
1 

' 
) 1 • 

· , de sal diluido na dita àgua depois de posta a , herva e de-.. 
pois que lhe tenha communicado sua virtude á agu~; por-
que o sal impede que damne a herva as partes adstringentes. 

"A herva verde ou secca feita em pó fino ou a ver
de machucada cura as feridas recentes e soccorre os ner
vos contusos ou cortados, não lhes deixando entrar es
pasmo. Suas folhas verdes mastigadas enraízam os den
tes e particularmente os n1olares que se movem pelÓ fluxo 
do calor e lhes mitiga111 as dôres. Soccorre soberana
nJente aos insolados que, pela força do sol e trabalhos de 
ca1ninhos, ~e vê.1n com excessivas dôres de cabeça e grande 
incendio de s~gue!) e . colerâ, de§te m0,âo; >Deite-se uma 

1 ! l ;, ' 1 ~ ,, • \' l 
quantidade d~e her'va en~ . rimf C:uia gr~n~e' che1a , ~e agua; _ 

\ ,, a inais fresca que se encontrar ou. deix:en:i-n'a na sombra 
1 

meio quarto de hora em infusão, e então dê a beber ao 
paciente a metade, e s-e tiver ·mais sêde, dê-se-lhe a outra 
e ao aquentar o estomago, forcem-n'o lançar e a herva 
molha<la que ficou na cuia, applique-se-lhe na fronte e 
sobre as fontes e se atará com um panno por espaço de 
hora e meia ou duas horas e si, de todo, não recobrou a 
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saude, póde-se-lhe repetir, menos o lançar ; é remedi o 

approvado. 
"Não menos soccorre os estonteados pela fumaça ou 

fogo das fornalhas de metaes e ladrilhos ou cal, porque 
nestas terras ha varios metaes e nestes, as mais das vezes, 
ha azougue e outras qualidade$ de vapores muito nocivos 
ao cetebro, como o verdete, antimonio, azougue, e outros. 
E ; p11~a .b~ix~l-os, é unico remedio· acil}la dito~ ~~tdand?-se 
'µiria só' circumstancia e é que · ~ h~rva 1nolhada ha de 
applicarr-~e'· aos .atordoados d~, f~ça .sobre · .a n1oll'eira, 
no alto :da cabeça e dar-lhes, maior quantid3;de ,de ' agua 
fria ou mon1a a beber para que· lancem duas vezes pelo 
menos e, assi1n mesmo,· renovar-lhes a herva bem embe
bida n'agua. Tomando-se antes de beber impede a em
briaguez. Tem-se por tradição antiga nestes · paizes do 
Paraguay e Missões, que S. Thomé a fez conhecer aos 
indios. Consta de partes quentes em o ptimeiro gráo e 
de secca.s em o segundo. Tem algumas veias na superfi-
' • t " I ' c1e assim como a mur a. 

Si tenho tral1scripto todo este circun1stanciado · rela-. 
torio; foj porque, no dizer d'un1 .autor · platen~e, se notam 

• 
1 
µell~, Ço~1 . extr~rn'a 'exactidão, os effeitDs p~ysiologiços do. 

· "· mate, ~énôo7s~ ~cançado por meio da observàção · Pfrtica 
···~ i ~1~ru t , 

· · o que ihoje podemos conflttnar' pela analyse chimica. 
Quan'tp '?-' estes confirma-os Dobrizhoffer na sua elas ... 

sica obra latiu~ De Abiponibus. Conforme elle, o mate 
abre o appetite, restaura em breve as forças debilitadas 
pelo calor, diminue o sentimento on a pena da f orne e da 
sêde, é diuretico e promove a digestão. Diz que se pre
feria nas Missões ao chocolate, se tivessem tido e off~-
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recido, ao café e ao chá e que não tinham outra cousa 
para o almoço e que a tDmavam mais vezes por dia. O 
interessante texto vem em uma nota. 20

) 

Concorda Montoya dizendo gue a herva dá alento 
para o trabalho e serve de sust~nto e assim o experimen
tamos cada dia que um indio rema um dia inteiro sem 
outro mantimento do que beber de tres em tres horas. o 

I' I ' 

,1 ,mate, desperta os1 ~entidos, afugenta o som.no a quem de~ 

?. . :· '~ ~\ :.~~\ j ' ' seja velar " ( 9 onqáista, :cap. ·7). ' .' t ,' ·.' ' •
1

' f ' ' 

··~ ~·1 j • ); : • As 1nais observações relat~vas ao clima e á 
' 1 ' 

não são menos preciosas. 

Cura, é verdade, diversos males e dôres, tambem as 
de cabeça. Para uns males, porém, par~ce it:nportante. 

Não sei se todos concordam com o que canta uma 

quadrinha riograndense : 

Dizem que o mate tira 
As magoas do coração 
Mate sobre mate tomo: 
As magoas nunca 

' • 1 
f ' ' ' 

1 1 ~· '
1 

• \.•r, ' , 
, '" ' 1 & > t 

20) Texto do J? .• tDobrithotfer, ·$.· J.,, sobre a herva ma e: 
''Si qui tamen rite' i:,nodérateque hoc herbae potu utan

. tur, cum sibi saluperrill!um, mul~isque l nominibus fr~1ctuo· 
sum experirl solent. Hoc enim alvum, vesicam, suavem que 
sudorem cieri, cibi appetentia:m proestari, vires solis ardore 
lan,guidas promptissime r€staurari, fame.m cibo deficiente 
minui ac sitim, maxime si cum agua frigida sine sacharro 
herba ·sorbeatur, extingui constat. lias herbae virtutes mea 
tot annorum experientia compertas babes, ac omnium sen· 
tentia comprobatas novi. No.bis sane omnibus familiare fuit 
jentaculi instar quotidie hunc berbae potum sumere et a 



III. 

O enigma paragaayo e sua ·resolução 

Temos visto que, si nas Missões pouco a pouco ga
nhava de importancia a afamada herva, fluctuava ella 
ent're os colonos hespanhoes, ao menos aquelles que ti
i:iham mais a peito o bdin estar do paiz. Ainda, en1 1761, 
:~ncontran1ós D. · Mano~l Antonio,, ,bispo do Paraguay, o.e- 1 

~upçi.d9 em 'contrariar o . preparo 'e ·~ comme·rcio da herva, 
,e I ' 1 • 

propondo, em utna ca~ta ao rei da · Hespanha, un1 enigma, 
a ~aber: 1 "Con1 esta herva deixam os paraguayos de ser 
homens, quando outros con1 epa se fazem homens." Pro
mette, ao mesmo temi)o, ao rei, si Deus lhe dér melhora~ 
á cabeça, desatai-o ou resolvel-o com verdade e clareza, 
dando infórme em separado. E, effectivamente, ainda no 

" mesmo anno, enviou a promettida informação que existe 
ainda inédita no archivo geral de Buenos Aires, 2 1 ) que 
se estende por 15 folhas, e é, para o estudo d'aquel
la época, de bastànte valor, ,especialmente quanto ao com~ 

n1.e.rcio. Aqui, 'consignarem.os apenas o~ pensamentos suf
f icierües para" resolver o ~''enigma". 

""''t·~~w·:';!!~ , · , 'Cotneça o. pr~1ado , çiffirm~ndó, como cousa incontes-
r:.. ~r: ~ k.: f li ~I I,• ' i ' f. 1 ' 

~· ~ t'ada, que· b ttafíco <la hetvi tem enriquecido os commer.:. 

meridie iterare quovis Chocolatae, Coffeae vel Theae Asiati-, 
cae us\l neglecto, etsi supJ>eterent aliquando . . . Quid si her
bae nostrae beneficio plerlque nostrum valetudine semper 
integerrima ust, aetatem suam ad extremam, vegetam ta
men, senectutem extendere?" (Hist. de A.bi ponibus p. I . p. 116. 
Edit. Vienna 1784.) 

21 ) Arch. Gen. de' Buenos Ayres, 12, 2, 14. 
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ciant s do reino. Por outro lado, ainda que não neces
site de cultura esta especie por ser arvore silvestre, com 

1 

tudo SU9t~nta que a herva anniquila e escravisa os para-
guayos, rlJo conseguindo estes, por sua simplicidade, uti
lidade algutpa; pelo contrario todos os seus graves atra
zos provém \ deste chamado beneficio, succedendo-lhes o 
mesmo que ás 

1 
ovelhas e abelhas.' Sendo isto assim como 

é, o paiz ... deve.\trazàr-se muito, visto ' que sahem delle de 
1 ( ' 

oitenta a cer;n ~l arrobas de herva etn. cada anno'. 
1 Os hervaes' ·~stam mais 'de l~O , legµas de · ~~sui;n-, ., 

pção e · bs caminh6' são tão dif fice'is con;io' perigósos" a i' 

cada passG, pelos p~t~nos, banhados, lagoas· e 'mo1Ítanhas . . \ ' ' 

?enhascosas que é pkciso· vencer, e que D. Manoe1' An-
tonio conhecia por experiencia propria, pois a elle não se · 
abria uma excepção quando visitava Curuguati. Além 
disto precisa-se de um exercito de animaes, para uma tão 
dilatada viagem, sómente pará. os viveres, não se encon-

. trando em lugar algum do seu percurso, recurso algum, 
nem mesmo sal. Para uma tropa de cem cargas são ne
cessarias ainda outras tantas mulas para substituir aquellas 
.que enfraquecem ou ·que perecen1, n1altratados. Não fa-
zem senão duas ou ttes legua~ de carpinho por dia. Di-
videm1se etn tropas menores de Q~Z· nJ.ul~S, cada Utna C01'- , 
duzida' por ' u~n" peã~ 1 pelos ,•.apêrta.dQs, "entre 0:~ 'montanhas.' .: .''~ , i. 

,, r , \ i , , < , ~ 11 • ~ /)j • '. • • 1 
P\. carga· ~ra. regularmente .qe ,qt,tat\J~z~ 1arrobas. 1"-<;>da a \· t" ,l 
caravana ia seguida de mp.is ' ci~co p~õe~ briosos chan1a- ' 
dos retaguardero~, que levantavam as cahidas ·e mudavam 
as cargas para outras, para o que são neces~arias cinco 
pessoas : uma para segurar a mula e as outras quatro pa
ra levantar as duas bruacas. Com mais outra que cuida 
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das descarregadas, duas que fazem os ranchos e urna que 
governa tudo, o capataz, são dezenove pessoas qúe, não 
se alimentando regularmente, precisam quasi de ma rez 
por dia. A viagem lev~ mezes, porque ora 31 aguas os 
obrigan1 a passar riachos intransitaveis pela/: enchentes, 
ora a secca fal-os parar por falta de pasto eJ)or fraqueza 
do gado. E' quasi commum que, depois ~iquatro e mais 
meze& de viagem, chega a herva çlas mo~anhas á cidade 
com muita mortandade de mulas e mui~ tr,~balhos e fa

' ,digas ~os· peões. , Ordinaria1nente estes, k ntram quasi n'ús, 
~ , f '' A \ 

das suas roupas, o que nã<i> , ,foi dilacerado pelas 
niontanhas, foi consu111ido pelos ri_osj quando tive'ran1 de 

• j 

passar por elles a na.do, conduzindo à herva carregada em 
' pelotas; ou quando os animaes se atolam .a cada passo nos 

innu1neros lodaçaes e elles não pódem deixar de se enla
n1ear como as bestas, "o que vi, diz o prelado, com in
disivel compaixão : considerando que a pona de galé com 
que na Hcspanha se castigam ou castigavam os malfeito
res é uma delicia em comparação com esta faina que tor
na os infelizes paraguayos . ainda mais infelizes do que 
forçados <:Ias galés e os reduz· ao numero d'aquelles de que 
David disse que . nãq trabalhavam como honiens." 

, · As .ll?lu~as al~gam~se para este transporte\ pbr um 
,, . ': :pe.s? 1 (o~ro), ~~vel em her'va post~ na ci9ade 'com pre-

, f.érericia a , out.f~ tj'ualquer' divida, sob a condição pou-"' 
co 's~ de que, si perece a mula, a perda não r·ecahe sobre 
o dono e sim sobre o. tropeiro, que a alugou, e que se 
obriga a pagar o seu valor que são dezeseis pesos ou mais, 
que correspondem a oito arrobas de herva posta- na cida
de. Mas accresce outra circumstancia aggravante: em-
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quan~ não entregain a herva, corre o aluguel até se ef
fectuar pagamento, ainda que passem annos. Isto se dá 
não pou vezes. 

As v 1 ta~ens ou lucros que resultam destas lidas não 
araguay e sim para os mercadores estrangei-

1n con1 o commercio de roupa e outros ge-
, neros vindos Buenos Aires, commummente destes. que 
1 

se chamam qu.e adas, vindos para saldar ou r~n1ediar as 
' ' ' 

quel;>radU;ras· co , ·os simples dos para~uayos. ~ntr~u-
.?Ítain eorpo .lei qu '? lucrq qué tiram de s·e,u~' géneros não 
se~â n;êiió~ · de .. ires tos' ,p~r tento, s,egundo 'sua' fact~ra, . ' 

e~ quando ten1 óppo µnidade, quinh~ntos e mestno, n1ai's ;, ' 
que o preço da herva, porétn, nunca ha de passar de dous 
pesos ôcos a arroba, ai,nda que se não encontre um unico 
surrão na cidade ; e assim são inalteraveis os preços dos 

outros generos de província. 
Supponhamos, pois, que um destes commerciantes 

quebrados se resolvesse saldar. Para esse fim procura 
obter, fiada, utna factura de roupas e mais um sortimen
to de outras fazendas e ,drogas que monte tudo a tres, mil 
pesos. Não falta. quen1 o abone, ne1n n1ercador que, por 
tl!n lucro, se desfaça do .refugo da su~ loja:·. Vai, ·pois, 
encajxqtando' 09 g~n~r.~s ,\n~ais velh~ e e~cantoados, sem 

\ j • ,1 \ e . ' • f •\ :l.. • 

'reparar si, estão ,.sãps OU ;roiçlqs .das v:aç.as, cob:pndo t~JdO 
, \ 1 I \ •l.\ ~~· · ' 1 

' Ir ~\ :\}-1 . 'I i l 
1
, '' eon1' alguma~ peças da ' moda, g~lp1es ·;pr;atéaâó~, botões dou-

rados, um so~Hmento cie' iit~ orn?das de prata· falsa, 
avellorios e1~1 fitn, uns' oculos pata. que fique desenganado'. 
ou enganado a olhos vistos. Sendo tudo de qualidade in
ferior, n1arca-se-lhe o preço supremo e ainda em cima 
termina a factura, escriptura ou obrigação com a clausu-
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la que, passado um anno, ha de pagar oito por cento. 
Para fazer face aos riscos o negociante quebrad escreve 
um traslado ou copia da factura e .eleva os ços pela 
terça parte, de sorte que assim já monta a uatro mil 
pesos. Chega á provincia e começa a louvar seus peões 
e, como para o faminto não ha pão ruitn, istindo tantos 
sem roupa no Paraguay, vem-lhe apinhar e á tenda e se 
vestem sem olhar para os ·tresentos por ento. E, attin

r;. . gíndo á sbm.ma. mui grossa, tem de s ~ eitar á hypotheca. 

"~ .. · a.i~ est~ncia de , gado, que assim fica p: âida, ou a chacara
1 

"fi"" ~ ' ' . 1 1/ çom a s.ua. capueira, cer'c'as e ca,sas e · a clausula ·dos de-
.mais b~s~ quando não costumarri t · mais que males. , 

' ' 
~ , Começa o miseravel paraguaYi ~ a phantasiar benefi-

, cios de herva: trata de conchavar . eões a troco de toupa, 
encaixando-lh'a pela terça parte ou a metade mais que 
o ajuste da factura. O panno que, em Buenos Aires, vale 
quatrq reales, se lhe emmala por quatro pesos ; a baeta, 
que vendem ali por tres reales a vara, se lhe ,enfarda por 
20. As bretanhas 22 ), que valem · quatro pesos a peça, lhe 
deixa por 20, 24 e mais. A faca, que vendem por wn real 

' e meio, por oito reales ; o linho e algodão desta terra que 
é um peso ôco, a dezeseis reales e assim o demais. 'Todo 

l 

pobre, ·não obstante v~st~-~e de ~tudo, ficando prompto á 
~-. ., .. ~A; .f .1 , ~qst~ d0 benefi~o "'fs~u~o, fois.,_ tem de ir aos hervaes - · . 

r:ít ~. . · 130 legitas . <i'í~tantes, f a:zendo ·a id~. e· a ,volta a expensas ' 
sti~s. ~li 'cada arroba de herva, que beneficia o. hervatei- 1 

l ' 1 ~ 

ro,' não tem n1ais valor que um peso ôco e para pagar nes-

22) Panno de linho fabricado na Inglaterra. 
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ta espe~e, duzentos pesos de roupa (que não equivalem a 
30 pesos e prata) se demora naquelle deserto por um 
anno e ma mal alin1e11tado, tendo por cama o duro sólo, 
sem outro a: rigo do que sua pouca roup~; dormindo en

tre viboras e ~ras sevandijas peçonhentas e depois des
te$ penosos i nlmodos ten1 de 1nadrugar para buscar 
os ran1os de he a, ás. vezes longe muitas leguas, 'fatigar

se etn ,cortal-os, ~l:ixal-os1 e .trazel..1~s ás cos.ta~ como si 
fosse1n jttn1eütos, ~,, ern v~~ de -'dQrrp1~ d~ n~1te! tc;>rr~-r . e 
sa,pecar a, herva ' COilll gtancle cuidado C por rtn~ltO temJ?O 
.para que se não per~rh as . ~adigas do dia. Vivem assim 
un1 anno e mais como ·pagãos sen1 doutrina e sacra1nen
tos. Com este exerci~io gasta o vestuario e ac'abadai a 
tarefa volta, n1al alimentado e peor vestido, encontran<;lo 
assim tamben1 a sua familia e ás vezes augmentada e é 

esta a n1aior lastima. 

Pelos receios de dever e não . poder satisfazer seus 
con1pro111issos ausentam-'se não poucos, outros enfermam 
e não poucos assim se tingem e tudo é enfermidade para 
o pobre beneficiador paragu.ayo. Urge o cumprimento 
da factura e vê-1se ,o miseravel mais atado que a herva. 
Espera· annos e .annqs até, :que , se. 'p~gue e ·sobrevenha a 

' ,.4 , ). \ ' I ~ ' 

morte. "De. tudo · ~.; qúe,~bem.,e~~sid~rád?.' se ,c.onvence . 
o que ao principio d'~ste informe atfirme1 a -:V. M. ser 
o beneficio da herva do ~ Paraguay sei\ 1naior n1aleficio, 
sua dura escravidão e perdiçã:o, achando-se mais n4s quan
to ~lais procuram os vestidos" . . Não se póde negar que 
uma vida destas não é de homens, emquanto os quebrados 
se arran3am, e ... assim está resolvido o celebre enigma. 
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A geographia da herva 

merece tam.bem uma menção. "E' um facto otavel, diz 
o sympathico e mal aventurado Bompland, 
dessas ·pequena$ cordilheiras (as serras , Caáguazú e 
Maracajú), que é a região povoada do ~ reguay, não se 
encontra um só pé espontaneo, cle.ste ve ai. A zona que 

,, • j 

. 'abrange ·é. t,alyez de '24° ~30' . ati' 2~~ ! · 1n1~tada ao . Oes~e " 
'.Pelas alt.arias ~ .êJ.u~ . f'e r~Í~ri, ,, p<>~~rn ~§~iado' ~ L~st~ ~té , "' 

, as costas dq:· Atlaritic9 ~m Çu\itJ.:b4~ e Paranaguá" .. , .A , 
geographia da herva é tãQ admiravelmente marcàda como .. ' ' ., 

a das preciosas arvores da quina dQ/E~erú e merece ser no-
tada. Tome-se uma regua, ponha.:.se uma das extremida
des sobre a barra do Rio Grande, que leva suas aguas ao 
oceano e a outra sobre a povoação de Villa Rica, no Pa
raguay. Em toda esta linha se acham ·hervaes esponta
neos, assim o diz Bompland. ~3 ) 

O solo nas Sete Missões do Rio Grande, onde habi
tam as arvores da herva, é vermelho como grande trecho 
da .margem argentina do Uruguay. Quanto aos outros 
terrenos de hervaes nol-o assegura o Sr, Carlos de Ga-

H 
1 

' s • 

lar<l?, na ~ua:\obra . "La 1 ndus,tria I erbater(i" 24 ), pois sub-
. i fl • , J \ 1 I ~. J • 

·~ ~ ,, ' ,, ' 
1 ,,i ' 

23 ) Notas ~obre alg. Plantas Us'liales del Pa1·aguay, de 
Oorri entes y de JJfissiQnes .por Domingo Parodi, Buenos Ay
res. 1886. 

