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No volume da Nova Série da REVISTA DO MUSEU PAU
LIST .. \ lJúblicado por ocasião do IV Centenário de São Paulo, 
convén: lembrar uma tribo dêste Estado, da qual sabemos 
muito pouco, sendo a mais exata notícia a seu respeito a da 
sua extinção. Refiro-me aos Oti, conhecidos também . como 
os "Chava11tes de São Paulo". 

No diário da sua viagem pelo rio Tietê, realizada. ein 
1826, Hercules Florence (1941, p. 21) escreve: ~ 

"Chamam-se Chavantes a todos os índios que aparecem na parte ocidental 
da província de São Paulo e para lá do Tietê. T€nho excassas indicações a 
respeito dêles; creio, porém, que são pouco numerosos e errantes na vasta zona 
de terreno entre Curitiba, o Tietê e o Paraná até às Sett!! Quedas, país que não 
foi explorado se não por urna expedição, a qual subiu algumas léguas pelo 
Paranapanema acima, n9 procura de negros quilombolas ". 

É provável que o território oti nãq se estendesse nem 
tanto para o sul e nem tanto para o oeste. 

A mesma página (ibidem), lemos: 
''A cachoeira de Uputunduva é visitada pelos índios desta região, porque 

o rio aí dá vau. Até agora, porém, nem sequer vestígios temos visto. Se
gundo ·contam nossos camaradas, êsses índios chamados Chavantes, são ini
migos de toda a gente cristã. Por vezes tem-se procurado chamá-los: fazem 
sinal com a mão que nada querem conosco e agi~am como ameaça os arcos
e flechas. Pelo menos avisam". 

Ot1tra menção d~ "Chavante" na província de São Paulo 
é feita por Joaquim Francisco Lopes (1872, p. 316) no· relato · 
de sua vi.agem pelo Paranapanema, realizada em 1848. Eis 
aqui: 

"Debaixo de um céu benigno e ao aspecto de urna natureza magnifica e 
encantadora, começamos a nossa viagem, fazendo deslisar as canôas .no re
manço das aguas do ribeirão das Congonhas até irmos dar ao rio Tibagi; e 
depois de seguir este até a -sua foz, sahimos no Faranapanema, demorando-nos 
n 'esta viagPm fluvial cerca de tres dias, por estarem os rios um tanto esgotados, 
e ter-nos sido preciso abrir ·alguns canaes, dos quaes os mais baixos são os 
das Sete Ilhas e baixios da ilha de S. Francisco Xavier, onde existiu a antiga 
Redempç~o d'este nome, fundada pelos jesuítas, e abandonada no anno de 1631. 

"N'es~e mesmo dia percebemos que além do Paranapanema, cousa de 
duas leguas, se estava lançando fogo, e que folhas esvoaçando, vinham cahir 
nas aguas que abríamos, e mostravam ser de taquarys e _ arvores, e não de 
campos. Conjecturo qu~ este fogo fôra lançado pelos índios selvagens da 
nação Chavant-<:5" • 
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Acêrca disto, convém declarar qµ~ nos mapas da Comis
são Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, de 1910 
e 1Bl5, ·com indicações sôbre as áreas cultivadas; áreas de 
nlatas e as de campos, estas últimas se encontram afastadas 
demais do ponto de observação do autor para que possamos 
concordar com a sua: .. suposição de que as queimadas por êle 
': : ;~~c.3 ~.Js.:era C:e índios essencialmente habitantes de campo, 
como o foram os Oti. Que êstes, por outro lado, gostavam de 
caçar queimando o campo, de modo que no seu território era 
"comum verem-se as colunas de fumo", é atestado por Sam
paio (1939, p. 83). 

Também João Henrique Elliot ( 1898, p. 445), descreven
do a viagem que fez pelo Paranapanema em 1852, menciona 
"liordas dos Xavantes, índios ferozes que vagueam entl1e 
os rios do Tieté e Paranapanema". 