2 4 ) Carlos de Gàllardo, La Inãust?'·ia lerbatera en Mis
siones, B. Ayres, 1898. 
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metteu essa terra a uma dupla analyse, cujos resultados, 
com a devida venia, aqui transcrevemos: 

· TERRA VERMELHA 

Solo ,Subsolo 

' 0,09 

si,ss 
12,98 

\ 
I 1,l9 

' 1) 

Uma particularidade desta terra é que contém gran-
de quantidade de f ~~r~. Passando por lá, nos tingia a 
poeira a roupa branca, guarnecendo-a com uma linha ou 
lista subrubra. Que um seculo e meio atraz as cousas 
eram as mesmas, colhe-se de um documento em que se diz 
que os officiaes do General Gomes Freire e os geogra-: 
phos encarregados das medições e da determinação dos 
limites entre os domini9s da Hespanha e de Portugal fi
zeram a mesma . observação. 
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certo numero de arrobas de herva correspondesse a um 
certo numero de pesos da prata. Tres pesos de herva 
equivaliam a um peso de prata e aos taes pesos de herva 
davam o nome de pesos ôcos. Pouco a pouco baixára o 
valor da herva tanto que se vendia ordinariamente em 
Santa Fé a peso ou doze reales de prata a arroba. 

H erva de palos. Ha duas variedades,
1 
uma com este 

nome e , a outra que chamam Caa1nipi, A:rbbas são {olha~ 
:· .~ t?. · da me&n1a ,'he~·va; poréri1 de fahr,ko qiv,erso: Depois de 
' \(,"}/o ' 1t• il ,. 

<:i~1 ''.'.:~ tostàda · e· moída tira1u-Ihe os m'iniit10s .pausinhos. P·arece · · 
;(:{ ~ 1, l ' \ ' 

~J) ·~. pequena a differença e ,não obstante é tanta que os H.es-
panhoes não acertam com f a britar a Caa1nini ou de ,PÓ ; 

e si tinham procurado contrafazel-~, sahia-lhes tão má 
que era de valor menor que a de palos. Beneficiam a 
caamini só os índios das Missões da Con1panhia de Jesus, 
porém com trabalho mui diverso do dos outros índios que 
servem aos hespanhoes, diz Lozano. Vivem vida folgada, 
abastecidos de comida e n'u1na estação do anno que não 
prejudica a saude. Não era1n espreitados, continuamente, 

1 

por inspectores que lhes deixam apenas o descanso ne-
cessario. Qu~ lhes não era prejudicial este beneficio, mos-

·. , , t rava.· a exp~riencia qu~, emquanto os Íf\dios dos hespa-
:J " f ~. 1 .nhóes <liminujan,1 . cada día; o.s das Missões se at.Jgmetl-

•• :.i ., ,, \ ' » ,, ~ . 1 ' '(! 

~1 ·~ i .~11. tavam. · · ' 1 .i. • '.,. 1 • 1 ! 
I ' ' ;-1. 

Diz o n1eSmo historiador que a Caamini era incom
paravelmente mais apreciada que· a de palos e , valia duas 
ou tres vezes mais. Tão apreciada era, diz ainda Lozano, 
que os indios guayanás os seus feiticeiros, quando usavam 
a herva mate em fórma de caamini, servia-lhes a herva 
de oraculo e a sua expressão ou palavra difinitiva era: 

PORANDUBA RIOGRANDENSE 

A herva m'o disse". (Hist. de la Conquista, edição I .. a-,, ' 

mas, tom. I. pag. 427). . 
Mas, a herva Caamini não se usava no Chile e no 

Perú até Cusco. D'ahi em diante não se tomava a de pa
ios, mas Caamini. Entre toda que sabia das Missões a 
mais afamada em todo o reino era . 

A Reroa de Loreto ou aquella que beneficjavam os 
habitantes do povo de Loreto. ·, ~istinguia-se pela c?r e 
s.abor-. e , outras qualidades das dos. outros povos, Dizem 
que a bebia1n com mais frequenci:;i .. qµe o chocolate n? 'Hes,.. 

' · 
1 p'anha ~ desde ~ ·~na'is ·vil negro ou ind~o até ao ' rpais .. ri~~ 

1 e· principal 'senhor . . 1 · 

1 • , e , 
. ' P.1 ate é outro nome da herva entre nos. orno e sa~ 

bido toma-se a infusão da herva não em vaso de metal 
ou de barro, louça, vidro ou madeira ; mas ntuna pequena 
·cabaça ou poronguinho de uma certa cucurbitacea que: 
para este fim, se prepara ao fogo. A planta chamam de 
niate, que parece de origem quichua, nome dado no Pa
ragua y á vasilha em que tomam a infusão e a que damos 
no Brasil o non1e de cuia., como já notámos. 

Proverbio : O 1nate das senhoras de M oraes, se , diz 
quando se offerece e, depois, ,não se dá p of ferecido, c~mo 
fizeram a:s senhoras de Motaes, que costu1navam obrigar 

' . ' . ' 
as suas visitasi a esperar por-um· mate. j)fas p,reparavam-n o 

' ' " . ' ' ' ' ~ . . . ' ' 

com .tnuit~ demQra, 'pergunta11d9, ora, s1. o ·9uer1a1n , con), <}. 
~ ' ' ' ' . 

herva das Missões âepoís ' si1 com ·a do ·Paraguay, ora, s1. 
' ' +/ - ' \ • 

com leite ou co1n assucar' ou serµ elle, passando-se assim 
n1ais de duas horas, até que, finaln1ente, a visita tinha de 
sahir em jejum. 25 ) 

25) Escardo, Reseti.a Hi st., p. 347. 
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Modo de tomar o ·tnate. A maneira de preparar e 
tomar a infusão era a mesma que hoje. Dentro da cuia 
lançava-se obra de uma colher cheia de herva, ~tando
lhe um pouco de agúa fria para não ser cosida ou queima
da pela agua quasi 1a ferver que em seguida se· infundia. 
E, em'quanto estava a}nda com espuma, chupaya-se por um 
tubo de prata ou de metal, ou tambem de páu, a bombinha, 
e que tipha urp ralo em f órma fl1ais óu menos globular na 

' 1 

extremidade que ficava dentro da cuia ,(F;ig. 1.). 26 ) Con-
. form~· .. Sottthey bebiam os .indios o tn,ât~,. ~asseverando qu~ ·· 

'I 11 • - • ! \ ' ' I I i 

. ,f,requente1pente se lh~s f on11avam. 11101< esto1nago bolas ' aes- t ' 

ta herva, como pedras bezoares. Nem elles, nem as ·classes 
• 1 ,. • 

baixas, diz o 111esmo historiador' usam de assucar nesta 
' 

bebida, contentando-se com a simples infusão. A gente 
abastada mistura-lhe, ás vezes, um pouco do pó de folhas 
de guab·iri-miri 27 ) ou da casca do seu fructo para lhe au
gmentar o sabor, e pessoas biliosas ainda U1e ajuntam sumo 
de limão ou de laranja." Quando se tomava sem assucar 
ou outro ingrediente, chamava-se chiniarrão ou bravo. Es
te termo gaucho lembra outro semelhante, ensilhar o mate, 

\ 

' 2G) Na tift. 1 vêm·se bombas e cuias de varias Classes, 
. simples, layrad~~ ' (la:tores n~ , .propri~ cuia) e .e·nfeitadas 
. com. prata lavtad~. ~ ',P8fl1'-enas e , grapdes, .con,tortne o "gosio 
dos matist·as. • · 1.1, ' " ·, • • · · , 

, . 27:) · Dobrizh,offer (1, 413) diz que é este um arbusto . $0-

melhante ao, zimbro (ou. junipero) e que se ,•dá nas terras 
!Jlagras, -com ~specialid&de em terreno arenoso. Abunda mul
to, accrescenta elle, em S. Paulo. Ha uma especie de for
miga, que lhe deposita nos ràmos uma cêra deltcadamente 
branca e de balsamico 

1 
cheiro. Apanham-na as mulheres com 

muita paciencia para velas de igreja, mas para dar-lhe con
sistencia é preciso misturar-lhe cêra de abelha. 

\ 

CUJAS E BOMBAS PARA MA'J"l'E 

l) Cu ia de porongo simples; 2 - 3 ) de por ongo l a~rado; 4-5) de madeira ; 
G) de barro· 7) de louça· 8- 9-10) de porongo guarncc1d? de prata e ou ro. 

A' esqt;Prda, em ba'ixo, uma chaleir a CO!fi fogare i ro a gaz. Junto das 
cuias, seis bombas diversas de chupar a beb ida. 
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1 

que quer dizer, renovar pa~e da herva que está na cuia, 
reforçando a infusão. ' ; 

Victinia..s da herva. Entre as victim~ antig~, póde-se 
mencionar ainda o caso que se d~u com um paraguayo que 
tinha emigrado para o districto de Tarija, na Bolivia, on
de tinha descoberto um herval muito rico e abundante, que 
começára a benef~ciar em 1772-177.6. .. Poisr ,os santa
f é sinos, sabendq disto, queixaram-se ao rei hespanhol, 
pelo motivo de reeeiarerÍ1 uma pel-igosa ccincurrencia é s. ' 
?\1. dignou-se ordenar, por uma real cedula, ao governador 
de Tucuman, que fizesse queimaT'll o dito beneficio, e 
que, para o futur~, 'não se· t>ermittisse mais beneficioS' em .·~ 
Tarija. Os santafésinos não sabiam bastante agradecer. 

.. a magestade hespanl;t9la,, pois andava interessado o com-
mercio principal e quasi~ unica fonte de sua eXistehcià e 
·prosperidade do Paraguay. Os 'de Tarij'a, na hodierna,, .,,.!!' ....... ".,, 

B.olivia, como visinhQ§ ,do , Perú, teri~m Rr9vido aql;Jelle , 
reino peruano e as cidades circumvisin~ de herva pela 
metade do preço dos Paraguayos. Deste fado evidencia
se, entre outros, que~ .tam~m , na. Bolivja, a herva é indi- . 
gena e vegeta espontaneamente. 

1 • • 

"Entre as victimas da herva em tempos modernos pó-
de-se citar o celebre · natutalista ~omplând, que Incorreu 
no desagrado do Dr. Francia, estanfiio estabelecido\ em $ ta . 

• 
Anna, pelo unico facto de ter assc:;verado que a industria 

' - '' ~ t t < 1 

da herva em Corrientes chegaria a tan'to progresso e seria 
um dia de u1na qualidade ~ão boa 'e de tanta abundancia , 
como a do Paraguay. O COJ;llmandante de S. Miguel, si
tuado n'esta banda do Paraná, avisou ao dictador que nes~. · 
sas Missões se tinha plantado tlm grande beneficio de her-. 
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va e que o dirigia um francez. O dictador deu immedia
tamente ordem ao comn1andante que destruisse aquelle es
tabelecimento. Durante as sombras da noite cahiram sobre 
elle uns 400 paraguayos e o incendiaran1. Fizeram 12 
prision~iros e entre elles Bompland : e todos, innocentes e 
apezar de seus grandes gritos, fora1n ,fuzilados, com exce- ~ 

pÇão de ~omplap,d, a quem mandou tirar, os ferros, ~ que 
. : r .(.' ; t ficou ·preso, se~11 en1bargo de muitas ;interc~ssões ~uropéas, ' 
'';., i,, ~"~·. ' 1dµr.ar1te 20 . annos em um povo. chamado de Sta. Mada da. 

<' 1, ' ' J / ~A~' l • 1 

i •• Fé. 'Finahnente, depois dess~ . Io11go p~riódo, erp uma noite 
foi, de $ubito, tirado, violentamente, db seu ~posento, se1n 

~ ' 
poder levar cousa alguma do que era seu e transportado 
em uma canoa até Corrientes, onde desembarcaram e o 
abandonaram" . 28 ) 

P arece que foi, então, que passou o celebre sabio por 
esta cidade de P orto Alegre, pois, no Diario da residencia 
dos nossos Padres, á beira do Riacho, se encontram notas 
de que Bompland os visitára duas vezes. 

Que o tonta mate pegou cedo entre os brancos do Rio 
Çtande vê-se de uma carta de Gomes Freire a Cô;rte-Real ; 

IV. 

A llerva na aetualidade 
Sahindo das'. galerias <la historia para dar uma. r~pida 

revista d!ls frescas ·regiões d~ actuaUdade, devem~s ., ~er-· 
· l .. 1 nt>Jo c'o·rrer dos tempo·s a .vali~ e . o pr.est.1mo 'da ca1a1 que, Y "' . . .·' ,'. t ~ . . , ,, ~ ,. ,, 
herva não teni ~iminuido. As se1ene1as modernas _,apqde~ 
raram-se desta filha das sélvas e acharam-lhe multas. fa- 1 

mÚias, entre ellas, tambem, ' arbustos, emqhanto os antigo~ 
só falavam ein arvores~ Percorrendo a botanica não cont~t 
menos de 17 especies só do genero Ile."C. A c~iitnica, depo_1s 
de provar a identidade da tht::ina com a cafe1na, descobriu 
esta na herva ( Stenhouse, i 843). Conforme suas analyses 
contêm 0 mate, termo medi o, 1 % de caf eina, a fava.. do 

Café O 9 - 1 4 % de cafeína. O Dr. Peckolt publicou as 
' ' / t 29) 

seguintes analyses com par.ativas do chá, café e mate, 

Em 1000 ?ar tes àe Chá verae Chá preto Oafé Mate 
f 

Oleo . . .... .. ....... . 7,9 

Theh1a ou caf ejna . . . . "" , 3,3 
Substancias tintureiras . 464,0 
Cellulose . . · . . . . . . . . . . 175,8 
Cinza. . .......... . ... . 85,6 

, • 4,6 
390,0 
283,2 

54,4 

0,41 
13,(56 

1 1366 ,, 
16,39 
2,66 

270,67 
174,83 

25,61 

29 ) A.nalyses de materta medica brasileira. 

0,01 
62 

' ' 
20,69 1 
12,28 
2,5 ' 

238,83 
180,0 
38,11 
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Segundo as decomposições chimicas de Kletzinsky ªº) 
contêm o mate : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Materias extractivas e perdidas •.... 
Oleo de cumarin ( ?) ............ . 
Albumina . . ................... . 
Substancia de pectin ( ? ) .........• 
Glucose 81 ) e gomma ............ . 
Cin.za . . .................... · .... . 
Cellulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,77 
1,35 
0,22 
0,18 
0,25 
3,88 

.. '!i,97 ' 
' l,98 
2;14 
0,05 
4,32 
7,67 
4,12 
7,05 

60,05 

. . ' 

pO) v. Fischer-Tteuenfeld, Deutsche Rundschau. A. Har
tleben. Jahrg. 23 u. The Pharmacology of the newer materia 
medica v. George S. Doris, 1891, citado por Dr. Neger, Der 
Paragua:v-Tee. 

3I) Especie particular de assucar que existe nas uvas 
e, em geral, em todos os fructos assucarados, acomp'anhado 
de um certo sabor acido. 

1 
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esta circumstancia se attribue o facto que o nlate não pro
duz tão facilmente o entorpecímento da narcose como o 
chá. O terceiro componente consideravel é o cortim (ou 
tanino), que se encontra na herva em quantidade notavel. 
Por esta razão dizem que no Brasil usam as folhas frescas 
para tingir. 82 ) Quanto aos 

Effe•tos physiologicos ,, 1) :~~~ ·' 
1 ' ' ' ~ ' ' ' f 1 1 •·' 

' 
1 

' " , • 1 } K )1 
11' 1 i\ ~. 

apezar de poucp .'díver~,entes, · s~o ; co~córde~, '. ~~1 .'~getal, ·\·~s ·'·. ''l.if ,~.~ 
opiniões . com as' '<lQs " ahtigós é'" acc;~sçentam varitagens . í ' 

,, novas. Gabatn a esta bebida o afugentar' o sentimento de je
jum, precisando-se ~e'm ellà de menos alin1entaçâo. E real
mente póde-se observar o pouco com que passam o dia os 
matistas ; mas não se terµ verificado quanto, neste respeito, 
se <leve pôr á conta do clima subtropico. Que é estimado 
como antialcoolica é um facto que se pôde observar todos 
os dias. Abre o appetite aos estomagos mais ref ractarios, do 
que eu mesn10 posso dar testemunho. Toda coibida solida 

~· 

me causava asco, quando um bom colono do Maratá quasi 
me obrigava a este remediÓ e,,ainda hoje, lh;o agrade90. Ou
t~os lhe celebra111 u~a excitação ,suav~r, e ~~ftaordirtaria-;- . 
mente , agradavel) de sor\e que.: at~ ~ep~is de uma nqite :pas

,' sq.da ~h1 çi~fo, u~~b P,ou~s·.,tf.~~s~~.~.es~abelec~m"'ª gente qµe, 
' ·se Sel'lt e como ·renovada. Um' 'naturalista escreve. "Quem 

~ 1 ' t 

passou pelas fadigas daquella longa caf#panha em um cli-. 
ma subtropico, sof frendo a falta das cousas mais indlB-

32) Der Paraguay-Tee von Prof. Dr. Neger u. Dr. Va· 
nino, Stuttgart, 1903. 
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pensaveis, jamais póde duvidar que a tenaz força de resis- " 
tencia e aquella bellicosa energia das tropas p~raguayas, 
em grande parte, foi sustentada pela acção estimulante da 
herva mate que nunca faltava; que as curas, ancias e las
sidão fôram afugentadas, os trabalhos supportados con1 
alegria. E, a falta continua de sal, as rações magras e pe
quenas de vegetaes, ao passo que quasi não faltavam a 
carne e o tabaco, raras vezes fôran1 sentidas. 3s) 

~, , T'res. experíencia's e parti'cula;rn1en~e a da ,virtuçl'e anti-. , 
.'.'. .:~, :· ~· ~, • .:i: 'àlcoolica,, ' íi~e~am , reuoµime11dar o' ... rn~tG«' con10 \;~~bida dos 
j/ , ' 

1 
' 'ri"- ·· e~ercjtos. 1 Em Kc1rculos pharmaceuticos ·vemos u1n inte- 1 

fô ~ /; ' ' ,, ' ' 

· rese vivo para sua introducção .na Europa como reme~io 
contra nevralgias e enxaquecas e dietetico. Conforme urna 
noticia d'um jornal pharmaceutico de 1896 fi camos saben
do que nos cafés de •Vienna se offerecem iníusões de herva 
mate. Que nos clin1as moderado e frio da E uropa não 
se pódem avaliar todas as vantagens que presta, a nós, ane
micos e enfraquecidos pelos calores é evidente. E aqui 
vem ainda uma certa indifferença que 'lá se observa. Entre 
as que não occupam o ultimo lugar são as qualidades diu
reticas que são manifestas. O citado professor v. Kle-

, f ' 

tzinski, chimico p~thologo do' hospital de \iViedon, em Vien-
na, à~crescenta: ,~O <' ~ate . c~r;servà tra.~qttillo' e ~res.co ~ , 

· org~nismo. ~eri,a ~benefi~io.'. gran,?e.:para: o povo, s1 a ad9..- . 
. pção deste. c~a. suprimisse as pref-:taçõe's fraudulentas com ~ 
que substit'-1em o ''café ni,hi.tos · a ffeiçoados ao demonio do 
alcool, suas ínnumeras victimas. Attendendo· ·a esta ulti-

' ss ) v. Fischer-Treuenfeld. Neger-Vanino, Parag11,av -T ee. 
l)ag. 37. 
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ma circumstancia, devia a administração publica se esfor
çar por fazer substituir no povo aqµelles funestos venenos 
pelo uso desta hygienica e barata substancia." H) 

Não terminare1nos este ponto sem transcrever parte 
de uma carta do illustrado chimico e naturalista Domingos 
Parodi sol;>re o mesmo asM.In1pto, e na qual mostra a diffe-. ~ 

re~ça que .produz o mate no organismo, segundo é prepà-
~ ' ~ 

rado c9m agua fria ~ ou quente. . . , ,\ , · · )r.::J 
• ' i t 1 l ,, ~ 

,,Já é sabido; qit elle, .que o· Tereré c0n9,t~te1 na. . infu- . " . ,,-: l< ·; , ,t; 
'fl · r · ' ~l ' . . \,,,•,, 

são fria,, mas fortemente concentrada, da herva que se sor.- ' . f,/ ' ~ , ',1., 
~ , . , A 1. )' . . =-

ve e1n quantidade notavel á ma11eira do n?-ate usual. ' ' '.'." , ,. ~ ... ~ . . ' 
, ,,Cotn effeito, a acção dissolvei;ite da agua fria se . 

exerce de pref erencia sobre as shbstancias extractivas so
luveis, entre as quaes figuram a caseína vegetal ou prin
cipio albuminoide, as substapcias pecticas, o tanino da her
va e parte da caf eina. 

,,Dada a maneira de preparar o Tereré, e t,endo em 
consideração a n1ateria que elle contém em dissolução, não 
resta duvida de que deve obrar, modificando ,as funcções 

· organicas, como faria um alimento azotado ou plastico, e, 
n~ste caso, cotnprehende-s.e que a desassimilaçãq do11 teci-

• • 1 ' 

dos sor~id,os .~deve c~_ntinu~r . ,sua tra.ns f oti:nação habitual em, 
, uréa, augn1entandp~ na , ~ec~,e~~i este '·pro~uct? d~. ~límen

.. ta~ão consequente ao acto~ .nütntivo::' ' " ~ > '.if. ~ 

Dep'.ois dest~s con9ideraçÕes~, dedu~idas /do exame ana-
lytico da herva, leia-se o que dizia~ ha máis de cem annos, o 
padre Segismundo, botanico, que tão ·prolongada res;iden
cia teve entre os índios Guaranis : ,,Estas terras mui quen-

R4 ) f J . e. 
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tes e humidas causam graves frouxidões dos membros, e 
nem é remedio o vinho, nem cousas calidas para.reprimi-las, 
1n as, sitn, a herva, tomada em tempo de calor coni agua frúi, 
como a usavàm os índios; e, no tempo de frio, temperada 
com agua quente/ ' 

Confirmando isto, diz em outra nota: ,~Quando aca
brunhafio pelas ~adigas ,physica.s, seja clebilitad0 pela. es'- . ~· 
cassez1 de ali1nentos, seja abatido pelo r.igot do ~stio, sof~Ç-'í . . ''11'· 

mt>s ~ tr~gos 'l~ntos uma. inf,µsão ~ria·~· ~qnce~tr~d~, da he~"' . '• ~~ ~·,' ~ " 
~ ' , t l r .. 1 T ' ' ) t fl' t Í \1" 1 'i/ j 

,vra: a q9e. os Par~guàyos dão ó nome ·de Terere, .sent!'mos .~s~ 1 \ 

se reanimarem as forças corporaes,, as idéas, poüco antes / · 
.. confusas,' adquirem· uma lucidez inesperada, succedendo-se 
aos tristes os inais risonhos pensamentos e recobrando o 
vigor, en1 sum1na, moral e physico, para continuarmos ani
mosos a jornada ou o labor interrompido. 

,,Se me perguntassem de quem receberam os indios as 
noções que os induziram a tratar a herva com agua quen
te ou 1 fria, segundo as necessidades que sentiam de um 
moderador indirecto, ou de utn alimento de nutrição, eu· 
responderia que, tambem, não se explica o instincto que 

. ' ' 
• 1 • guiou ós indios dás n1argens do fl;)renoco 'para se alimenta-

re1n con1 'certa.s atgillas, pla~tícasj ~m ten:]pos de'. p~nuria, . 
· /as ,ciuae~, a~alys~das .poi;'" Ehr;empe:rg, mo~raram' s~r' restçs< 'e 

1 
, : ~ ". 

' ",4e. i~fusorios polygastri~os,, · que ·conservavam suf ficiente. '~ 1 
• ~ 

1 · , 'substancia 'organica para serem n~tritivas en1 certç.> gráo. 

· "A1arguei-me n1ais do que espen.tva, -ina~ quiz deixar 
consignado que o mate preparado com agua quente goza 
das propriedades genericas das· cafeinas, porém, que, pre
parado em infusão fria concentrada, lançando-se agua pura 
sobre uma porção consideravel de herva, constitue um ver-
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<ladeiro alimento azotado, reparador e nutritivo. Dahi o 
augmento da uréa, segundo minhas proprias experiencias, 
reiteradas e sempre toncórdes. 

Respeito que a herva mate é nm producto interes
sante, cuja identidade geral 1de composição e cujas pro
priedades alimentícias a equiparam, se não a tornam su-

• 
perior; ao chá e ao café, productos com os quaes compe-
tirá univei·salmente etn · u1n~. ~oca que não está n1uiro 

. . . ( 

1 l ' 

Como a agricultura ~o Rio Grande é tambem a prepa-
ração do 1nate," ainda estacionaria, desde tempos immemo
raveis, salvo ,poucas e louvaveis excepções. Damos aqui um 
esboço do processo. 

Chegada a caravana heryateira ao herval em que se 
pretende fazer a colheita, a primeira cousa que procuram, 
é um lugar central em que lev~ntam o carijo e un1 outro 
rancho para agasalho da gente e para guardar a colheita. 
O rancho central deve ser tal . em relação ás arvores que 
se pretendem podar e não mui distante de uma vertente 
, ' 

ctija agua ,é, tan1be1n,. necessaria para graduar o· fog·o. De-
l)ois, 1 ~!).rem Üm. q() ~ica(laS,, sep.@o rnece,SS~Lflb t:1Ue , convir~ 
• ·' 1·\ ,,F, " 1 .ili 1 ~1 .. 

Jan1 todas ao dito ponto central. ~ ·Isto feito~ coineçam a co-
.Iheita por cortar ramos mais tenros' nas arv~res da herva 

\f. ' ' 

tantos quantos póde .carregar ym hon1em que os leva para- ' 
o fogão. Este consiste n'uma clareira onde se acham umas 

85
) Esta carta toi publicada pelo Jorn. do Oomm., do 

Rio de Janeiro, a 22 de abril de 1879. 
14 - P. R. G. 
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' varas encostadas a ,dois paus fincados. Sob.re esta armação 
se depõem os feixes de herva cortada, emquanto se nutre 
um .fogo vivo de labaredas com lenha bem secca. Por es
tas cham~as o hervateiro passa rapidametite os ramos, de 
modo, q~e. a~ f ?lh~s ficam chamuscadqs, mas não queima
das, o que tudo depende da habilidade e ', experiencia do 
·4~!'.vaté:iro. Esta: manipulação chama-::se sa.pecar e tem por 
fim preparar a herva para a torrefa~ção no carijo, aonde 

·~s f olh~s fiqm n'uµi estado endurecido e quasi coriaceas, 
o que as impede de se tornare~11 pretas: Os ramos assim 

,prepár~dos são 
1 
empilhados em feixes ligados com cipó de 

uma certa especie de trepadeira e levados para o ca?-ijo. 

,. ··O • ca,ri,jo.,, etn sentido 1nais largq, é tun, galpã9 coberto, 
ordinariamente, de palhas de coqueiro. 'nentrÓ , deste tosco 

~'.edificio constróe-~e o girA.o, que, ~ um~ esp~cie d~ grad~ de .,; 
varas sobre esteios fincados no chão. Sobre este gitáo 

· ,põem-se, como sobre uma grelha, os feixes de herva sape- , 
caa~ .collocando, sen1pre, os cantos <las hastes voltadas 'para 
ba~'.Xo . . ·Depo,is de sapecado.s todos os ra111os colhidos e de 
collocados no giráo, accendem e cons~rvam um fogo bran- ' 
do, ele. J?raz~s, por ba,tto1 e evitando o desenvolvi,mento de 
charmnas, deitando agua em cín1a quand~ é preciso. E s .. 

~ tando a .:he~'Yª .~~ff~cientem~nte 
1 
torrada, por este modo! 

apaga~se o brazeiro e f i'ca assin1 disposto todo o giráo por 
16 ou, .;gua,ndo 1nuito1 P?\. 8 dias, confon~1e o ten1po fôr frio 
ou quente. E' o tempo da fen11entação. ·Effectuada ' esta, · 

· accen4e-rs~ outra ve~ , o brazei~o e por t~nto tempo quanto 
é necessario para que a herva fi que bem secca e qaebradiça. ' 
'Já, antigameqte, f?C tqmava cuidado em não torrar demais as 

\ ' • ~ 1 ' ( • 

folhas, para não prival-as da sua gon11nosidade. ' Os co1n-
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pradores costumam pôr um pouco ·de herva na palma da 
' ' ' ' mão e sopram-n'a; si toda a herva 'voar, rejeitam..:n'a, pois 

que, qu~nt?, m~ior porção ficar pegada á mão, tanto melhor 
' é a qualidade (Southey, Hist. of Brâzil, cap. 24). Pata 1

• 

le~~ ~esc9lhetn-se madeiras que desenvolvam met,los fuma-
~a, comq guabiroba, ceréja, etc.·· r : 

1 
' ' , 

1 
,. . 

Em .se~ida, 1<lescem-se os feixes para a cancha ou uma . . ' , ~ . 
eira. Esta é feita de barrotes de coquei ró · 6em unidos e 
dQ~ dous lados, ficand<;> abertas as duas cabeceiras, ond~ 
se collocam dous trabalhadores, munidos :de g~ande~(fácões 
,ou espa;das de madeira muito d.ura, para martellar na herva. 
' Ü prodUCtO de I páosinhos e pÓS gUarda.:.'se em'~ ,jacâs ()tf 

1 
.cestos de taquara ou de cipó, que d'ali são conduzidos em 

~·~·· ' • ' ,•, .. ,, cargueiros para os tnonjolos, ohde· sãó reduzidos a ·pó ~ 
?epois recolhidos etn surrões, prompto assim para a ex-
l' ~ ' ' ,, , 
poI'tação. Modernamente, em hlguns ' lugar~s, 'OS ' mortjolos ''~ 1 

, sã:p s.uh,st;itpidos por moinhos de outra classe. · ~ 
' ' ' 

, A torração atê hoje continf.a eô1 ' muifos l~gare~ 'aínl~ •'~ 
dp. imperfeita e sujeita ao risco de communicar-se á herva 
um cheiro e gosto de fumaça ou cnatnusco. Por isso; ·.tem). · '» 
se applicado á torref~cção outro~ systernas. Um destes é 

d 
i: b ,. , . ' ~ ' . 1 . ' ' o e var acua. e ~ !1 ~ ' <,) ' ~· • ' } 1 ' '· ,; ' 

Cpnsjste .ena ~'um~. armação s~welhante ao carijo, po
rém o fogo só indirectamerite ·àttinge 'á Ilerva, ~Por meio do 

, , ,seu calor rajiante. Fóra do barba,cuá é .q~e se accende o 
fogo e o calor deste tem passagem '.por um 'canal 'stibfer
raneo, Cl.lj~ aber~ra de sabida é,no c~ntro d'aquelle. Assi.m, . 
sem poder entrar a fuIÍlaça, produz-se' o ef feito da tÔrrâ--,.,, /.'' 
.ção. ,E ' esta a· f órma adoptada em uma província argen- -

t t ,1 ~ • • ' 
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.tina e já tambem em alguns lugares deste Estado. (Vide 
as fig. 2 e 3). 86) 

O dr. Graciano de A?ambuja, en1 uma viagem pelos 
E. U. da America do Norte, por occasião da Exposição 
de Chicago, teve lá muitas relações com Japonezes, que, 
bem em frente ao pavilhão do Brasil, levantaram a ,sua 

Japanese Tea House (casa de chá japonez, onde se servia 
chá á moda do. Japão e tamben1 se vendia chá japonez). 

1 

Ahi teve o Dr. Graciano de Azambuja muitas occasiões 
qe tomar ? ceremonia.l tea dos japone.tes (chá das ceremo
nias) , que é prepara

1

do com as folhas de chá, reduzidas a 
. pó muito fino, agua aquecida a baaho-tnaria e · sem assu
car. Esse chá cere11ionial é geralmente repellido pelos es
trangeirbs; mas o commissarío brasileiro, Dr. Azambuja, 
o acryou excellente e o tomava seguidamente, achando que 
•elle se parece muito c::on1 o l nossÓ clate amargo, sendo no 

36 ) A fig. 2 dá uma idéa bein clara do barbacuá. A le
tra A indica o giráo sobre o qua l se collocam os feixes de her

·.va, con10 sobre uma g:,relh:a. B é a armação em roda QO girãG 
para que os feixes de herva não caiam ao chão. CC são os pos
tes que ajudam a supportar o gü·áo. D é UQ'.l cavallete 
sobre o qual se e~tendé uma lona para preservar os feixes 
de her va da chuva, orvalho e friagens. E é o lugar, fóra dó 
õarb~puá., ~npe se, 1faz. o fogo, com qualquer esp~cie de com
busbvel, · porque a fumaça delle proveniente não chega ás 
folhas de herva. D'ahl par te o conducto subterraneo que 
levará:' o calor do. fogo ao çen~ro do barbacuá em 1, e por aht 
ás foll1as ou feixes de herva que estão no giráo. A fig. 3 em fren
te é a vista de um barbacutl coberto, na regiã.o serrana, em meio 
de uma matta; de ar àuca1·ia brasiensis-. Este barbacuá, · se
gundo nos informam, pertencia ao sr. J. Moreau, que foi gran
de exportador de he1:va ma:tte, na pnaça de Por~o Alegre, e 
que se reconhece perfeitaménte na pessoa que etftâ no canto 
á esquerda, primeiro plano, na referida vista. Nos barba-

, cuás cobertos, eomo o da .fig. 8:. extende-se a lona sobre o ca
vallete D. 



. , 
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emtanto melhor do que elle, de sorte que, em seu espirito, 
. se formou, desde então, a convicção de que, si as folhas da 

herva mate fossem preparadas do mesmo modo que o chá 
do Japão, na China, em Ceylão etc., ter-se-ia no mate uma 
bebida muito melhor e mais saborosa do que ella é actual
mente. Pensa elle que os tres Estados interessados na in
dustria do rnate se deviam comhinat entre si e mandar bu~-

.;, car na Asia varias farn ilias de japonezes ou çhinezes peri- ~ 
\/ . d h ; . . d h ~ , tos i:io preparo o. e a, para ens1na:rem o preparo a ~rv~ '"<l'fl11::1í.fü.' 

s '.pelo mesmo ·tnodo. s1) ' · 
1 

• · • Si não cstarnos n1al informados, ha pouco tempo, no 

, ... ,,. .. ~ ·' 
Estado do Paraná, já se está torrando a herva 

mate em estufas, cujo uso se approxima sem duvida dos 
',processos usados na Asia para o chá da India. Além disto 
o governo do dito Estado offerece um premio ao in~entot 
do systema melhor e mais economico para p.reparação da 
herva inate. 

Tentativas de cult.nra do ma~ 

Corno temos visto, e:x1iste a cultura e. plantação do mate 
nas Missões no scculo 18.0 "Porém, com· a expulsão dos 

! . 

~ esuitas da ~merica 'do Sul, ·escrve o Dr. Neger~Yaninoª8 ) 
p~rdeu-se, con1pletamer;ite, a noticip. · da "çult.ura do . ~te.'.' 
Quasi 1 todas as tent~tivas ulterior~s malogtaiain-se pela 

~~ .dif ficuldade de fazer germinar · as sementes da llex e é 
·um facto conhecido que, espontaneamente, só depois de 
'passarem pelo estomago de aves é que germinam. Por is
so, obrigaram a acceitar estas sementes as gallinhas; mas 

1 

87) Revi3ta Agrícola do Rio Grande do Sul, Pelotaa, fev. 
~899, pag. 113. 

SS) Der Paragv.a.11-Tee, Stuttgart, 1903, pag. 40 . 
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adoeceram e finalmerite morreram. Quertl com mais pr<r 
ficuidade se tem occupado com o dito cultivo é o Sr. Car
los Jürgens, de S. Cruz do Rio Pardó ; depois de fazet di
versas experiencias por meio de cal, vinagre, lixivia, vi
triolo, que pott'cÓ satisfizeram, chegóti ·à applicar soluçãa 
de acido chlorhydico ( Salzsãure) concentrado, que lhe 

'
1 tern dado resull:~dos satisfactorios. Ta'.mbem, o tratament~ · 

posterior das plantas novas exige cuidados desvelados e o 
~ S'i ... f ürgens fal-as passar por' diversós, ·caixõ~s . e yasos ·, 
cheios de humus, bem preparado, antes de confiar as ten
ras 'i)tanfas~ ao splo, ·onde 'rto· terceiro aríno •'3:ttinger;n uma. ' 
altura ele 1 0 ~ 2 metros. 39 ) No Relatorio de 1904, da 
"R'iograndenser ' Bauernverein" 4º·); póde-se ver com .q'1an- .. , 
tos desvelos realizou o citado agricultor o seu desideratum. 

~f.l'iíiwm1.1,1;.i: 1 , Só queri1 dispuzer de· muito tempo' e nã<t menos pacien~ia:.· 
·' ' que habilidade poderá imital-o ; por isso, parece esse sys-

.. , · tem~ destinado a ser ainda' o privilegio. de poucos." . r1· ·~r 

Que não é facil o cultivo da herva, póde-se deduzir 
í'acto 9ue los hespanhoes, vendo o~ hervaes das ~js-, 

sões, pretenderam fazer o mesmo em redor de suas casas 
' ' d ui 1 • · ·e 'esul.nCias;· ·parâ · se livrar do muito gasto e m , as, ,.Jll3;S ' 

nunca o conseguiram. E para não dizerem . que não sa-
· biam o seg.redo da sementeira, é o pr0prio padre Card~el~ 
quem nos ~onta, que eUe lhes forneceu semente e a respe
ctiva teceita ' (R<elatodo~ inédito do ·P. Catdiel) · . .. 