Em 1878 Telemaco Borba (1908, p. 72) teve "ocasião de 
tratar com alguns selvagens da nação Chavante, que demo
ram nos Campos-Novos da Província de São Paulo, comar-

.. ca de Botucatú". Afirma (ibidem) que no idioma dêstes ín
dios "existem o 1, o r forte e um z como o th inglez. E' ver
dade que esta lingua dis.corda completamente da língua ge
ral de nossos selvagens; os Chavantes, até no physico, nada 
se parecem com as outras nações de indios que conheço". 

Apresenta, em seguida, pequeno vocabulário alfabético, 
comparativo português, "cayguá (guarani)" e oti (ib. pp. 
73-76). 

Theodoro Sampaio (1890, pp. 40 e 43) .que, em 1886, ex
plorou o Paranapanema, escreve: 

"Tres ' tribus principaes habitam o valle do Paranapanema: os Coroados, 
os Cayuás e os Chavantes, a que se pode trupbem ajuntar alguns Guaranys • 
. . . O Cayuá é mais numeroso e occupa maior extenção dentro do valle. Os 
Chavantes ~abitam os campos e raramente apparecem na beira do rio. Estes 
indios, que parecem proceder de uma raça vencida e emigrada, temem-se 
tanto dos outros indios como do homem

1 
branco que lhe toma as terras ..• 

Os Chavantes são indios do campo e vivem exclusivamenfe do que nelle 
ha; são de tez escura, quasi negra, sujos e mais ;feios do que os Cayuás. De$ta 
tribu apenas vimos um individuo ainda creança na fazenda. da Agua Boa; 
pouco podemos dizer que lhes diga respetito como resultado da nossa propria 
observação. Segundo informam os sertanejos, estes indios se alimentam de, 
cobra, ratos, largatixa, vermes do chão, bichos de. taquara, cõco, palmito etc.; 
fazem as caçadas queimando o campo, pondo-lhe cerco e matando a paulada 
todo animal que busca escapar do fogo. As càsas ou ranchos fazem-nas de 
palha ou da folha da palmeira indaiá, muito abundan~e no campo, afincando 
as pontas no chão e atando em cima as extremidades da rama, o toâo aff ectando 
então a forma de um pequeno forno em que com difficuldade duas pessoas 
se abrigam. 

Nada cultivam e por isso passam · vida miseravel nos campos. Com ferra
mentas toscas ou pontas de páo, fazem profundas escavações á busca do mel 
de uma abelha miúda, empregando dias n'um trabaTho que lhes não dá. comer 
senão por algWlS instantes. A! suas armas, são o arco, em geral mai3 ai~ 
•. 
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do que um homem, a flecha tambem muito comprida e emplumada, uma 
grande maça ou tacape, feita do cerne durissimo do alecrim, algumas affectando 
a fonna de pesaáos remos com laminas cortantes, chuços ou páos compridos 
com as pontas endurecidas ao fogo. Nos toldos ou ranchos vivem em peque
nas familias, cada qual fazendo vida á parte. Nos terreiros immundos empilham 
quanto deixam da sua miseravel alimentação: ossos, espinhos de cobra, craneos, 
pelles apodrecidas etc. 

Os sErtanejos teem estes índios como mais mansos, mas ladrões incorre
giveis, fazendo enorme damno ás fazendas de criar. 'Nos seus latrocinios 
teem a audacia de perseguir o gado flechado até dentro dos curraes; fugindo 
quando presentidos, e, segundo consta, são invencíveis na carreira pelo campo _ 
á fora. Nunca atacaram o hon1em br~nco, cuja superioridade reconhecem_ e 
respeitam. Quanto a sua língua nada sabemos, sendo certo que o Cayuá não. 
a ·entende· absolutamente." ' 

Num traball10 póstumo de Sampaio (1939, p. 83) en
contramos, ainda a seguinte referência aos Oti: 

"O Chavante é. . . indio negro e feio, e muito esquivo, vivendo no campo, 
refugiado nos capões de mato, donde sai a ç~çar queimando a grama e cer~ 
cando a fogo a bicharia que ele mata a pau ao escapar das chamas envol
ventes. Por isso nessa região onde vivem os Chavantes é comum verem-se as 
colunas de fumo, num largo horizonte, assinalando. as camandocaias dos sel
vagens". 