Quanta importancia se liga actualmente a industria 
~ · •"t. r 1 • \ '( , ! .. ~ 1 , I , 1 

S9) Dr. Negeri u. VaninQ, Der Paragua~ · Te'e, pa~ !O. 
4 0 ) Bericht über die 4. General-Versammlung de Rio

grandenser ; ·Bauérnver~ins :v. , 17.- '.19. ~pril 1904 in , .Sa~ta. . 
Cruz; Revista A.gricola do Rio Grande do Sul, Pelotas, 1904,, 
pag. 64. 
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hervateira póde-se colher da attenção dos governos da 
Atnerita do Sul e, tan1bem da do ·nossd Estado do Rio 
Grande do Sul, pelo decreto de 10 de março de 1904, em 
que approvou un1 novo regulamento.,' para ' -explor~ção e 
conservação dos hervaes, multando tambem os que dete
riorarem este producto, r:nistutatido-o cótn foll)qs de q~~-. 
dade inferior. 41 ) O governo da visinha Republica Ar
gentina pr0mulgou, µns n1êzes mais ta;r:de; ·ut:qfit leÍAf,!P1, ~e-1- " 
tido identico. 
; O 'que afnda ruais 'manifesta esta importanci.a, ·é'º ' con-
sumo que vai augn1entando, anno por anno, na America do 
Su1. E ' verdade que, tonfbnne Bertoni, íoram' ~bandop.a-. ) . 
dos por in1productivos, no Paraguay, hervaes que anttga-
níente rendiam até 150.000 arrobas por anno. :O<t d~mi
nuirem mais e mais as plantas espontaneas e de augmenta-

~ r.e'ín as e~ig,enc\as do consumo, :· ~egue que .ha muit~s .esti~ 
mulos de se estabelecerem, em grande escala, culturas de 

· h:erva. "E. de fa~t'o, na ·Nueva Germa,nia,. lJO, Para;guay.,. e 
no Brasil, onde já existem taes, foi provado que é ren
dosa. Segundo, a Revjst~, do Paragua,y de l89q ~ .~ seguin
te a relação entre as despezas e o producto; 

l 

'• j' ~(;; 
1) Despezas ... Semente, preparativos para i 

• 1 ' - ,,1 b . :{ ' fazer ., germ~n~l-a ; . ~xpµ;g,aça~ ' fSe IJ:W·t~a -i~ªi , . .. . , , '. . , ~ 
transplantação de mil pés por quadra. . . . . . . . . 200$ · 

1 1 

Alimpam.ento :duran1e 6 ~. 7 anno.~ ~ .· ... , ... ·/~ ." . ~ . \~ """'"·""""" 
· Safra, saccos,' fretes e outras despezas .·...... 1 :200$ 

', t'' ]. ' "' 

Somma .... . '. 

n . 5S, 11 de maTço ' de 1904. 
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2 ) Producto das mil plantas 12~ kg. ou 
urna arroba de herva fresca ou ~ arroba de secca 
Por conseguinte .. rendim~nto , limpo1 

• •••• •• ••• : 

5,;000$ 
. 3':000$ 

Todos os annos se póde contar com uma safra igual. 
As despezas diminuem com o ulter ior desenvolvimento 
das a rvores. 

. A pl,'oducção sul-americC,lna da h~rva mate, 
r • r , ' 't 1\ '\ li! f" ' • 

~~uas1 d~.z€nt9s· annos, para ca, ~~i . pudern10s 
Neger-Vanino, foi a seguinte: 

625.000 kg. 
2.500.000 " 
7.500.000 " 

60.000.000 " 
'.loctOOü_:oOO , " 

em 

" 
" . . . . . . .. . . . . . . . . 
" 
"· . " . ... .. ...... . ... . ... 

1726 
1780 
1855 
1897 

. 'f 
1$99' ~1 

1 . 1 

Q uasi 1/5 desta producção compete ao Paraguay, ·cujo 
valor representa mais que a metade da exportação total 
paraguaya. Entre os hervateiros ha paraguayos como in
dios Chiriguanos e Mboyas do Grão Chaco. O systema 
em uso recorda ·o do antigo "beneficio" paraguayo. O em
preiteiro encan·ega a: um eapata:z a• contrahir, com umas 
tribi.1s_ 4~ dtitr a rnargetn do· ~io', \lrn contracto. Estas1

• \rê\n 
éon1 seus caciques, mulheres ~ filhos e recebem · logo uma 
antecipação do seu jornal e immediatamente gastam-no , em 
bebedeiras, jogos e danças de que desde muito andavam 
privados. Devia-se suppôr que assim corria risco o con
tracto, mas o contrario é o que se dá. E', para estes em
preitei ros, o un1ço 1neio. de trabalhadores, de al-, 
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guma maneira seguros. Parece termos mais outro enigma 
paraguay'o. E' verdade, s,umiam-se os salarios na voragem 
das antecipações, dos emprestimos e dos gastos alegres. 
Mas o índio tem a consciencia muito religiosa e delicada 
e esta o impelle a indemnisar a divida contrahida pelo 
trabalho aliás tão penoso para elle. Quantos abusos e ex
plorações houve destes pobres, díf ficilmente se poderia 
suppôr, si não fosse posit,ivamente affirmado, ·pelos com-

. petente~. A outro$, ainda , selvage11s, pare~~ :1bri~ar: un1a 
lei pat agµaya, confonne a qual incorr.e 'o devedor em uma 
especie de escravidão, que o impede de procurar outro pa
trão, antes de ter pago as dividas feitas com o antigo. E 
este póde, por outras antecipações, a que se inclinam mui
to os indios, tão dados ao jogo e bebida, á vontade, pro
longar este estado de dependencia, se não de escravidão . 

. p 
1 .. 

.. 1 ' \': 

A herva-mate na Argentln~~,IA· '. 
1 

A Argentina está plantando mate em grandes · quanti
dades : O governador do territorio argentino de Misiones, 
dr. Heitor Barreiros, ein entrevista recentemente concedi
da a " J..,a R azón ", de Buenos Aires, disse ·que a cultura do 
mate }~m Iviisiones tornará independente, dentro de pouco, 
O lnercado argentinb dos ' sii'llÜ~res' eSt~àpgeir.os ' (diga.:se?.1 

brasileiros) . • · · ' ' '·· 
1 ' 

O censo ,hervateiro levantado e1n 1924, dava a Mi-
siones 8.000.000 de arvores de mate em plena producção. 
~o censo recenten1ente ef fectuado accusava, nada n1enos, 
de 20.000.000 de arvores, que produziam para mais de 
17 .000 toneladas. 

O cons~1no de herva na Republica Argentina 



cerca de 100.000 toneladas, sendo que, 80.000 toneladas, 
I 

mais ou m~nds, 'São de procedencia. brasileira, as 20.000 res~. 
ta.ntes são, em sua maior parte, da prodúcção argentina. 

Calcula o governador dr. Barreiros que, dentro dos S 
1-

·proxi mos,. ar:inos, a producção missioneira argentina cP,ega-
1• , ~ ~I , t ~ • , • 

irá a 60.000 toneladas e que, em dez annos, chegará para 
abastecer o mercado do paiz; outrosim que, com a produ
cção daquelle territorio, deixarão de sahir do paiz ..... 

' 1 50 '0IY\OO()' d . ~ (; 
" '• •y vv< ' I e p~so.s ar;genttnp~. ' A' , , " 1 , jfa , , 

.t Não se dêve recear que os Estados productorés de t 

herva mate não experimentem um desastre semelhante ao 
que experi,mentou a Amazonifl. quanqo a borracha do Qrien

,t .. 'te. comeÇou ª' 'entiàt nb 'rrler,ca'dó1 hnthdiàl desalojando ' a 
brasileira ? 

A herva DQ commercio . 
~ , '" ~ • 1 ~ f. R : 1 , 

• t. f 'I ,' 1 
1 • , , 

Paraguay exíste uma sociedade ánonyma" herva- · 
teira: ,,La, industrial Paraguaya" que, em lgatimi e outros · 
lugares, possue hervaes n'uma extensão de 840.000 hecta-

~ ~ . 
, . r.es, 1'do valor ;

1
de 4.800 :000$, e occupa cerca de· se,isçento~ 

' J ~ ' ' \ f ' 

homens. ''Entre os E. U. do Brasil é o· Estado do Paraná 
que prima por seu~ algarismos relativos ao mate e só em 
algu~a distª nda ) Jle seguem o ;Rio Grande do Sul, Matto 

., G~o~so·, s~ Cathari?'at~ 'S. :Paulo etc. Calcul~-se que 'só no 
Est. do Paraná 140.000 kilometros quadrados estão cober
tos de hervaes. 

'. 1 , "
1.Qa , exportaçãõ. ,dq .E~te;id@ do. Paran*-:2

} d~-nos "Utpa 

idéa a memoria apresentàda ao Congressó, de Agricultura , , 
42) Um quadro comparativo das importações do Uruguay, 

, do, Paragu~y ,e do Brasil para o Chile se vê no ~nri,uario para 
1:901, '·pag. 250.' ·· , · ' 
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l ~ 1 

pelo Dr. A. F erreira do Amaral e S. (Revista Chilena de 
Hist. Nat., tom. VI. 1902 citada por Neger-Venino). 

e 

t EXPORTAÇÃO A ' ,'', t SOMMA 

AN:NOS 1 l \ Montevidéo 1 B. Aires Valparaiso cerca de 

' kg. 1 kg. ' 
kg. kg. 1 1 1 ' 1 

1880 .............. g,678t823 6,440.873 ,· 2.579:491'. ', 112.700.000 
11.729.491 4.545.947 20.690.000 

1890 ·············· 4.317.504 
1.300.851 25.100.000 1896 .............. 8.073.271 15.724.808 

14.479.940 498.784 22.900.000 1898 .....•........ 7.942.420 
' 

-, 
,l ~ ' ' ' • ( 1t 1 ' t 1 

As firmas de exportação ·de Para~ s~o ·contiecidas .àté · 
na Europa, entre ellas : Guimarães & Cia., David Carnei
ro & Cia Zacharias de Paula Xavier, José Ribeiro de Ma-

·~ 1 ., ' :\ 

1 t:!J~ ~, êedo '& 'I rmãos, Leão ~érnier & , Cia., ~te. ' Já:.; ha ~eio se: ,.;;w, 
( ... • ' . , l ~ t, :t ,, 

culo que o mate constituia ' o prinéipal artigo de e:Xpôrtação ' 
de Paranaguá. No anno financeiro de 1854 - 55 a expor-

' . tação total foi de 811 contós de réis e des,tes 7t5~ for~m pro-
f ., ., ~' li 1 1 1.. ~ ' ' J 1 ' ri t.\ '. 1 ~ ' (j' \' ' '. , ' . ' 

· ·l • / ~' :vet1ientes 1só da nerya ·export<;lda. ,(Handelipann, ,G~s~/Jt,,. 
chte von Brasilien, Berlim, 1860, XI (Kapitel.) 

. , Exportação de herva mate neste Estado do Rio Gran-
~ f I , ' 1 ' ' 

mru.., .. ,.,' ·.l ' , de .do i Sul.: . · ~ ,;, . , . ·', · · · · · ~ ,, s 791 k ~187 :Sós• " 1889. .. . ..... 4 o. g. ... 
1900......... 639.810 " 270 :585$ 
1901......... 656.312 ,, .2)9:553$ 

• ' . ' ' (•. 11 ( ' ~ 

l t:-ctz · '1 
, • 

1 ss. 1 ~·o4S·~' ~~ .;..~ "· 1si·:942ct ~ • ' • • • 'i· • • • • 1 \ :\_ ':fl' 

1903 ... . . .... 1.667.686 " 318:604$ 
1904 ..... . . . . 9.956.487 ,, 622:992$ 
1905 ...... , . . 4. 139 .• 4-07 ~ " MI 70~ • 206$ 

' ' ' ' " ' t. ' ' '' ,p ' 1 ' 850' ·441 ~' 1906 .. . . . . . .. 9 . 941 . 633 . . ., 

(Vide Annuario do Estado do Rio Grande 
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para 1905, publ. sob a direeção de Graciano A . de Azan1-
buja, Porto Alegre, 1904. Edit. Krahe & Cia., pag. 241.) 

A herva do Esta<;lo de Sta. Catharina é vendida em 
Hamburgo a preços modicos. ,, 

Mais ainda outra circumstancia - que um kilogr. de 
mate fornece cinco vezes mais infusão do que Unl kilogr. 

1 

de café - Podia dar-lhe a preferencia, pensam uns, de 
' ' 

sorte que, pouco a, pouco, poderia concorrer co1n o café e 

, o chá .ta,mbem na Europa. Confirmam sua opinião com o 
,, t 

.fa~to, que os infn;ügrantes no s pl 'do ,l~rà$il , na ·Republica 
Argentina ' e no Paraguay se· tprnam em pouco ;tempo dê
Qididos n1atistas. Os que se entregam a estas esperanças 

~ 

se esquece1n de levar etn conta um factor decisivo. Para 
tomar gosto ao mate e ainda mais, para experimenta r-lhe 
a indispensabilidade, p recisa-se viver neste nosso clima sub
tropico; e para perder a repugnancia que inspira a muita 
gente - seria preciso p roscrever-se o uso da bomba que 
passa de bocca em bocca ·em cada sessão de tomadores d~ 
n1ate, 

Ultin1an1ente o cari jo e o barbacuá têni sido substitui
dos por alguns f 0rn~~. especiaes, ond~ se torra um pro-1 
dueto superior,· o qual oõtem um preço 50 o/o mais eleva
do .que· o outto, ~~ ,~n-g:eríhos ,;specia

1
es"de pilã9 fazern ·a .• 

t ' tí ' '"' ' ' ' 1 \ ' . ,\. ' 
I't u1 µça.o ·e pa~;san'l a ier ,:a ~ntura,ela por peneiras 111echh- · 

nicas, ·onde .se separa ,a, folha da · Jenha do galhós, terra e 
out ras impurezas. No .Est. do Paraná j a existem ~ais 
de trir1ta desses engenhos, sendo que, quinze delles, se acham 
na capital. A exportação de 1nate no Est. do Paraná ele
vou-se a 68.695 toneladas em 1921. 
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A producção total do Brasil foi 

em 1910 
" 1915 
,, 1917 
,, 1921 

. . . . . ... . . . . . . 59 .360 toneladas 

. . . ........ . 75.885 " 

. . . . . . . . . . . . .58.671 " 

. . . . . . ., . . . ,. . 71.886 " 

O futuro do mate 

Parece que não ficaria bem terminado este estu~o/ sem 
nos occupannos con1 o prospero futuro da herva n1ate, em 
vista das suas propriedades, }á bem conhecidas e incon
testadas. 

Quanto a nós, esse futuro não póde ser duvidoso. De
pende unicamente de. ten1pQ, de propaganda, e de melhoria 

' j 

dos processos, ·quer do beneficiamento da herva, quer. da 
~ ' ! ' t 

sua ct~ltura, et; ., 1 senpo; ci~~o .q~er. a refó~ri)a .do beneficio,, 
ha de augn1enfai· e1n ;rlluith 'O ·.seu 1 :VaJor, e o ' seq inereci,,. 
n1cnto' e que a cultura da arvó~e do , mate, por seu lado, ha, 
de cóntribuir para aperfeiço~r, na ,planta, as respectivas 
. d ,, 

virtu es. , 
Sobre este ponto especial citaremos aqui, in extenso~ 

o parecer fundatnentado de um jury, na Ex posição E sta
doal do Rio Grande do Sul em 1901, propondo urna me-
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dalha de ouro em premio aos ensaios de cultura da herva 
, • I { ' li 

mate. Indubitavelmente, são em tudo procedentes as con-
siderações em. q'ue se fqnda o julgamento desse jury. 

,,Na secção dos productos de Sta. Cruz, diz o referi-
, ' ' 

do parecer, a comm'issão encontrou u1n objecto' digno de 
muita attenção e .apreço. ~, . elle uma J?lanta· de .herva 

' 1 ' ; ' 

n:iate ( Ilex paraguayensis) , planta economica da ' nossa flo-
ra, A com a , idade tle 8 annos, obtida de 1 semcn.te e exposta 
pelos Srs, Schõnwald & Deutrich, da Companhia Horti-
col~ ' de Sta. Cruz. ' ' '' , 

•' ' ' ,,P0r si •SÓ' Q specimen exposto tem import~nci~. por . 
t~r sido º.?t~do de s~mente. Seu valor cresce de propor
ções considerando-se que' essa planta· foi 'tirada de um her.:r ' 

vfi.1 d~ 1400 exempl~res de plantas d;:t 111esma, e,sp~cie, i.dad.e " 
e cqm o mesmo crescimento, todas obtidas de sementes, 

,,, 1 i ll • f . \ que os expositores ormaram~ parte em terreno· d~ canipo; 
parte e!ll tei:reno de matto, e possuem no districto do Couto 
• \. " • Ir, •I j 11 1 ' , 

JUnto ao Muruc1p10 de Santa Cruz, no lugár onde tem a 
( 

· sua ·séde 1a ~ ·Companhia Horticola referida. U~a photo-
graphia desse herval foi t,ambem exposta. 

\ V "1 1 , , ' 1 'f '" 'V rS· 

,,E' sabido que ' os jesuitas, nos temp'os colonia:es fa- ' 
' ' 

~ " 1 • • ziarn' cultiva~ a herva mate nas ~uas missões .. ou reducções ., 
pelos, ind.igenas, que catechisava1n e traziam á vida civi-

• t r 1 t -:r2li '1 

hsada, e assim tambem 'que eHes tinham descoberto 'o meio 
dt f az.er gei:minar 1 as, ~emeqtes , dessa ~lanta. 

\ 1 ,,E,?Ctirctas ou, ~ecahidas essas missões, em consequen
cia da expulsão 

1

dos seus creadores 'ao 'tetritorio portuguez 
e das suas ,colortias, . com 

1
elles . desappareceti a . eultµra pq 

h~rva mate e foi até esquecido o processo da germinaçã~ 
das ' respectivas 1serrientes. ' Das·

1 
muitas t~ntativas vãs que 
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nos ultimos decennios se fizeram para a nlultiplicação da 
herva. ma:te, por meio de semente, originou-se até a crença 
de que era talvez preciso fazer passar as sementes pelo es-

' tomago de algumas aves para que 'ellas pudessem germinar. 
,,S~o dignos, pois, de louvor e de recompensa aquefles 

~ ' • ' ' 1 

que, entre nós, resolveratn o problema dessa germinação, 
·' quàsi simultanea1nente com .o successo .da mesma ordem, 
. que se annunciou ter sido conseguido no jardim botanico 

1 r • I , 
de Buenos Aires. ' ' ' · . '. · · . · ; 

. ,,Tal como ~lla .é hoje, no seu estadQ.,·:5~lvpg~~' · q. h~r-
' 

1 
v~ mate é uma planta de subido valor economico, pois é 

' '
1 

' ·' objecto de uma importante indüstr:ia extractiva .~ . de um ' 
q, commercio avultado .. nos E stado.s de Paraná, Santa Catha-

, • 1 ·' • \ , '. ~ 1 • 1 r 'I I , \ 1 , 

rina, Rio Grande do Sul e Matto 'Gross.o. ' 'ó que'' della ·., 

poderão fazer ltn1a grande culturé1- ' intelligeq,te re •. r.melbores 
, ,. PfC>Cessos de preparo é o que não se póde· bem prevêr e 
~ determi'nar ' mas que ate 'um 'cetto 'pbnto .. poaé 'se't~ pfesu,. 

'd ? mr o. 
l ·I 1 ' 1) °'~\ 

,,A cultura melhora as qualidades de todas ás plantas · 
e 'os tespectivos f ruttos. os· pri1nores_, 'pêras; pe~egos, 
'J11íl:Çãs, . uz.;a.s.1 .m:qran9os, etc. que servem de regalo aos. po
vos civilisados ·e que con.stituem, · a~tu;1Íi1erlte, 'pela helleza 

JJ do seu asp.ectt>, um dos mais lindos ·'-0rn:amen~os .das ;rpesa$ 
dos bctnquetes e, ,pela delicadez~ do. seu perfume e do seu 
sabor, um complemento 'indÍsp"én~a~él l a~~I sobremezas; -
s~o todos desçendente~ d~ ~nt~pa~1sadgs q~e~ em seu es
~do primitivo e selvicola, bem pouco valiam e não podiam 
dar uma idéa do que são hoje. · 
i , ,,As primeiras dahlias.1 importada& do Mexico na Eu
ropa, tinham mais ou n1enos ~ma tlieia duzi~ · de petalás 
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irregulares e mál conformadas, que apenas se· tornavam 
notaveis pela vivacidade do seu colorido. Quêm diria, na
quelle tempo, que a cultura havia de obter ·e fazer sahir 
d'aqueJJes singelos specimens as grandes e delicadas fio-, 

res,. que hoje se conhecen1, em que as petalas se cont(,lm 
' 11 ' ' \ • t ' 

por centenas ou por milhar, todas igualm~nte encanu-
dadas, symetricamente àrrumadas com a maior regulari
dade de fórma, tamanho, disposição e matiz? ! ... 

,,No alto d.os nossos cerros e mon!anhas, açoitados 
. P~los.,yentos,, Javad,~s e desnudados pelas,:'eµxurradas, á~ , 
vezes quasi inaccessiveis, em um sólq pobríssimo âe hu-. ) 

mus, vegetando quasi sobre as pedras, ou em meio dos 
areaes q~e orlam as praias dos nossos rios, encontram-se 
umas flores campanuladas, pequenas, singelas, insigni f i-, 

i ' ! • 

cantes_, denominadas ~petun.ias. · Descendentes ~-d'elfa,s, no , 
f ' ' ,1. , • 

emtanto, se veem hoje nos jardiRs 'da Europa verdadeiras 
maravilhas, de flores grandes, de côres e nuanças infinitas, 
variegadas, franjadas, dobradas, todas produzidas pela in-
,tervenção do hon1em nos , processos da natureza, . , 

. . 

· : . ~,N'ão'' estão ahi patentes, niesmó nos jardins~·da l!xpo-
sição, os lindíssimos e brilhantes exemplares de canna in
dica, de flores enormes, quasi plenas ou duplas, côres vi
víssimas e variegadas, para nos attestarern o que uma cul
tura. iqtelligente ~ .cµidadosa ., cqnseguiu tirar · dos nossos 
caetéi e inibéris?f ~ E os cr~vos, as canielias, as rosas, as 

• azaléas, os rhododendrons, não nos offerecem eIJes outros 
tantos exemplares do poder da cultura ? 

,,Mas, não é só aos ·fructos e ás flores que se estendd 
a infiuencia ~ e ·a f.otÇa da cultura na .transformação· das 
plantas. :A.& folhas,· por sua vez, tem sido objecto de gran-

o 
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de varia~o e progresso no seu tamanho, na sua f órma e 
nas suas côres, como consequencia ·da interven~o humana 
nas condições da ·sua vegetação e producção. Para com
provai-o, fartamente, temos as begonias, as dracenas, os co
ltiis, os crotons, os coladi1t1ns, os anthvrivnis e tantas ou
tras' especies que seria Jongo enumerar. 

,, Tão lon1e vão as variações e mudan~ ope91das pela 
' ~ 

. força da ~ultu~ qu~, ao cabo de muito~ annos, já não se 

sa~, ~8 . v~es,; ~1 que. especie . ou ~ari7d~àé. de .P~nta pr?,7 ~ 
veto uma:· espec1e, ~ult1vada. Prova d1sto i e a 1nteressa(nt~ 
cliscussãb que surgiÍi n11 Inglaterra, em 1895, entre as prin- · 
cipac;s autoridades ~ assu~ptt>, a re~peito da origem' da· 
Cinerar1a cultivada, P.Bis não havia accôrdo e subsiste em 
duvida ~ual a especie de que ella foi obtida. Facto ana
logo occorre em relação á origem da PriniuJa aitricula, 

"Ora. si se póde1n assim modificar os f ructos, em sua 
fórma e colorido, como em suas qualidades internas, sabor 
e perfume; si é possivel fazer variar, indefinidamente, as 
·flores e as folhas em seu tamanho, fórma e colorido : quem 
poderá negar a possibilidade e mesmo a ptobabitidade, si 
não CI. certeza, de fazer variar. tambem as ·folhas de uma 

' 
planta qualquer em ~µas tju3:1idapes, íqtrinsecas, de modo 

' a modificar., clitninuinqo .. 1 OU, , aUgmentà.pdO/ ,OS princípios 
1' ·~ ~ ' . 

am~rgós, · aqstringentes, tónico~.· .o~ ~xciquites . que contêm? 
~ ' . ' ' ' . 

,,Os caf és e !)S chá~, 'que'tão .apteçiáâos São na~ mezas 
{.. ~ .dos povos civilisados, não são. agora o que eram os seus 1 

ttm..V'fl"l,F/:1-,,,, antepassados, o café da A rabia ~ o chá da India, em seu · 
esta.do incµlto e selvagem. Por: que razão a herva mate 
rião ,poderá, elo mesmo modo, modificar-se para melhor 
por meio da selecção e da cultura ? 
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,,N e~hum motivo existe para essa impossibilidade: 
Muito longe della, todos os factos e principíos da stien- 1 
eia autorizam a . hypotbese contraria. As quinas .· ( cincho 

' 1 

nas) importadas das montanhas do Perú e cultivadas r.a 
India e ~erri Java, "são mais ricas em ·quinquina do que as 
mesmas plaJ?.ta.s ~m sua . patria de origem e no ,estado in
cu~to. Essa· riqueza é i~comparavelmente ina'.ior quando a ' 
cultura é ·feita por ·um processo · que os 

1
in.glezes , ~enomi-, 

n;;i.qi l1fOSs~g. . , , ' . J'i 
ri:- ' ,,Ás v~z~s 'bast~' apenas uma transplantaçã6 para que '') ~ .. \'.i'.t ;~' 
tail planta/ .que; nas nessas matté;ls, dá f_rµctos , ama.~Eros, quasj . , ,, .. 1, •.t · 

• ":!;, ~ '"< ' ) •• \ '' \~~ ' 

intoleraveis ao paladar, venha produzir fructos saborosos · · ~ 
. nos"rpornar~s para onde foi trazida:" 'E' "º quei;;,uccetle ás,, · ~~ '·:xi, 

~Jaran:jeira,s, que n<;l.SCClTI nas nossas norestas, quando trat;iS-
, 

1

:· ·' ~ plantadas pa~a serem cultivadas. · · O araçá
1 

~ ·o ' butid, 'que · 
1·~~~H< ~J!,1 ' 1 ·sfíà ·indígenas da :nossa flóra, melhora~ çonsiderav:el~en7 

1·,,. lf 
1 
.. ~e d~~~e que,, são tirados da matta ou d~ canípQ e postos · , \, . 

lt . .. , . , < ( '?rmt v·*1·: em cu ura. ' '1}l ,:l(J 

1 r 1 • ,\ S,i,ab~tSÇt , "que h~ algumas especies e, y~ri,edaqe,s de 
• •· e 1 • i· 

herva mate. Mesmo no territorio rio-grandense a herva 
'varia com''~ 'zoha 'em que vive e donde é extrahid.~, notan~ 

' 
00,~e idi!fere9Çf!s .~~µ1, pronunciadas ~ntre o méJ.~e ela Ser- .... , ~ , 
ra 'do Herval, o da região do Taquary, o de Santo An.:. · ~~'· · ~, -
gelo · ('colohia·) '>(! ·o 'Cla'': reP"ião missie>neira. Na· Yaccaria, ... , i6 ~ , 1,l~ ~ , 1ç T !~I ~ ~·~ 

f 'ze.gda . q~ 
1 
Ç~~.~ún~, , de propriedade ?ª f ami,lia Dut.ra, . , 

1 
, ~- · 

s1luada Junto a sert,a das Antas, a herva ·mate, em geral, )Jri ~· · . 

não presta; sendo ' mui.to am,arg,osa e por i,sso intragavel. , 
No entretanto, ~li, no méio daquelles h~rvaes imprestáveis, 
· f6X:' d~scobert'o ·um peq~eno herval qüe• ·da'' herva mate . sa:.. · 
· borosa, de primeira · qµaljdade. Está ~lle sit1:1~.cJp 

1 
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das cerinionias; - 3.Q que a herva mate é, en1 geral, pre
ventos do norte recebendo muito pouco sol durante uma 

' • 1 1 t 

parte do anno. ' 

, ,,,Nestas variedades e no estudo d~s respectivas situa
ções e. terrenos está indicado o caminho , a seguir nos pro
'c~ssos de multiplicaçãd' e cultura. A melhor des$as varie
dad~s dev~ ser seleccionada. A ella devem ser dadas com 
eseala crescente i~ertos respeitos, "e gua:rdand~ à mesma 
proporção em" outros,, flS condições de solo e .de 1 e~po§ição 

;'~:f ~~ .. . en~ f!Ue ~~oj ~ncontrad~; . . . ; . , "' .. . 
l~ ~ ·· , ,,Um facto, e mmto 1n1portante, Jª esta· ave~1guado e 

·~~1~~t~1 ~1'. , conhecido : .·co11sta que . ~s plantas que q~ col~nop ., dej~am., 
" .. ' ' crescer nas suas roças (ou porque ahi nasceram após a 

~\ .. ~ . . d ' 
' : '· ·qtte1ma a, otl porque 'resistiran1 e . sobrevivetam' a ·ella) dãtQ · 

i·~~., .i' .m~I~~r µl~te '.do 9ue <\s 3:~ore$ que existe.m .n~s. ma~to~-, i. 
~ · ; . Isto e muito natural, porque, ao passo que esta:s vivem em 
M1/~&'1\ I t d . · ·1 1 · ~iJ'"lt " 1 uc a .e eoaeurrenc1a y1ta con~ as p antas a~J,açentes.~11 , 

. ~~ . aqueHas.passaram a viver e~ pleno ar, sem serem prejudi-
~ f:?1i: 1' •. ~ dâas por ohtras 1ar\7Ôres·' ou l~ervas 1 dan1nillfías,1~"quê '"·lhes '' 

j~ ·. rouijaµi " ~ s~iva ·da t~rra · pnde . veg~tam~. ,, ,. . , .,, 
,. ,. 1 , 

· ) ,,Aquelles que não acreditam no futuro . da herva mate 
"~rsr.,~ f, ., • . • h 1, • 1 1 • ,...._~ 

!<' • · · precisam considerar: ~ 1~0 que a ·hetva ·mate ,1contêm thei- · 

·, ~1, ·l ~ , , ~ , ~ . q~e este ~lcaloide ~ . p, pr1~~cipio, •. car~~eristic~ ,do e há . 
~ ., da lndia; - 2.0 que os Japoriezes teín um modo de pre
~; 1 • ~ '?pàtar o chá teduzindo-o 'a pó e''o"tôtpando co111. agua quen

< , ·J •. ' te ef sem assucar; e que o g~sto deste chá lembra immedia
~ t~ ,( tamente 'o lllaÍe ama~go à todo aqti'elle '7que' COtn eSte está 

1 •~',,/ ,.,. faroiliarisado,: é a ,esse chá que os Jc,tponez~s dãq f>ref~ren-
cia nos se~ grandes dias e por isso o denominam o ch'á 

' "<JQ,s' cerimonias; - 3.0 que a herva mate é, em geral, ·pre-
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parada de um modo muito rustico e grosseiro, que a deve 
encher de fumaça e lhe fazer perder uma parte do seu 
perfume e das suas qualidades apreciaveis; - 4.0 que a 
herva mate dará provavelmente um producto. muito me
lhor, si variarem os processos do seu preparo e especial
.mente si forem para ella adoptados os mesmos processos , 
que . ~s chinezes, e japoµezes empregam p~ra o preparo do , . , 
h , d I' d. 1 '' ' i ' 'I '):!.ÍJ e a a n ta. 1 1 , • • , :,., x ·~ · t 

' ~,E', p~i· estes · mo~i vos, que nos· ~á~êcem <liinds de a~i- :i ,, 

11 

.t· ~ , · 
roaçãó e de 'recon1pensa . todos O? en~ÓS .~e Ctdtura da her~ 
va mate, bem como · quaesquer esttiqos que se íaçam sobre 
o melhoramento do seu preparo. E ' possivel que delles 
surja uma g rande fonte de riqueza para a nossa patria" .º) 

~3 ) Este parecer está ass1gnado 'T\elos Srs. Pedro Fernan
des Teixeira; Guilherme Sturz, João l'r1aria Paldao1', Julio 
\Veise, Francisco H erzdg, Drs. João Dutra e Graciano A., de 
Azambuja, e fei, pu~licado n'A Federação de 31 de maio de 1901. 

~ ( ., '> 1 \ 

, \: l ,~ . ~- A \ ' , t 

i ·. '~f\} ,~ f V • A \j' { i J , ) , ' 
~ J ~ '/'• \, • ~ .. ' • ., ' .• V ' ~ '{ . ·t , i 

i NO'l'A DOS' EJ'Déro:Í·UDS : 
1 

Graças. á d~scobert,a e :í divul- ' 
· " gp.çt~o do J?egretlo ' dÇt · &'erm,inação das semêntes da ):'.lerva-mate, 

feitas -oelos l?a,dres Capuchin)fós, em toda a r egjão ser rana do 
Est<tdo se êstá procedendo actuahnente á cult ura, em lari:?a 
escala, da preciosa pJanta industrial Daraguaya . . 

No que concerne ao preparo da herva) para chá e chimar
r ã.o, .convem regi~trar aqui o ln·ocesso r ecente1uente inventado 
pelo ~r. Eugenio Dal Pai, em Alf redo Chaves, e denominado 
Forno Hosifon sete, no qual se beneficia, em a lguns minutos,_ a 
herra que nos primitivos car i j os exigia 24 horas de trabalho. 

CA'PI11ULO XII 

r\ 

PRilUEIRO CYCLO 

Varios e numerosos são os depositos de thesouros es
condidos 011 ilnaginarios . cuja existencia é tenaz1nente ]n

culcada pelo vulgo da America do Sul. Os mais celebres 
liiâo as cavernas encantadas, conhecidas pelo nome de sala
rnancas. 

AS SAL AMANCAS 

\ 

Raro é o cêrro penhascoso é. escarpado, diz Granada, 
1escle a cordilheira dos Andes, até' os valles do · Uruguay, 

, •.. 1 \1 . ' * ' ' . 1 • ' '1 • 1 ~ .. ~ • ' 

l?aran~,, c 
1

.Faragti~)%~ .. ·0
1
. ,.;qu~t l~ã,o t~rlfia '.~ua sqJarnq,npa ou ca-

1 
f, r ;J , , fi:. . f 1 

1 
~ 

verna c1Jca11tada, ~ enéeri-ando, e1n suas entranhas considera;-
, ' ' ' ' 1 

veis riquezas de ouro , e ~prata: Originou-se e~te nome da 
1 ' 

1 ddade de Salamanca., onde existiu, segundo a f firmam. au-
tores fidedignos, uma escola de magia que se att r1bue á in
fluencia elos l\.1ouros, na peninsula iberica. Estas caverrias 
~ncontradas levam o nome de salamanca em todo o Rio da 



Prata ·e:ne proprio Rio Grande do Sul.· 0 Gaverp~s profun
das e irnpenetraveis, escava.das pelas aguas e f orrnadas por 
;;i.ccidéntes terrestres, infundem terror ,e espanto a . quem 
ousa dar alguns passós no interior dellas. O apagar.,.se ~ 
Juz, que leva na mão, o receioso explorador (que ignora o 
ef feito do acido carbonico, depositado naturalmente na · ca
verna), Q. s'Orptehende ' e intin1ida. Accre~cerite-1se a i'sto o: 
int€nsissimo frio que faz gelar, as vozes e golpes que o cu-

. ripso $~nte ás çosfa$, ao ret•irar-se, con10 ,s.i o perseguissem 
' ~ ' ' ~ "' 1 J. " ~:t: • ' ' 

' pàra prende-lo, mata-lo ·é atita:..lo· num âbysmo. Dhosp,; • ' ' 
porem, quem, sendo bastante ousado para interna\-Se na 
f ª "'ern(\,: merecer apprender as : mui~as c~\Jsas que ~li se en-
• • • i t ' • • I' • ' I . :,.~ ,, • , ' ' 

stnam, tanto em matena. de se1enc1a, quanto nas artes e· ha- · 
bitidades que rendem mais e mais desejavei e facil a vida! 
'
1

,' t n:a;fi ;' te.m sabido }:lorne•s de., f9rlun~, guerr~Ítos sem- ,. 
pre vencedor~s,' politicos eminentes, musicos' e poetas su-'

11 

blimes, chimicos e mechanicos rnaravilho.sos. Muitas das 
. curas . niiJagrosa~;. ~gue s.e çonhec~ip.; ali ·foram · ~PPt~1íldicl~s. \ ~ 
Ali são 'satisfeitas até as pretenções mais 'trivjaes. ' A este· ~ 
,proporcionam o segredo de ganhar no jogo de cartas ou em 

J pµtroi; . jogos;, âqu(}ll~.; º~· qç tocar b~rn a guit~rra, a :outrem 
de não errar um tiro. Tudo está em ter coragem e metter

·.: se de~tró da salamapea; ·guem se atreve a tanto, de certo-, 
'· ~ 1 'f ' {. . ~, . ' ' . "' r;;ai cotn ·a. gt,i'ma Vittude~· :: .A'.ss1m o· já ç~tado auctor. Otanada •. 