Na sua "memoria" sôbre trabalhos de exploração reali
zados em 1889 observa o tenente--coro11el Francisco Ray
mundo Ewerton Quadros (1892, p. 249): 

"Os selvagens dos srrtões de São Paulo filiam-se em trez grupos dis
tinctos, tanto por seus caracteres phyzicos, co1no por suas línguas, uza.s e 
costumes, e são conhecidos, com os nomes de Caiuás, Coroados e Xavantes". 

' 
Explica a respeito d'êstes últimos (ib., pp. 254-255): 

' 
"Os Xavantes formam o terceiro grande centro de selvagens de São Paulo. 

Os Coroados os chamam de Curuton (os sem roupa, ou nús) e os Guaran'is 
de Oto. Martius colloca-os com os Caiapós e Mongoios no grupo dos Ges 
ou Crans. São os mais escuros e igno,.antes d' esses selvicolas; vivem nos 
campos morrendo á fome e se alimentando de insectos e larvas e com os 
productos de suas rapinas. Os Caiuás os desprezam, os Coroados os expel
lem das matas, e o sertanejo combate-os, muitas vezes desapiedadamente, para 
evi~ar os prejuízos que elles lhes cauzam, roubando-lhes o fructo do seu tra
balho. São tímidos, doceis e muito fieis, quando domesticados. Têm os 
pés pequenos, as pernas finas, o ventre crescido, as mandibulas salientes, os 
olhos pequEnos e horizontais. Seus arcos são feitos da madeira de pahneira 
e as pontas de suas flechas do cerne do alecrim com muitas farpas de um 
s6 dos lados, e suas lanças do cerne da aroeira, com 25 decímetros de com
primento para os homfns, .e 15 para as mulheres. Todos elles, homens, ,. mu
lheres e crianças, uzain de um cordão de embira ao redor da cintura, tendo 
os das mulheres um apendice que passa por entre-pernas. Todos elles cortam 
os cabellos ao redór da cabeça, e fazem no' pavilhão das orelhas córtes lon
gitudinaes. Uzam collares de dentes de animaes, e não fabricam e nem se/ 
Sf>rvem de louç~. Suas x-0upanas, fei~~s de folh~s de palmeira, são muito 
baixas e acanhadas, não se podendo alojar n' ellas maia de um cazal em cada 

' 
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uma. Os Xavantes repellem a poligamia, e n_ão empregam suas armas co_ntra 
Q. homem. Quando quazi todas as palavràs do vocabufario . dos Caiuás e dos 
Coroados term'inam por silabas agudas, as dos xavantes têm quazi todas o 
acento agudo na penultima " . 

. Segue, então, um vocabulário alfabético comparativo 
português, guara.ni e dos idiomas dos três grupos acima men
cionados (ib. pp. 256-259). 

A referência a Martit1s, acima citada, dá a entender· se
rem os "Xavantes" descritos por Ewerton Quadros idênticos 
a.os de que tratam Pohl e Castelnau, pois, só nesses Akué ba
seia-se a classificação do autor alemão (cf. Martius: 1867, 1, 
pp. 257, 258, 269-275; II, pp. 135-139). Mas, já H. von Ihering 
(1895, p. 120) percebeu que os vocábulos oti publicados por 
Ewerton Quadros " não combinam de modo algum com aquel
les" dos Chavantes bem conhecidos do Goyaz". Mas tarde, 
o antigo diretor do Museu Paulista (idem: 1904, p. 42), pela 
comparação dos vocabulários publicados por Borba e Ewer
ton Quadros com os de outros idiomas índios, chega a d~-. ~ 

clarar o seguinte: 

"Procurei debalde outra língua qi1e mostrasse affinidade com a destes 
Chavantes de S. Paulo, de modo que os considero como um grupo aberrante e 
isolado da familia dos Gês meridionaes para o qual proponho o nome de 
Eocbavantés ou Chavantes Orientaes em opposição aos Chavantes do Matto 
Grosso. O nome de Chavantes visa, mais ao modo commum de vida nos 
campos do que a uma concordancia linguistica." 