Os nossos visinhos do Rio da Prata referem as ri que- ' 
\.,z~s, , as . v~ctor,iàs e as ~~nlel}dorosas façanhas do famoso ' 

' .~ ,\ l ~ )' r. ~ ,f ' ólÍ) \ 1 f '1 1 • , 1 t ,, 

, caudilho riograndense' I;lento .Manoel, que tant'o se celebri-. ' 
sou na guerra 'dos Farrapos, ás consultas que, suppõem, 
pçdíu1 em .uqia; pe~t~~ sal~mancas, provay.ylmente. naqueva,., 
dizem, que se encontra no celebre cêrro do Jaráo, no alto 
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Quarahy, por onde passa a 'linha divisoria entre a Repu-
blica do Brasil e a do Uruguay, neste Estado do Rio Gran
de d.o Sul. A salamanca qu,e, segundo dizem, pa nesse cêr
ro, é uma elas mais celebradas e' rodeadà" dé attrahentes 
lendas. A seguinte circula nas ma,rgen:s do Uruguay. 

l)m di~i , certo • gaucP.o procµra~do ~ ,aniµial que se 
perdera, f'oi surprehendído por um temporal em que errou 

. o caminho. Baldados todos os esforços de reencontra-lo 
' ' 

fin<4·:tme,nte ~Jarg0µ. ao pa~alln , as rede~s par,'1; que C> reva:sse 
aonde o conduzisse seu instincto. Caminhando, caminhan
do fói para,,perto do cerro do Jar~o, onde t9pou com um 
'h .~ - d 'd d ' li ' . ~ ri~tao a·· c1 a e d~· S. r;Phqmé, ()»qua~ se 'de1.('1por encarita:.:r 
do. f:~te persuadiu ao gaucho que o seguisse, promettenao-

, , lhe ~und~s ~ fundo~ . e grfln~es thesouro.s, 9ue ~sc~ndia a . 
. salaníanca ·1que lhe ser'Via· de alberg'ue. O dése'n6aminJladp:. 
riograndense, revestindo-se de todo o valor que poude, se-

• 1 ' 
. ~l0r, pass.? a passo, -0 d~sconhecido. Entram em 1,lma ca-
verna que, por labyri'hüticM 1veredas; o con(fuiiu'ia m~nsõe.s , . ' 

respland_ecentes, onde pedras pr~ciosas e ouro derramadas . 
C:91n·" profusão,. P,_Or Sqda a parte, os . n~o deixaram ~ahir de 
admiraçã~ ~ de p~'s~o.~ ·ó desconhecià~~ â:Ó1 '<le\ted.fr~s·~ · <l6· 
visitante, deu-lhe uma onça (moeda de valor superior a 

1 • 

3,0$000), dizendo . qu~,. nunca ll)e falta:ri~. , · 4-s~ip·v· $µçcedeu, 
~on1 . cf feito: aindá' 'que repetidas v~zes ' gasfâ;a a <)nÇa, 

, outras tantas tornou a encontra-la na sua guayaca. Porem, 
• 1i un1 facto .tãd

1 

~xtraorclin~rio., alfJm cp~eç~u a ~uscitar;,Jhe 
• • 1 \. ' 

~1n1stras apprehensões, e um bello dia atirou fóra a onça, 
pref!!rindo viver pobre, do fructo de seu trabalho. 

' 1 • ,. A éritra:áa no interior. da 1s~lamanca. está~ ein gera1, \re'" 
dada aos mortaes. Para merecer este privilegio, é ne~sa-
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rio revestir-se de grande coragem e de não menor indiffe
rença a quanto o ·rodeiar e fôr capaz de fazer impressão, no ·µ 

aspirante que ainda deve dispôr de uma impassibilidade ~s
toica. Provas terriv,eis, ceremonias pomposas que lembram , 

' . 
~s Eleusinias ou aquellas que, dizem, a maçonaria usa na 
rece2ção de seus candidatos, esperam a pessoa que quer se 

1 . 

iniciar nos 1nysterjos de . un1a salan1anca. Depois de passar 
por um labyrintho de cavidades e enredados corredores, 
seni,,saber como, qeni quando, topa talve~ com forrríidaveis 
tigres pelo meio 'dos quaes deve passar proseguindo seu ca-

111\pJlo, S<f111 ten10.r e sereno. Si f ôr ~diante, lá põen1-no etJ1 
n1anifesto perigo as reluzentes espadas de dois combaten

tes; porem, passa po~ entr~ elles illeso. Afinal, chega a um~ 
• ~spaçosa campina alcatifada de n1acia :rélva, sombreada de ' 

arvores frondosas, matizadas de flores e plantas odoriferas, 

, 1 qu~ ·encan~~dóras . nyrnphas cultivan1 ; a azulada abobada, do 
céo é povoada com bandos de passaros, que enlevam pela 

~lleza: de.i; sua .Plumagem ~ ·~'las suavissin?as melodias . do ~ 
seu~ca.ntó.. O aspirante, porem, d'eve ser tão indifferente a 

estes s~ductores attractivos, . como insensivel aos perigos e 
á:s occurr-enda$ as .n1ais .. repulsivas. , ' 

Si uma vez só f raqueou .sua constaocia, perdidos são 
· todos os ,sac;nHfki0s; ou, se no. livro dos destihos estava d~ · 

a1~tenião escripto seu fado, ao sahir da salamanca, não sabe 
si será f eljz oµ desgraçado. 

' ~ 1. ' 

. b epois de mencionar o fado, ve1n a proposito uma 

advertencia. O mesmo que af f_irma Granad~ a res~to do 
! ' 1 r 

destino, 'palavrá que anda na bocca do argentino, tenho 
observado, tambem, na nossa ca'fnpanha; a tradição arabica 

tra?ida pelos peninsular:e$; inda não ten1 abandonado a ima-
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ginaç5o da gente sul-americana. i\té aquelles que dizem 

que um facto succedeu, por intervenção da vontade divina, 
ou não parecem excluil-a, tem uma maneira de falar do des~ 
tino ineluctavel e necessario que se resente do fatalismo 
mussulmano. i , 

I-Ja diversos outros cêrros ou cavernas mysteriosas que 
~m qrigem individual e historia ,propr,ia. 

' ,· .1 ·,,\, ·' 

l\rluitas vezes, escreve 
1 
o jesuita P. Quevara1 .na sua 

, Historia tio Rto de la Inata, quizetan1 me persuadir. os in
dígenas que não chegasse a tal cêrro ou monte, porque era 

tnui bravo ·~ 1Se podia en.fürctei:, con10 si quizesse1n in1pedir . ., 
'{Ue lhes tirassem os thesouros escondidos. Os chamados 

bramidos ou estrondos dos cêrros não são méra preoccu
pação do vulgo, 'é iro facto e ~e lhes conhecem as causas · · 
simplesmente physicas; são a explosão dos gazes ou va{>9-
res d~C}-gua, nas cavidaeles das' montanhas~ . 

Outro supposto deposito de ouro era A casa branca 

· , seUJ porta.~ nem_ jane}la,s, de M'1oror:é,~ n<? a.lt9 Ur~gu~y., A 
viôlenta expulsão dos Jesuítas, decretada por Çarlos III, deu 
amplo pasto á idéa fixa dum provavel achado de thesouros. 

' Qtiem cor'reu ·as Sete ~fissões, terá topado com poç~s ca ~a~ 
dos por pesquizadores de thesouros, que, apezar de desen-' 

\ 
gan(l.dos cen1 vezes, nu~ta perderan1 a ' espeP(\.nça de . desen- · · 
'.4Var, sinão um sacco de moedas de ouro, ao menos uma 

~alya ou um castiçar de .ouro massiço, que, os tire da pobre
za. ';Eu 1nesmo, çon1 perigo de vida, fiz involuntario conhe- . 

cimento com um tal poço, assás prof ~ndo. Tambem o bis-
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. 
toriador Lozano menciona a casa branca sem porta nem 
janellas. ' 

' 
As riquezas dos jesuitas que se suppõem escondidas 

na casa branca de Mbororé, nunca existiram. À mãé do 
ouro ou antes ãa fartura e bem estar das Missõe5 era a for· 
ça produttora do trabalho, applicado· conhmethodo e esme:-~ 

1 

ro aos t~banhos ·de gado, ao benefici<:> da , ijewa-mate ··'- á 
. lavoura.. ~ , , .. 

L'AGOAS BRAVAS" 
I 

Não ha ou não houve só cêrros oravos, rr1as tan1bem la·" 
' goas ·bravas archivadas pela geograJ!>hia. Quando um ser 
· humano se approxima de uma qestas lagoas,, ~itam~se, irri-. 

\• l 

\ 1 tadas, as aguas e ameaçam tragar os incautos. Do seu fun-, , 

do exlJal~m ais doridos ou. soam aterradores alaridos. Uma 
das mais 'famosas é a lagoa do Iberá, em Corrientes. Lá têm ' · 
,, • • j 1 r r \ 

sua vivenda uma cobra de dimensões monstruosas qu'e nos t .,,,.,,,..,.,~ 
' l, 1 

desctéverarh o alletnão · Schmidel, soldado da expedição Fio--
platens~ ,de Mendonça, e uns . missionar.ios. Conta-se ,na-

• ' 1 

quella ·região que, depois da e~pulsão dos jesui~as, uiµ J>adr~ 
ou um frad~ ,f ra11ci.~cano, ~rmado de umas disciplinas, an-

• lj 1 

dava fazend~ gestos, como quem açoita ou espanta uma 
\ f ' 1\ ~ ' ' ' 

cousa e correndo os espaçosos campb's &is Missões. Desde 
entaó; logo cbmeçaram' a 'desappa·recer, internandorSe na la
goa do Iberá, , para não . s~rem mais rehavidas i;;iem vi~tas. 

~ jamais,' a:s ínnu~r.as tropas de bois e cavallos, de 'mulas 
• • 1 f li 

.e ov~lhas11, ·<lué pqvoavP,tn as campinas mi~sioneiras. 
11 

O~t~os suppõeip, que, as . . ilhas da lagoa estejam habita
das por christãos pfoce<lentes das f amilias das Mi'ssões~ ' 

~ ,, 
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· Quanâo o céo está limpo, enchergam com os olhos da imagi
nação. as tGrres 9as igrejas~ nas noites ;;erenas ouvem soar 
os sinos e munnurar .sagrad.as melodias, ,, executadas por 

, . . . . 
coros 1nv1s1v~1s. , 

'I \ ! 

O encanto desta lagoa, como de outras, ? em geral, anda 
1 \ ~ ' 

ligado ~ episidios ou incidentes, ·relativos á occultação ou 
perda de th~souros. Suppuzeram qu€, como _·na Espanha, ~os 
Mouros; assim na America do Sul, QS Jncas e ,OS Jesuítas, 
escondess~Jl?. imme.ns~s riqut'.sa~, guar,dadas; log? por .. ~ntes1 

' phanta~ticos,. 1\~s~m, paulatinamente, terp-se f orn1ado urna 
j ~ ' I '• _ 1 

especie de tradição do ouro, a iqual pisada e r~pisacta ' pelos 
' ' .(l 

paes a~s filhos, ' de desC'endéncii erlí descendencia, · produ-
, zíu uma ptedisposiÇão no' 'vulgo, pa~a1 aceitar togas as fabu
las ' relativas a escondidos thesouros e ~ra re jeitílr ,,a~ . mais, \ 
patentes,. e · ineluctaveis. pr:ové,\S em co.ntrarjo. Cada pote, 

~ 1 ' j ~' 1 

cada vasjlhà enterrada nos ditos logares, deve conter ouro 
"• /'. 1 ~ ,r t 

pu prat,a, sem chegarem <?s alucinaqos a se desenganarem ; 
pois~ quando uma botija ou jarro não fôr cheio do bubiçado · r~· 
metal precioso, . sahindo 'delle uma <::obra OU'. ·~ncontrando-se ' ' Ir. 

nelle cinzas, então 'foi o demonio que ·iez estai metamor
phose, (.·. 
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ros; vivem entre pedras ou em cavernas e Jogares subter
raneos e costumam apparecer nos cumes dos cêrros em fi
guras de negrinhos. Onde tal succede, existe seguramente 
uma sa1amanca ou minas e thesouros de ouro. Os salatnan
queiros póden1 se comparar com os anões do norte da Eu-

" . . ropa, que repartem seus thesouros com parc1mon1a e cas-
tigam os que são exagera-dos nos seus pedidos. , Esta econo

. mia norem na <;listribuição das 1preciosi<lades occultas está 
'-r ~ " ' r • 

· ~n1 frisd11te contraste con1 a rnunificet'lcia dos sala111anque1- . 
. ~o~ db· Sul, que cedem .. tudo qtiànto )hes''.pedem . . E com~. 
. pqdja 'ser . qe outra n1aneira? D,evem:se' ~ccon1odar ao ge-
1110 generoso dos meridionaes. 

MBOITATA' 

Outro guarda n1ais popular, é uma cobra de fogo, co
nhecida no Rio Grande, pelo río1ne índio n1boitatá, que, ape
zar de 1nuito pequena, pertence á familia dos teynyaguá 
<las Missões e do carbunculo e do farol que alumia as re
giões andinas. Percorre, ainda hoje em dia, as campinas do 
Rio Grande do Sul · e do Rio da Prata, tnergulhando-se nas 
lagoas e escondenqo-se ~ntre as cochilhas. Segundo a 

. cr~nça vulgar, converte-se em 9 nhandu,-ta,tá ou avestruz 

· de f~ogo:'lnas regiões' 'que'. b~~h~ o Ur~guay.. , ~ , av:str~~ d~ 
f?g91 ·~éfÇU(Jljndo . a~i".aza1s,. ~o cu~e dun1a .coch1lha ,o~ d un1 
cêr,ro, aGctt$a a ex1steµc1a de, un1 thesouro escondido ou 
de uma mina rica de ourp. 

OS tAHORIS 

Ha outra classe desses thesoureiros, os chamados za
horis, que possuem a invejavel faculdade, tão celebrada em 
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nossos tcn1pos, dos raios Rõntge11, de penetrar co1n os olhos 
a mai~ densa obscuridade. Não ha paredes, nem muralhas, 
assáz gróssas, que não passe sua vista penet rante. Seu prin
cipal officio consiste em descobrir minas de ouro e thesou
ros escondidos. Dizem que dispõem deste raro privilegio 
as pessoas que nasceram numa sexta feira santa. Quem 
souber conquistar o favor das taes, não póde demorar em 
descobrir ao n1enos um destes imrnensps, thesouros. ~ 

"' ' ~ . 

Nos log-ares metalliferos das i:égiões a11dinas appareri~ . 
. ~ iipaginação dos' in~ios Ull} f~~i: vivente q~e '.despe,di~ da· ca.-

t 1' . 1beÇa u1na luz1,viyissin1a que, .h1uitos~ P,resu1nian1, "era o c:ubi-
1 , ""~ '1 ~·Ç~cio carlntn'culo·: segu~do ref~te <?,· ,fí1storiador dà Compa

nhia de Jesus, 'o P: T echo . . Aeéi~e~centa este autor ·qué se
melhante anin1al nunca puderam apal]har, netn vivo nezn, 
morto, porque por suas irradiações desvia os olhos e mãos 
dos perseguidores. 1

) Esta apparição_. que chan1an1 tan1bem 
farol, tem continuado a apresentar-se aos olhos que nelle 
reconhecen1 u1n indicio -certo das muitas riquezas, ora em 
minas de ouro, ora em the~ouros escondidos, por mão de 
homep1. Se1n duvida, é maneira algo estranha a de escon-

• der un1 thesouro, accendendo um pharol. Já antes de Tec]10, 
occupou-se delle o a rcediag9 I\ifartinho del Barc.o Centener~, 

. autor ido poema historico .:._ La Argentinfl,. ' En.tre, as cou-
. sas do novo mundo, :ch~m9v-lne a,,attenção 0

11 
çiu~ ouvia di-

1

,, 

zer .a · rêsn~ito dn)1J anitnalej~ que'"t~,azia na·1c~beça un1a pe-· ' \ 
' J< I ' } ~ •; ' \ ' 1 " ' ' 1 

dra preciosa que scintillava comq br~za e <Ie ~ cpr de' ·rubim 1 ' 
: e era conhecido pelo nome de, carbunculo. Conta-nos ,que, 
quando o ia seguarar entre as mãos, se lhe escapou o mara-

Hist. Prov. 
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vlilhoso saurio. A. luz que despedia of fuscav;a-lhe a vista 
e fazia desviar o perseguidor. S~rá por isso que os gÚara- ' 
nís lhe deram' o nome ~de anhangpitang, ou diabó vermelho, 
que não é out ro que o teynyaguá (lagartüca) ·que mora na 
salamanca do cerro do Jará,o, j á d~scripto. Quanqo d3;li 
sahiu a p,riv:ieira vez, foi dado a ol~os humanos contemplar, 
m~ravilh~dos, o 'peregrino esp1enaowr ' •que o f ormoseia. 
Damos aqui' a lenda que 'circurnda e'ste ' guarda de '()Uf0.' 

·O CARBUNCUL0 

! t . + ' 

Destruidas as reducções de Guayrá, expulsos pelos ina-

, n1elucos, os jesititas se estabeleceram primeiro no ceatre> 
' 'I do R io' Grande do Sul, na bacja ,do 'J acuhy. Mas só por 

~ poucos annos. Mais tarde, out.ra vez, ~r.$.egu~dos pelos , 
111esmos, . refugi~ram-se para a margeni dire.ita do Uruguay; .. 
cint!:oenta annos mais tarde, voltaram para o Rio Grande e . 

· · fu'hdaram as sete Missões; fundaram a reducção·"de · S. 
Thofué; de' cujas ruínas se leva,ntou depois a cida~e. do 
mesmo .nome, .. quasi em frente de S. Borja. 

Um certo dia, observou o sacristão da igreja de S. Tno-
~' ' ' 

'mé que às · aguas de ·uma lagoa vis'i.nha ferviam .em ruidosa · 
ebuliçãb, como ·si ~fossem ;aquecidas por fogueira subterr~- 1 

· nea. · ,Aitra9ido ~10 J?-.henoweno extr:aordinario, . f ?i ver ~ . 
.lagoa ; antes de -chegar-lhe á margem, sahiu, cessando o f er- · 

~ ( I < 

ver das aguas, ' e encaminhou-se a seu encontro urha e·spe.. ~~'A ~~ l 
f ' ' 

" cie de lagartixa,' éuja cabeça, . coberta de um invQlucro ex- · 
1 
\~ir; 

quisit0, parec.ia ' de i fqg.o e espargia raios de \lma luz pere-
1 

~ 
~ 1 t ) 

. grina ~ desJuµibrante. · ~ sacri.stão de S. Thomé, ?1~ls ~eliz 
que Barco Centenera, em caso identico, apoderou-s·e do ad-

Ç• ,\ •1 ' ' ' 1 
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miravel reptil ' e, mettendo-o numa gua111pa' com agua, le-
' . . 

vou-o para casa ~ o tratava com o que seu gosto 1mag1nava 
o melhor, ·regalando~o .com fino mel, de ilechiguana . . Occu1-

pado COil). a,s provisões que tinha ido bus~ar para seu hos
pede, abria-se-lhe uma perspectiva de maré de rosas, pondo 
a .seu alcance tudo quanto poderia desejar um simples mor
tal, sumptuos.os: palacios en1 Buenos,, Ait'es,, ricas estancias 
no Uruguay e Rio Grande, ~xcellentes hervaes;em ,Loreto, 

t ' ' .. l li I 1 A l· 
que fornece o melhor mate e ainda minas d'e diarnentes 'de' 

' ' ' " l Matto Grosso. ' 1 
' " ' •• , , •• ' • 11 

1 1 

Abandorta ra'-se ~ um soliloquio, 'COµl enthusiasmo 'de I 
, ' 

po~ta. E não era para,111etnos ; pois, mui~as v~zes, teria ouvi-
do dizer que o conquistador Melgarejo soia lamentar que 

• 1 j • t 

lhe ti,nha escai}ado das mã0s um carbui1culo, não mehos 
"f ~ ' ' { 1 1 • • ' • 

que Barco Centenera e outros; que assnn ten am consegui-
,. ''do meios para presta.r grandes serviços. a s.eu fej, , O sa~ 

cristão de S. Thot;né não era homen;i, que tão alto levantasse 
' . ,. ' 1 

o pensamento; para elle tornava-se este achado uma espe-
1cie de idolo, q~e· só 'satisfazia sua ·paixão,· na~éra: possessão 
'de riqu'ezas, sem lhe dar applicaçãó utiL 

·1 ' Já de volta de, sua, .. excursão,,, ficou pa,s~ad.<? o ~acris,t~~' 
ao entrar no seu quartp-, quando se acho~ em frente de uma· 

~ . , 1 1 

mulher joven, e encantàdora, 'que 'lhe 'segredava brandas 
palavras <l'e af fectb. '. · 

, - Si desejas; <lisse-lhe ella, o ouro, a . prata, os . <lia

mant) s, e os rpbis, segue,~rne, ; ton;i~r~i a e~.tiar. na guampa, 
onde me collocaste e _me levarás na fua mão, aonde te enca-

" ~ 1 4 { 

minhar ;' ali terás riquissimos thesôutos: · 

·' d sacri'stão, ainda que encant~'do do que ouvira, nã0 
oot respondeu imn1ediatamente ' á · prôpü~ta . da tentadora, 
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seja que não tivesse suf ficiente coragem para fugir, seja 
que lhe faltassem occasião propicia e os meios. Uma cousa 
está certo. não tardaram os padres da reducção de S. 'fho
mé em notar no sacristão relaxamento no exercicio do seu 

' 
cargo e no cumprimento dos seus deveres e começaram a 
observar-lhe os passos. O teynyaguá, que, repetidas vezes, 
se tinha transformado em impudica mulher, feiticeira, 
desappareccu ~ / O sacri~tão que, outras tant'a~ vezes~ dera 

' '.f:• r:, 
1)asso er1·aqo, ,f bi preso e · em ,s~guida s~ntenciado. t ~orem, 
. quando qtieriarn execut~r a ·sentença, tím gra~de rui do e 
abalo? fazei1do ~reµler às edifiç,ios. éla póvoação, consternou 
a todos os habitantes atemorizados com o fragor de gritos 
estranhos e formidaveis. que parecian1 sahidos' da bocca 
d'u1n espírito infernal. Corria. ao lnesn10 ternpo, o boato 
que, si ca:stigassen1 o sacristão, se afundaria o povo de S. 
Thomé. Alfin1, crescendo o tumulto e a ~ngustia dos tho
mistas, foi preciso renunciar ao castigo e dar liberdade ao 
processado. Dizem que o trajecto por onde se abriu a 
terra, dando passagem ao teynyaguá,. que acudira tão entre
pitosamente cm auxilio do preso sacristão, é ainda visivel 
na .hodierna cidade de S. Thom~, de cujos arrabaldes até <.\ 

margem do · U ruguay, ·corre utna sanga, que as chinas e., os 
' ' ~ ' 

• 1 ' ) 

indios missi()nei(o~' af)Ont4rn conto testemunho ao s'uccedido. ' 
·~'T ' ti • 1 ... /o 

O teynyaguá, p~s.§anâo a nado o Uruguay, es~eve uns 
·. dias ern S. Bor.ja 'e.logo seguiu até o cêrro de Jaráo. }[a 

' I 

cerca de duzentos annos' que o teynyaguá encerrou no cêr-
rô de Jaráo o sacristão de S. 'Thomé. Ainda hoje, conti~ 
núa são e salvo, porem, arrependido, e triste, habita os pala
cios maravilhosos da salamanca de Jaráo. Rodeado das ri-

PORANDUBA RIOGRANDENSE 

quezas, contempla-as impassivel, sem desfructar as satisfa· 
ções e regalos, que o mundo aos seus proporciona. 

Concluímos este trabalho, mencionan~o mais uma es-
pecie de guarda de thesouros. , 

A alma de quem morreu, sem dar noticia do dinheiro 
que tinha escondi~o, ou guardado em tal e tal logar, anda 
penap.do. As luzes azuladas que se observam-de noi~e, n?s 
campos e em redor das povoações, que· voltear;n e af!nal se 
desvanece1n, 9ão são'. senão aÍmas ·. pen~êlas., Só, q~a~do qr;n ~ 
christão descobrit o enterro· (ó tHesouro :.escondi~o )', é· que · 
hão de cessar de appar~er e: de pe~ar. · Ha quem ponha, 

. pai)el e lapis no sitio em que apparecem as luzes azuladas 
ou lá, ónde uma alma manifesta s ua presença com golpes, 
lan1entos ou outros ruiqos, afim de indicar por escripto o 
logar onde está escondido o thesouro. E' crença do pov~, 
que nas casas assim alarmadas, existem thesouros escondi
dos ~ou um enterro. O desassocego cede logo que fôr des
coberto e satisfeito o desejo da alma penada. 

Estudado assim o meio ethnico chegamos á conclusão 
que, no povo da campanha tein existido uma atmosphera ~e , 
credulidade,· que o dispõe a uma crença ferrenha na ex1s
tencia de thesouros, a qual capitulamos de lenda do ouro.' 

' ' ' 

• 
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SEGUNDO CYCLO 

O assumptp dest~ Cyclo é .tantq mais . in!~ressante, 
quanto faz parte da historia do antigo Rio Grande e da 
Atnerica do Sul ·! . 

L~vaqtanim;se. estas lendas ou fabula.s, a primeira vez, 
1 . ' 

em n1ei~dos do seculo 17, passaram ao seculo 18 ie alcan7 

çaram o seculo 19. 
Só este facto prova abundantemente a 1 credµlidade . ~ 

a disposição, para acceitar as fabulas que existiam etn re
, dor do ~etal .amarello ; lendas estas que, -. poder-se dizer 
-- .f ormava111 o 'alin1ento tintellectual, o , prat0 pi:edilecto 
da conversa dos diversos circulos sociaes daquelles tempos. 

I , 

Foi sob o governo de D. Pedro Estevão de . Avila ~ e 
flenrjques ( 1632-38) , que se formou o boato que os je
suítas occultavam no Alto-Uruguay opulentas minas de 

. ouro e que, não só contentes . de enriquecerem-se à si 
mesmos, enviavam muito ouro para paizes estrangeiros. 
Não pr~cjso lembrar que era -.grarv;le crim~ occultar minas 
de ouro, po.r privar ao r(ei dos quf ptos legaes a que tinha 
di~eito. O Conselho de India~ ligou tanta importancia .a 
este boato que \ogo expediu ordem para que nas reducções 

. não se tolerassem mais missionàrios que não f osse111 de 
origem espanhola. 

Veiu dàr grande força ao boato o testemunho de um 
indio. Contava elle 'que no paiz donde veiu, possuíam os 
jesuitas ricas minas de ouro e falava com tanta convicção 
e coherencia que persuadia muita,gente . . Chegou a af fir-
tnar que elle mesmo tinha achado tanto pó de ouro, que 

... 
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bastava para encher um meio alqueire. Accre~~entpµ.· que· 
para def eza das minas tinham erguido fortaleza, guarneci
da de gente com armas de fogo. Sua narração era cir-· 

. 1 

cum,stanciada, tão simples e ingenua a maneira com que· 
respondia a todas as perguntas, que até aquelles a que nã~ 
merecia '(~d~to, começavam a du~id.ar. 

\ ' • 
Deixou-se impressionar tarnbem o governador, que in-

formou o rei em sentido af firmativo. 
. I , ')(1 

Parece que esta especie de desacreditar os miss1ona-
rios surgiu, então, pela priineira vez. Foi tanto o empenho
<lo governador em averiguar ~este caso, que env,iava um al-· 
caide ordinario, cada vez que saiam ou voltavam jangadas,. 
para examinar as alfaias e ornamentos ecclesiasticos dos: 

' padres que chegavam das missões de S. Fé ou de Buenos. 
Afres. Soffriam esta vexação con1 religiosa resignação,. 
sem que poudessem os visitadores descobrir nem u.m só . 
grão de ouro, · seja em poder dos indios, seja •na bolsa do~ 
padres, seja no mais escondido recanto das embarcações; 
sendo impossível encontrar o que não havia nem jamais; 

! ' l 
houve. · 

Com estas e outras dilig.encias e)Çquisitas saiu, em
fim, o governador "':do seu engano e adquiriu a formal cer~· 
teza de que eram invenções dos inimigos dos missionarios 
aquellas sonhadas tn,in<tS de pµro. Conheçeu, agora, que 
suàs' informações enviadas ao rei não tipharri fundamento• 
e declarou em um of ficio á Corte que eram falsas. Ou
trosim, teve a coragem e a força moral de retratar-se pu
bliêamente, conf essa'ndo que o tinham enganado pessoas 

, 
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apaixonadas. D'ora em. diante professava gránde amiza
de aos 'jesuitas, a cuja porta .chegou a pedir-lhes perdão. 1.) 

• 
Assim, a propria autoridade encarregou-se de dissi-

par o trama urdido contra os missionarios. 

Passados apenas -dous lustres, emergiu de novo o boa
to do ouro do rio Uruguay. Desta vez occasionou uma 

'VISlTA DE D. JACINTHO LARIZ 

ao Uruguay e Rio Grande. Tornavam turbulento o go
verno de Láriz os litigios que sustentava com o prelado da 

"' igreja de Buenos Aires, a quem a ancia de D. Láriz de 
metter -se em negocios ecclesiasticos, obrigou a fulminar as 
censuras~ · par.a conter-lhe o ~rrojo, com que se arrogára o 

exorbitante direito de enj.ittjr decretos para qu~ ninguem 
podesse doar á igreja bens de raiz, annulando taes do
ações. 

Os jesuitas mereciam-lhe tanto desaffecto, que se in
dignava e até insultava a quem se atrevia a pôr os pés 00, 

collegio. Disse, varias vezes, que havia de fazer quant(} ' 
mal podesse aos padres da Companhia d~ Jesus e peor 

' .... , ' ' 

era, diz "Lo:tá.no, que as obras não desdiziam das palavras, 
executando-as em quantas occasióes se lhe offereciam. 

Não se havendo por satis feito com apartar os visi
nhos de nossa communicação e considerar inimigo a quem 

1 ) Lozano, Conquista; III, ca1,>. 16. 
'• 
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nos fizesse alguma boa obra, se esforçava por tornar sus
peitos \os jesuitas quanto ·á fidelidade ao rei,. 

Ã's jàngadas que baixavam ao P,Orto para conduzir · 
ás missões o necessario para seu sustento fazia tantas ve
xações, que os missionarios se viam obrigados a privar-se 
daquelle recurso. 

Aos t ribunaes informava, no sentido de desacreditar 
?S jesuítas ; em uma palavra, procedia em tudo como seu 
inin1igo declarado. ' ' 

Conceb~ra ·este odio fidagal aos jesuítas po~ ,não lhe 
approvarem os desn1andost mórmente os de ministro pouco 
fiel, mantendo relações secretas com os rebeldes de Por
tugal, admittindo os navios que vinham do Brasil e de 
Angola, que com elle repartiam o lucro. 

·Voltando ao supradito boato do ouro : não é preciso 
advertir que, era bem vinda ao governador, não menos que 
uma ,ca.rta de D. Carden~s, em qu.e este se referia: ás minas · 

1 

como a um. facto sobre o quaLnão pairava duvida. 
Os delatores triumphavam, entre elles o indio de nome 

Boaventura. D. Láriz resolveu ir pessoalmente ao Uru
guay vêr por seus olhos o verdadeiro estado das .cousas, 
Embarcqu-se com uma escolta de cincoenta soldados, le-

~ vando consigo o indio e fazendo-se acompanhar de D. 
l\1artin d~ Vera, que passava ~por mineiro habil e mui ex-
perimentado. · ~ 

A cousa ia tornando-se seria para o índio e não ti
nham feito meio ca1ninho, quando desappareceu o homem. 
Láriz, fosse qual fosse sua opinião a respeito da veracida
de do fugitivo, seguiu viagem e entrou, sem ser sentido, nas 
reducções, até que se achou nellas, e, sem communicar aos 



:rnissionarios o fim de sua expedição, começou a interrogar 
.alguns neophitos, reêt)tnffletldando-lhes silencio. 

Mas o P. Dias Tanho, superior de5tás missões, que 
J.betn lhe sabia o intento, lhe supplicou a continuar a viagem 
e visitar todas as redUcções, não em segredo mas publi- · 

' 
seamente; requereu tambem, em nome do rei~ se; intímasse. a 
D. Cárdenas que este désse a prova da suâ asserção na 
,carta. Não pôde o governador recusar pedido tão justo 
-e depois de despachar um proprio, que lêvasse a D. ~er
nardino a intimação, entrou no Paraguay, onde logo sen
tiu grande agitação entre os heophitos, cada vez que se 
;apteserttavám em frente de seus soldado~. , , 

Indagando a razão, disseram-lhe que os neophitos cb- · 

.nheciam bem o projecto do bispo do Paraguay de expulsar 
-Os seus missionarios e vendo-o entrar com exercito não. 
duvidavam que sua viagem não tinha outro fim si não dar 
-execução áquelle projecto e que o padre que o acompa
nhava devia tomar posse de todas as igrejas. Pondera
ram-lhe, qtJe ,.pjnguem podia responsabilisar-se pelo que suc
cedes~e da parte dos gúarahís; que estavan1 convencidos 
.que a mudança de seus missionarios não tinha outro mo
t ivo que o de prival-os de sua-liberdade e si os n~o tran-

. quillisassem, promptap1ente, quanto a. est~ ponto, era'inevi
tavel e certa a deserção das reducções. 

• Explicada, assim, a duvic;la do governador, este logo 
respondea que estav~ longe de secundar os. designios do 

, . ' 
;bispo do Paraguay; e, para dar-lhes a prova, lncontinenti 
:fez partir o seu capellão para Buenos Aires, sem per
~ítíittir-lhe dizef missa em uma das reducções. 
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Foi quanto bastou para perderem os guaranís todo 
o receio ; prestaram ao governador todas as honras de-

i'. 

vidas áo seu altó cargo e nenhum o impediu de proceder 
a todas as investigações, o fim principal da sua visita, 
antes proporcionando-lhe todas as commodidades e auxí
lios á SUq disposição. 

O góvernador começou a visita, por declarar a seus 
soldados que, quem primeito descobrisse uma mina de 
ouro ou · obtivesse ~s desejadas noticia.s della, seria pro
mividó ao gráó de capitão, ·receberia o respectivo farda
mento e uma gratificação de 200 philippes. 

Póde-se imaginar que a 50 soldados, estimulados por 
taes promessa$, não esc~paria o que tanto se procuraya. 
Baldados todos os esforços, afinal un1 se apresentou ·con1 
um índio, o qual dizia que de menino de cinco annos foi 
levado á urna mina de ouro e se offereceu a conduzil-o 
lá, pois lembravá.-se perfeitamente do ' logar. ..Jmmediata
mente enviou o governador ao mineiro D. Martinho, acom-
panhado do índio e de uma escolta de praças, pai:a proceder 
ao exame do ouro. Depoi~ de uma viagem de alguns 
<;lias, por camfríhos quasi intransita"1é'is;' chegaram ao sitjo · 
indicado; mas nada acharam sinão uma substancia bri
lhante que uma criança ·podia tomar por metal. 

Si. ainda uma sombra de duvida pairasse sobre o casó, . ' . 

nasceria do desapparecimento do índio Boaventura. Os 
missionarios que se aperceberam que não faltava quem 
diria que elles o tivessem feito desapparecer, não pou
param diligencias até que o descpbrirà1n. 

Levado este á presença do governador, offereceu-lhe 
este grandes recompensas, si lhe revelasse as minas que 
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promettera. Negou, porem, agora o indio, redondamente, 
que jamais tivesse feito tal promessa, nem dito palavra a 
este respeito. Suspeitando ·? governador que o medo de 
of fender os jesuitas tapasse á Boaventura a bocca, pro
tnetteu-lhe, sole1nne1nente, sua alta protecção, tentando, 
poren1, en1 vão, os meios de persuasão. Mandou, então, 
en1pregar a tortura, recurso em que naquella epoca, ne
nhum governador escrupulisa va. Mas não poude arran
' car-lpe Íliais que uma inentira, que nunca tinha fallado 

! en1 .minas, nem fortaleza, que devia ter estado ebrio. 
,, ' I 1 '/ , ' ' 1 ' 'ili f' 

· En1oriaguez ou impostura, exclamou D. Láriz, iha de 
custar-te a vida! e condemnou-o a ser enforçado, sen-

-' 
tença que á intervenção dos padres, converteu em duzen-
tos açoites. E sta foi a segunda vez que se examinou 
1nateria tão ruidosa. 

Uma explicação do estranho proceder do indio Boa
ventura acha-se talvez nos seus antecedentes, que ainda 
não referi. 

Recebera cuidadosa educação christã e estava de cria
do etn um convento de Buenos Aires, quando um dia 
fugiu ás selvas para viver en1 uma tribu errante, co1no si 
114nca tivesse tido tintura do christianismo. No correr de 

' 
suas ave11turas veio a da.r nu1na das reducc;Pes do Uruguay, 
onde .,se déc1aro~ "'Christão e soube fazer o ,1papel de hypo
erita com tanta habilidade · qµe adquiríq grande reputação 
d~ virttide e zelo das ahnas; , mas, ·quando menos suspeita
va1n, fugiu com uma mulher cas~da que seduzira. Per
seguiram os fugitivos e Boaventura, depois de açoitado 
na praça, foi remettido 'para Buenos Aires. Lá, declarou 
que os jesuitas o empregaram na lavra das suas minas e 

\ 
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accresccntou que com outro índio combinára f agirem com 
o pó do ouro que pudessem. carregar, mas que seu com
panheiro o atraiçoou e que assim foi açoitado e expulso. 

Os missionarias se lisongearam que uma calumnia, 
de que tão mal se sahiram seus autores, não lhes trouxesse 
inais outra consequencia de monta; mas era da natureza 
daqueUas cujas primeiras in1pressões deixa1n vestigios que 
não podem m~is ser apagadas ~elas justificações as mais 

' autenticas. 
Assim, veretnos produzir~m mais ruido do que nunca, 

multiplicarem-se e extenderem-se os boatos e fabulas das 
minas de ouro, apezar das retratações mais solemnes, 
apezar das declarações mais exactas e minuciosas, e em 
seguida passarem de um ao outro hemispherio, de um 
beculo a outro seculo, como factos averiguados e indiscutí
veis, dos quaes duvidar não é mais licito e incomprehensivel 
para muita gente, como ainda se possa duvidar. 

AUTO DO OURO FINGIDO 

Tres ou quatto annos depois da 'visita de D. Jacintho 
Láriz e ainda no . seu governo . levantou-se nova balela do 

·:ouro do Uruguay. Foi,' par~ mim, uma surpresa encontrai-a 
em documentos, qµe .ha' pouco ainda ineditos se tiraran1 
das funduras dos archivos; 'explica-se assim o silencio dos 
antigos historiadores. 

· Desta vez não são indios bO'çaes que figuram como 
descobridores de n1inas de ouro, mas graves militares e 
um ecclesiastico de alta categoria, alferes, capitães e ge
neraes do exercito. 
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Existe um "auto sobre el ouro fingido" de 10 de 
Janeiro de 1651, e111ittido de Assumpção pelo visitador 
general e governador do Paraguay, D. André de Lcon 
Ga rabi to, onde se vê e lê que os capitães 1\1elchior Casco 
de iVIendoza, Christovão Ramirez, João Leal, João de 
'..,A.sarsa, Tho1nás de Aristigueta, o alf ere~ Garcia Banegas 
de Gusmão, os generaes Diogo de Yegros, Francisco Nu-
nes Davalos pedem e· requerem se lhes despache a licença 

· e faculdade, ele com suas arn1as e a sua custa, clescobriren1 
<.\ S. Majestade um novo Potosi, mais rico do que aquelle 
de que a real corôa goza tão crescidos augrnentos. 2

) 

1 
Naquella epoca falava-se sobre as. n1inas de Potosi, -e 

a chegàda'. de SUâ1 prata, , para O paga~nento; dos soldado~ do 
exercito, era un1 grande acontecimento de antemão apre
goado na praça e ruas ela cidade. A's vezes passavam tres 
annos antes de chegar a prata; explica-~e então que pro
curassem outro Potosi. 