Voltando ao mesmo assunto, H. von Ihering (1907, pp. 
228-231) coordena n.um vocabulário comparativo ·o material 
colhido por Borba e Ewerton Quadros .. 

Os mencionados "Chavantes do ?viatto Grosso" eram os 
Akué, tratados por H. von Ihering (1895, p. 120, e 1907, p. 
214) também de "Chavantes de Goyaz", pois êste autor ba
seiou~~e para a con1paração ~ó no material publicado por 
Martins. Ignorava, ainda, a existência de uma terceira lín
gua, diferente do oti e akué, falada por índios igualmente 
denominadqs de "Chavantes" e habitantes também de Ma
to Grosso, ainda que na bacia do Paraná e não, como ' OS 
Akué-Chavante, na do Araguaia-Tocantins. E' verdade 
que no mapa por êle publicado, em 1907, na REVISTA DO 
MUSEU PAULISTA (vol. VII, est. XII) já encontramos a 
palavra "Chavantes" na região onde, em mapa publicado 
pelo ·nlesmo autor no volume seguinte da mesma REVIS
TA (1911, est. VII) estão assinalados os "Opaié" . Mas, no 
m~pa de 1907, os "Chavantes" do rio Paraná estão indica-

. dos .com a mesma cô~ que os de Campos Novos, sendo am
bas as tribos designadas por "Chavantes'', ao passo que no 
de 1911, elas se distinguem tanto pela côr como pelo nome~ 
sendo "Oti" o nome da tribo paulista. H. von Ihering (1911, 
p. 139) escreve a respeito: · 
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"De especial auxilio me foi o Snr. K~·Unckel, amigo_enthusiasta e bom 
conhecedor dos indios, a quem muito agradeço o me t er desenhado o presente 
mappa. Da sua expedição em serviço do Museu no anno passado, e para a 
sudoeste do Estado de S. Paulo, provieram novas e importantes informações~ 
que vi ran1 corrigir em parte <is <.nt.e::-io:-cs. 

"O mais importante resultado dessa expedição foi a verificação da dif
f erença linguística existente entre os Chavantes de S. Paulo, actualmente ex
tinctos e os de Matto Grosso. Desl~:s t:n1 grupo internou-se no E stado de 
São Paulo, perto do Porto Tibiriçá. O craneo desses indivíduos examinados 
dentre os Chavantes-O:i é dolicocephalo. Ao passo que os índios do EstadG 
de S. Paulo se deno1ninam Oti, os de ~latto Grosso se de11ominam Opayé~'' 

·O mencionado "Snr. Kurt Unckel" era um jovem ale .. 
mão que, mais tarde, ficou célebre sob o nome guarani Ni .. 
muendajú. No seu diário inédito, em meu poder, relata que, 
em 9 de agôsto de 1909, foi para Campos Novos, em 12 do 
mesmo mês para Platina e em setembro para Indiana, pas
sando de 15 de setembro a 19 de outubro em Pôrto Tibiri-. , 
çá. E' a viagem a que H. von Ihering se refere no trecho 
<i.cin1a citado e da qual diz, em outro lugar (1912, pp. 254. e 
255) que ela sómente provou já pertencerem os Oti ao nú
mero das tribos desaparecidas, existindo dêles apenas qua
tro indivíduos e êstes tão assimilados à população rural que .,,. 
"mais ou menos esqueceram a sua lingua. Só com muita. 
difficuldade o Snr. Kurt Unckel conseguiu colligir o peque-· 
no vocabulário que aqui comunico". Segue êste "vocabulá-· 
rio dos Chavantes de Ca.mpos Novos", de 36 palavras, no
qual o têrmo "01tí" figura como autodenominação. As pági-
nas seguintes (ibidem, pp. 256-260) encerram um vocabu~ 
lário opaié colhido pelo mesmo-viajante. -Nimuendajú reuniu, porém, ainda outros dados a res--
peito dos Oti, dados êsses publicados n '"O Esta~i.o de S. 
Paulo" de 9 de novembro de 1911, e reproduzidos por Alípio 
Bandeira (1926, pp. 100-109). Mas, tendo o próprio Nimu
endajú (1942, p. 3, nota 1) declarado ser a reprodução de 
Bandeira "a poor translation of my article 'Das Ende des 
Otí-Stammes' (Deutsche Zeitung, São Paulo 1910) ", sin
to-me obrigado a publicar um manuscrito inédito do arqui
vo do Serviço de Proteção aos índios, manuscrito êsse que 
me foi fornecido gentilmente por meu amigo Darcy Ribeiro, 
digno chefe da Secção de Estu.dos dêsse Serviço. O manuscri
to é intitulado "O fim da tribo Oti", tradução literal do_ tí
tulo do mencionado artigo alemão, tem a data "S. Paulo~. 

· 1910" e a assinatura "Nimuendajú", distinguind<>-se da ver-· 
são de Bandeira principalmente pela dicção. Transcrevo-o,. 
a seguir, sem outra modificação que não seja a atualização, 
ortográfica: 

O estrondo da batalha de St. • Luzia havia cessado. Como ainda e(>uco-. 
antes fizera o Marquez de Caxias aos rebeldes paulistas, assim também cilcava. 
agora o seu calcanhar de ferro sôbre a nuca obstinada dos mineizos. A SUQh 
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.mão ~erreira caía pesada sôbre a rebelde província; não era pois de admirar, 
~ue a.guns em vez de sé resignarem à sorte desesperadora aos seus irmão5. 
vencidos, procurrassem afastar-se do -tumulto e da tirania política, indo aos 

. sertões desconhecidos procurar um retiro para instalar o seu novo lar. Muitps, 
pondo os seus poucos h~veres nas carretas imigravam com suas famílias, cama
radas e gado para o oeste até ao estadq vizfuho; nem o rio Mogy nem tão 
pouco o Tieté lhes impéd.ia ~ pass~gem, e, atrayessando todos os obstáculos, 
chegaram finalmente ao sertão de Botucatu, que ninguém lhes p<?dia disputar 
a não ser os índios Coroados a cuja exterminação desde logo deram início. 
Assim passaram em 1840 as primeiras conquistas dos nossos sertões bravios 
pelos filhos do estado vizinho, tendo morrido nos Paulistas, com a geração quti 
findara, o espírito explorador e aventureiro dos bandeirantes. 

Esta emigração do Estado de Minas para os sertões de S. Paulo ainda 
continua até hoje; êsse povo tenaz, en1preendedor e meio nômade tem atra
vessado com seus carros de bois todo o Estado de S. Paulo e chegado até ao 
de Paraná ónde existe, já instalado um bom número dêles. 

Foi em fins de 1860, que o mineiro José Thoodoro, seus dois genros e 
demais pessoâs de sua família, descobriu a grande faixa de campo que se 
estende entre as matas da serra do Mirante e as do rio Paranapanema, aos 
quais deram o nome de . "CAMPOS NOVOS". Lindos campos de explen
didas pastagens d~ muitas léguas em q_uadro, alternam aí com ilhas de matas 
espessas, cerrados secos, matagais, samambaiais e sapesais. Pouco além do 
vau do turbulento Capivara instalou José Theodoro seu novo lar e construiu, 
obedecendo aos preceitos religiosos de seus antepassados, a capela de N. Sr.ª 
da Conceição de Monte Alegre. Pouco depois vinha-lhe refôrço de Minas. 

No comêço do ano de 70 instalaram-se as famí1ias Paiva e Pereira no S. 
Matheus, Domingos Medeiros no Laranja Doce e Antonio Nantes no Jagua
retê; sendo ao mesmo tempo fundada atrás destas localidades a capela de S. 
José dos Campos Novos do Paranapanema. 

Nos campos circunjacentes aos rios Capiv~ra, Jaguaretê e Laranja Doce 
descobriram os colonizadores uma p equena tribo de índios que se distinguian1 
perfeitamente dos selvícolas Coroados e dos Kaioás mansos aos rios; e, como 
era um povo indestro do campo, os chamaram de "Chavantes". 