Parece que a estes soldados rolava nas veias ainda o 
sangue dos antigos conqujstadores, só com urna differença 

" ! que, em o ·meiado do seculo 17, esta linguagen1 se resente 
de u1na nota tle aventureiros que lembram os cavalheiros 
de industria de nosso tempo. Pergunta-se : em que paiz 
existe o t~l novo Pot~si pªra .7er conquistado? Qual o 
i'ni111igo'it combater', qual o exercito a derrotar? . 

O citado documento esclarece nossas duvidas, dizen
do que é nas reducções çla Companhia de Jesus que se 
encontra esse novo EldoFado ·e que, como estes senhores 

2) Anexos a la ~i1emoria sobre Questión de Limítes por 
. Trelles, Buenos Aires, 1867, pg. 64. 
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propalaram por libellos, ·pelos tri·bunaes e o n1undo, estes 
padres occultan1 para seu proveito as ditas tninas de ouro. 
Mas para que então as armas? Disso dá outro documen
~o 3 ) o necessario e inesperado esclarecimento. Nelle le-
111os que os ditos missionarios, ac:cusados de não só occul
tatern nas regiões dos rios Paraná e Uruguay as n1inas, 
1nas ainda de def enderern-nas, de comprarem arn1as em 
cujo uso adextraram os guaranís, escolheram até u1n rei 
para o dito ef feito. Este, sem duvida, devia ser que1n ' ',.\ ' ' 

recrutasse os itatines, para o exercito do Uruguá'y, levan-
tasse a fortaleza e a guarnecesse de artilheria, canoneando 
os espanhóes, segundo a inf armação que o mui reverendo . 
frei Jacintho de Jorquera, provincial que foi' da \\ s~gtada ~ 

religião de S. Domingos, fez á Audiencia real de Chile. 
Seja, de passagem, lembrado que o mytho do rei 

jesuítico'-' no seculo 18, n.as Sete Missões, teve um predeces
sor no seculo 17; si não me engano até hoje dest'onheeido. 

Voltando aos conquistadores do Novo Potosi, temos 
de dizer que o governador e visitad0n geral D. André 
Garavito. aceita-lhes co1n qoa 'Sombra ~ generoso offereci,. 
mento, anima-os e offerece-lhes todo o auxilio necessario, 
garantindo-o com a-' sua pessoa, para .que ninguem os es
torve nen1 hostilise: Notifüca-lhes, porem, que dentro de 
vinte d'ias sahissem _.J)essoalmente ao descobrimento das 
minas, visto que andava aqui empenhado o credito dos re
ligiosos da Companhia de Jesus. Por fim, ainda promet
te-lhes um pre1nio proporcionado a tão grande serviço que . , ' , . " ~ 
1an1 prestar a coroa e a patria. 

3) Ibid. pg. 54 . 
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Quem duvidaria de que os nossos cavalheiros quanto 
antes sahissem á conquista do novo Potosi do Uruguay á 
qual o governo concedeu não só seu consentimento, mas 
ainda sua cooperação e promessa de honras e pren1ios? 
ivias ·os homens 'subitamente apparecem mudados. Pas
saram-se os vinte dias marcados e mais de vinte semanas e 
nada e1nprehendem. Que motivo teriam para un1 proceder 

:tão pouco cope~ente? Seriam <;>s r~ceios' dos exercitas e 
canhões do rei do Uruguay? , ,, 

' ' 
, De outro documento de 19 d<'.!. Julho, seis mezes mais 

tarde~ collige-se que se escusaram de deixar a cid~de. O . 
governador, agora, lhes· impõe a expedição, ameaçando-os 
com os castigos da lei, eximindo, porem, o general Diogo 
de Yegros desta obrigação pela satisfação que apresent~u 
par'a o credito e em abono dos missineiros. 

Pareciam os proprios descobridores tão pouco con
vençidos da existencia das minas de ouro, que ainda depois 
de um mez, não tinham dado um pàsso para sua explora
ção, apezar da comminação do governador. 

Não deve, pois, a~mirar que este procedesse contra os 
fingidos descob;idores das ch~meticas minas, que não eram 

, $Ínão injurias1 e calumnias levantadas aos,1 1nissionarios da . '' 

, 'Companhia ,de Jesu~. "Devo decJarar falsas, diz D. An-
dré Garabito 4 ), e de nenhum valor. as accusações e calu
mnias, que disseram e affirmaram em seus escripto.s ... , 
em particular naquellas que se referem á occultação das 
muitas riquezas e minas ... , levados da sua paixão, espa-

4) Loc. cit. pag. 67. 
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lhando-as e111 informações e outros instrumentos, co1n tão 
grande prejuizo e desdouro dos ditos religiosos. . . en
chendo, os ditos delatores, o mundo e os tribunaes de vãs 
promessas do descobrimento de un1 novo mundo de ri
quezas, maiores que as de Potosi ... " 

Em seguida, condemna-os a dar aos 1nissionarios com
pleta satisfacção~ ao desterro perpetuo e a multa de 500 

. . 
pesos o g~neral •Francisco Nunes Davalos , e os capitães 
Mekhior Casco d~ Mendoza, Thomás de Arestigueta. Os 

1 

~ dén1ais .cumplices foram multadós , en1 '1nenos. 
Não se suje1tara1u ~s n~os a 1 esta . sentenç~ do VlSl

tador geral, n1as interpuzeram appellação; porem o tri
bunal appellado ·não deu provimento ao recurso dos ap
pellantes e manteve a sentença. 

Um auto de 18 de setembro ·manda, outra vez, que 
cumpram com o teór da mes1na e que dêm satisfacção 
completa aos religiosos da Companhia e ás reducções, e 
que se apresentem no carcere da cidade do Prata. 

Por outro de 4 de noven1bro (de 1651) vemos que 
não fizera111 retractação das calun1nias, mostrando-se con-, 
tun1azes e rebeldes aós n1andatos, da real justiça e que 
continuavam a repetir a:s me~m,~s calum,nias, ,. Logo depois 
foram presos. , • , 1 · .' 

Ein s~guida manda un1 cl~creto', <l?i visitador geral · D. 
A. (]ara vi to que os suptaditos,· r:éos, ao serem retirados da 
prisão e1n que se acham, . para serem levados á barca, ein 
que têm de ir a cun1prir seu desterro, sejam postos en1 

publica praça e ali, em sua presença, se publique e se leia 
a dita sentença ao so1n de caixa e voz do pregoeiro, para 
que aqui valha esta diligencia de satisfacção publica que 
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os réos deviam fazer e dar, segundo lhes manda para sua 
infamia, em que têm incorrido como falsos delatores é se 
restitua aos ditos religiosos, mais plenamente, sua boa fama 
e se reconheça sua innocencia. 

Que se executou este decreto, attesta outro documen
to, que reza assim: 

• 
"N fl. cidade de Assumpção, a seis dias do mez de no-, . . 

venibro no anno 1651 em con1prjmenfo 1 do decreto· .desta , 
outra parte~ na praça publitá de~tá cidade, p~gada ás cas~s 
(;lo cabildo della, onde Francisco Nunes, Melchior Casco 
de Mendoza e Thomás de Aristigueta est~o presos em 
un1 calabouço que, por meio de grade de ferro, dá sabida 

\ ·á dita praça, publicou-se a sentença contida no dito de
creto, por bocca do negro Miguel, em voz alta e com muito 
concurso de gente. A este acto assis~iram o capitão João 
Fernando de Cordova, alcaide provincial, o mestre de cam
po Rodrigo de Rojas Andrada e Lazaro de Ortega Bal-· 
lejo, alcaide de S. Hermandad e outras muitas pessoas ... " 

Esta foi a terceira vez que se examinou ma teria tão 
ru~dosa e que autentica e solemnemente foi destruída a 
f abula do ouro e reconhecida a innocencía dos missionarios. 

A SENr,E,N'Ç:A DEFINYtIV A 
1 t •• 

Parece Íncrivel, mas, é ·facto indubitavel : <llpois ·de 
poucos .annos a lenda levantou outra vez a cabeça e com 
tarl.ta apparencia tde verdadeira, que a Real Audiencia in
formou o Conselho das-Indias que julgou andar bem avi
sado enviando um novo visitador á America do . Sul. 
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1 
Foi em 1657 ( 5 ) que a D. Garay e Saavedra, go-

vernador do Paraguay, succedeu no mesmo cargo o dr. 
D. João Ant. Blasquez de Valverde. 6

) 

Este distincto membro da Real Audiencia de Charcas 
partiu revestido dos mesmos títulos que D. André Gara
vito, mas cotn poderes mai~ amplos. Foi encarrega.do de 
examinar o estado das rendas da· corôa nas tres provin
tias de Tucuman, do 'Pataguay e do Rio da PqLta, a cai
xa real, et:n Buenos Aires, as. missões dos' jesuítas, o nt.i~ 

~ . ·mero das reducções, quantos rêligiosos se empregavam 
nellas, o numero ldos índios reduz~dos e dos ' que deviam 
pag~r impostos e,· sobre tudo, averiguci,r por si mesmo si 
existiam ou não minas de ouro na região do Uruguay. 

O novo denunciante era um índio de nome Domin
gos, que se dava por tupí de nação, posto que nasceu em 
J aguarão, poµcas leguas de Assumpção. Nunca deixara 
este logar senão para entrar no serviço do capitão Chris

. tovão Ramirez de Fuenleal que pouco depois o levou para 
1~ucuman. Partidario declarado de D. Bernardino de 
Cárdenas, tinha este n1ilitar emprehendido circumdar com 
visos de vérdade a chimera das minas, com razão tão des

. a~reditadas entre todas .ªs pessoas sensatas e- elle acredi-
tava consegui1-o por m~io d~ ~eu e::icravo7 1 

. Le~ou-o a Santiago,' sem 1nanifestar. ' ô seu intento e 

1 

5) Charleroix (tib. 12) e '.'Southey (cap: ~3 etroncamente fa
zem apparecer no Paraguay o goyernador e visitador Blasquez Val
verde e já em 1651. Cf. Lozano, Conq. III pg. ~3. 

6) Carta inedita de Escanlon ao P. Gervasom. 
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depois de o_ ter bem instruido, deu-o de presente ao bispo
D. Melchior Maldonaclo. 

o motivo do seu silencio era o ter 'sido sentencia<lb 
por D. Garabito e declarado inhabil para exercer jamais 
einprego publico e 1nultado em 300 floris de inden1nisação 
que teve de prestar aos padres. Tudo quanto tivesse oro
f erido tal homem contra os religiosos teria passadd ao 
menos por mui suspeito. Foi só bom tempo depois de 

·entrar no serviço do seu novo dÓ,ho, que começou Domin-. 
• 

gos a tepres~nta·r o papel, em que seu antigo dorio · o 
· adextrara. · 

Reproduziu-se a historia da prin1eira in1postura. Es
pàlhou o indio, ,entre a gente, que perto da Conceição, nome 
das mais antigas reducções sobre o rio Uruguay, vira tres 
ricas minas de ouro e chegou a apresentar uma planta 
qu~ disse. ter levantado nos proprios lugares. Não tardoti 
.e111 alvor0tar 'ª ci~ade, o ma~istrado 1na1~dou búsca:l-o e 
subm,etteu-o · 9: uma ' especie de interrogatorio. Sustentou 
tudo quantó tinha espalhado e o magistrado fel-o partir 
para a Audiencia Real de Charcas. Tan1bem lá, interro
gado diversas vezes, persistia -~ que não proferiu nada 
que não tivesse visto com seus olhos . Então foi remetti
do ao visitador geral do Paraguay, D. Blasquez Valverde, 
que foi com elle a Santi~go. Apenas ehegacJo o .visitador, 
foi chan1ado 1t ·Córdova para· tratar de un1 negocio utg.ente 
e proprio para lhe inspirar desconfiança de Domingos. 

O secretario de D. Cárdenas, D. Gabriel de Cuellar - ' 
cahira gravemente doente, em Córdova, e estava desenga-

. nado dos medicos. Vendo .. se no ponto de apparecer pe
rante Deu~, · obrigaram-no os z ren1orsos de consc1enc1a a 
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fazer aos jesuítas un1a reparação judicial de tudo quanto 
commettera contra elles, quando estava ao .. serviço dO 
bispo do Paraguay e mandou pedir a D. Blasquez Val
verde que fizesse o sacrifício de vir recebei-o. O visitador 
partiu immediatamente e o enfermo lhe apresentou um 
escripto, 7 ) assignado por sua mão, do qual tiro só o 
trecho que se refere a nosso assumpto. 

Depois de affirmar que o nledo das violencia~ do bis
po. D." Cárdetias o indu~ira a · servir-lhe .de _secreta~o ·e <l~1 
seu ·procurador geral contra os padres da Companhia de 

·Jesus, continua: "Eu me sujeitei a fazer, dizer, escrever e 
depôr contra elles quanto queria o dito senhor bispo e o 
que é mais, a instigar a f azeren1 o n1esmo n1uitos habitantes 
da cidade e tudo cégamente e sem examinar~m si o que 
assignavam era v.erdadeiro ou falso, posto que eu . fosse 

• 1 

persuadido, na minha consc.iencia, que se imputavam a . es-
' ~ ' tes padres cousas que nunca praticaram, e que tudo não 
era sinão effeito da paixão do dito senhor: ' pois quanto 
se tem dito e escripto que eran1 infieis ao rei nosso senhor, 
que tinham usurpado minas, donde tiravam ouro para en
vial-o a paizes estrangeiros; que pretendiam subtrahir es
ta provincia ao domínio de sua inajestade ;(que eram here~ 
ticos~ schismaticós, perturbadqres do ,socego púbHco e pre
judiciaes ao Estado, tudo isso 'são· tnui gr~ndes falsidades 
e eu ·desejava possuir un1a voz assaz forte para me fazer 
ouvir em todo o universo e para destruir as calumnias co1n 
que os tinha denegr1do." 

7) O texto na sua integra apnd Charleroix, Iiist. do Para· 
"' guay, liv. 12. 

·' 
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Esta solemne retractação de pessôa tão autorisada 
poude a D. Valverde dar um prognostico do exito das 

suas indagações. 
Para não demorai-o, partiu lógo levando em seu se-

quito o indio ; e quanto mais se achegavam do termo da 
via o-em n1ais se gabava este de descobrir as famosas mi- . 

o ' ' • • > • 

nas de ouro. Mas não intentava com isto outra cousa si-
'- " • • ·\ /lfJ ' ' 

.. n&o tjrar a D . . Valv:erde toda-a 'sua suspeita, para nao ser 
'vigiado , de pertQ. D.e . fp.ct(:), qu~n4ó ni.enos o pensavam, 
o homem tinha desapparecido. ' , 

· Não faltou, er1tãó, quem dissess.e que os jesuitas o 
fizeram retirar-se e si o visitador o não acreditava, não 
deixaram estas falas de excitar-lhe alguma suspeita. O 
fugitivo tinha que evitar as reducçõei ; mas como não co
nhecia esta região, que nunca antes pizára, a Providencia 
permittiu que désse na reducção de Yapeiú, onde ja havia 
noticia de sua fuga, o prenderam e conduziram á redu
cção da Conceição, onde o esperava o visitador. 

Interrogou-ó este porque se escapára, pela fuga, e 
como não quiz confessal-o, ameaçou-o com a tortura. Foi 
então que o infeliz se desn1ascarou. Confessou tudo; que 

't nunca puzera pé . rtas reduc~es, ·que não sabia: ler ~em 
escrever, qiue lhe ,entrega,ran:i a ~i.ta ;planta ; que · fora Ô 
' \ 1 f. ' 

capitão Fuenleal, s~u amo, . que, por suas ameaças, o eom-
pellira a fazer o papel de denunciante dos padr~~· 

O visitador, não contente com este resultado d'a sua 
inquirição, quiz, com a planta na mã<J e em co1npanhia de 
experimentados mineiros, examinar os proprios logares 
indicados no papel. Os peritos, depois de exactas e escru
pulosas pesquizas, _declararam, com juramento, que naquella 

{ \ 

• 
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região não sómente existiam minas dé ouro, mas que o 
terreno nem era proprio para produzir semelhantes metaes. 

Apenas esteve refutado e reduzido ao silencio o my
tho das minas de ouro, quando emergiu outro, de escon
derem os padres uma mina de prata. Appareceu outro 
indio que entregára ~ um religioso, residente em Assum
pção, um pedaço deste metal; affirmando qu~ o encontrára 
na margem do Uruguay, onde os jesuita5 lavravam u1na 

. . ' 
. mina. . . , 
' Pouco tempo mais tarde, préganâo o inesmo religioso 

ém uma igreja, cujo nome o dr. Jargue, que narta este 
facto, não declina, fez uma digressão sobre as minas que 
possuiam os padres da Companhia e para provar que não 
falava sem fundamento, mostrou a seu auditorio o pedaço 
de prata que .lhe offereceram. Até os menos preveriidos 
contra os jesuitas não sabiam que pensar ao vêr esta pro
va apparente, quando se descobriu ter sido ·a amostra ar
rancada do pedestal d'uma estatua da Virgem e se veri
ficou que se assen1elhava a muitas outras que tinha1n vin
do das minas do Perú. 

Este incidente, diz Charleroix, não serviu pouco para 
fazer comprehendér a D. BI~squez yalv~rde que os jes,u.i
tas tinhan1 inimigos g.ratuit,os em todas as classes dá so
ciedade, e de qua~to estes 'eram <i:apaz.bs e sefu dem0rarr-se 

~ ~ '' ' 

seguiu ca1ninho de AssutnpÇão. 
Lá encontrou ~ noticia 'que · o capitão Christovão 

Ramirez de Fuenleal, a triste causa da penosa viagem, fal
lecera depois de ter-se desdito de quanto dissera e fizera 
contra os jesuitas e ter-lhes pedido perdão. 

Entregaram o original da retraçtação do capitão Fuen-
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1 

leal ao visitador, que o aj untou aos outros docun1entq~ ju-
rídicos que deviam entrar no processo verbal da ví~ita. · 

Etn seguida o visitador pronunciou a sua sentença, 
proclamando a innocencia dos jesuitas que foram falsa
mente accusados de possuírem e aproveitarem minas de 
ouro, condemnando os autores desta calumnia. 

, Tinha escapado á execução da seµtença o capitão es-
panhol, ao serviço de D. Cárdenas, pela morte natural, seu 

. . 

, escravo e, agente, porél11> foi ,;'recondµ zido para Assumpçãó, . 
onde foi co_ndemnado a ser açÔita~o, passando montado num 
burro pelas ruas da cidade e. seguido por um official da 
policia que á alta voz publicou o crime, ceremonia esta que 
teria terminado só na forca, si o reitor do Collegio o não 
tivesse livrado, por sua interc~ssão, ponderando que o in
feliz escrav:o f ôra constrangido por seu amo a fazer tudo 

' 
quanto fez. . • . 

Esta ·f<;>i a quarta vez que, autentica e solemnemente~ 
foi destruído o mytho do ouro e reconheci dá a innocencia 
dos padres da Companhia de Jesus. 

Eram imaginarias as minas de ouro e não tinham ou
tro ser que na phantasia dos adversarias. 

" ' r ' 
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