Com êste mesmo ·nome apelidam os Brasileiros também a uma divisão da 
tribo dos Akués de Goiás e aos Opaiés da margem direita do Paraná no Estado 
de Mato Grosso, só por serem iguais as suas condições de vida, sem que no 
entanto estas tribos tenham o mesmo idioma ou sejam etnogràficamente ligadas 
e muito menos ainda idênticas entre si. 

:S:stes "Chavantes" dos Campos Novos denominavam-se de "Oti" e eram 
em cultura a tribo mais atrasada do sul do Brasil; êl~s não possuíam canoas 
como os Kaioás e nem tão pouco conheciam a cerâm·ica como êstes e os Co
roados; na tecelagem ficavam também aquém destas -tribos; usavam 'no entanto 
além da arma destas, que consistia em arco e flecha, uma comprida lança de 
lenho de palmeira ,que acuminava-se gradualmente para o ápice, e que consti
tuía a sua ~a nacional. 

As suas choças, construídas em linhas nas margens de qualquer corrente 
dágua, em pleno campo, eram feitas de ramos metidos no solo e cobertas de 
fôlhas de pa.Jmeiras e tão pequenas e _ ba·ixas que dificilmente poder-se-i~ ficar 
assentado direito dentro de1as; cada aldeia compunha-se de 30-40 cabeças e a 
tribo toda poderia ter 500 almas. 

O sinal que os· caracterizava consistia em um corte longitudinal paralelo 
à borda posterior do pavilhão da orelha; a · ~ua côr era também geralmente um 
PQ_uco mais turva que a dos. Coroados e Kaioás. 

Vivendo os Otis separados dos Kaioás do rio Paranap~nema por uma 
densa mata, raras vêzes tinham encontros com êstes; sendo no entanto inimi
gos assíduos e mortais dos Coroados, selvícolas do rio do Pebae . 

. Da mesma forma que os Otis viviam e caçavam exclusivamente no campo, 
os Coroados ca~yam e viViam nas matas; porém, d.e vez em quando, atraves-
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savam os campos daqueles para caçarem nas matas que os margeavam pelo 
sul e; quando pressentidosr não raras vêzes se desenrofavam enccmtros sangui
nosos e se o comba_te· se desse no campo, a vitória era certa para os Otis. 

Vivendo os Otis, como ficou dito, exclusivamente da caça que nos .campos 
não é muito abundante, motivo porque tinham muitas vêzes mesa estreita, 
po<lemos imagin~r a ventura que tiveram quando de súbito, com a chegada 
âos mineiros, os seus campos ficar<l!11 repletos de gado vacum e cavalar, caça 
esta, que além de ser tão fácil de apanhar-se, ainda tinhai a vantagem de uma 
s6 peça fartar muito melhor uma família do que um tatu ou algumas lesmas. 
Então, os Otis até se tornaram gastrônomos: davam preferência à carne da 
égua sôbre qualquer outra e tinham uma predileção especial pelo assado dos 
potros ainda não nascido~; aos animais feridos que fugiam êles acompahhavam 
com tenacidade às vêzes até ao alto do povoado. Em 1870 trouxera João 
da Silva, genro de José Theodoro, uma tropa de 80 ~guas para criar nos 
Çampos Novos, e pouco tempo depois já os Otis· tinham matado e comido a 
última destas; êles não se incriminavam absolutamente por is,to, e tanto é 
assim, que continuavam a viver despreocupados e tranquilos na vizinhança dos 
criadores; o prejudicado porém, planejou vingança; ajuntou com tôda a calma 
57 homens com os quais investiu uma das principais aldéias da vizinhança 
que estava situada no Córrego da Lagoa, pequeno afluente do rio Sapé. 

Os Otis dormiam o sono dos incautos e além disto a cerração encobria . o 
inimigo que se aprox~ava; uma parte dêste pois, a pé, _passando através de 
uma pequena faixa de mata que se estendia ~los fundos da aldeia, cortou-lhes 
a fugida, enquanto a outra parte a cavalo deu a investida ,. pela frente pelo 
campo aberto e em poucas horas se via uma carnificina, igual a tantas outras 
que pode enumerar a história do nosso sertão. 

A~ordoados e sonolentos se levantavam os Otis tentando escapar,' tendo 
alguns mesmo tanto pressa nisto que saiam com ~ª choça à cabeça, arrancando-a 
do solo côm o levantar; porém, debalde; êles estavam circulados e foram 
mortos todos sem excepção de idade ou sexo, até verificaram apenas duas ou 
três crianças que foram levadas como troféus vivos. Quantos Otis foram as
sassinados nesta ocasião no Córrego da Lagoa não se pode assegurar hoje. 
José Paiva, um dos que fizeram parte do grupo dos assaltantes, diSse-me que 
os mortos estavam em montes sôbre o terreno, e outrali pessoas me garantiram 
que o número dêles alcançava a 20Ç; no entanto parece exagêro. 

Depois dêste golpe, os Otis tornaram-se mais cautelosos, mudaram-se para 
a zona do Capivary e Rancharia, abandonando por completo toda a metade 
oriental dos seus campos de caçadas; também construíam agora as suas 
chaças no abrigo das matas e faziam sentinelas. 

Não ~~ porém deixar de roubar gado; de vez em guando na falta 
de uma ou mais rêses, descobriam os ' criadores, os restos delas. nos acampa
mentos dos índios; novos planos de assaltos eram feitos, e finalmente atiravam 
aos Otis matando-os aonde quer que f ôssem encontrados, fazendo-se um di:. 
vertimento em os apanhar com o laço ~o campo. Não havia !!_isto perigo 
algum para o caçador, pois que nunca, nem mesmo no maior aperto, o Oti 
usou sua arma em defesa contra o Brasileiro; isto ainda é mais interessante, 
porque, como sabemos os Otis tinham tido muitas vitórias em lutas sangui
nosas com os Coroados. O comanda~te ~estas caçadas de Otis era. geral
mente um tal João Hip_polyto, o qual agora reside na região do Platina. Só 
uma única vez sofreu dano uma pessoa nestas pers,guições, · e isto deu-se da 
1eguinte forma: Um certo colono, quando viajava sozinho a cavalo pelo 
campo, encontrou-se com um grupq de' Otis, que avistando-o fugiram; como 
porém êste cavaleiro visse entre os fugitivos uma mocinha, desatou o seu laço 
e tocou-se atrás dêles parà a apanhar; os ·índios refugiaram-se numa mata 
próxima e o cavaleiro não trepicfou em os perseguir, porém ~o precipitada· 
mente o fêz que só tarde de mais viu que o seu cavalo passava debaixo de 
um galho estendido, e assim, batendo a cabeça cmn · extrema violência de en
contro ao mesmo galho, foi cuspido da sela- e . caiu desacordado ao chão; em 
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breve voltou a si, e procurando o seu animal s6 encontrou dêle uma poça 
, de sangue e pedaços dos arreios que estavam atirados ao lado. 

, ·os índios vendo o cavaleiro cair, ao invés de se darem pressa em assas-
siná-lo, aproveitando o seu desvalimento, não tiveram tal preocupação: atira
ram-se ao cavalo, mataram-no, esquartejaram-no e trataram de levar a boa 
prêsa para a aldeia antes q~e o colono recobrasse os sentidos. Obrigados 
por tais perseguições nos anos 70-80, os Otis, já muito reduzidos em numero, 
afastaram-se cada vez mais; e, posto que já alguns se tivessem relacionado ami
gàvelmente c9m certo número de moradores, viviam agora retraídos e escon
didos nos samambaiais das nascentes do Jaguaretê e suas contravertentes do 
norte. 

Posteriormente os criadores chegaram a compreender; que de algum modo · 
tinham se prejudicado com a exterminação dessa tribo, porque em quanto os 
Otis viviam e dominavam naqueles campos, êles faziam uma sentinela ae fron
teira contra o inimigo comum, os Coroados, que em nada eram para se despre
sar. Àquela hoste · guerreira era naqueles tempos impossibilitada a demora ne
cessária nos campos para as espreitações com que estudavam os assaltos que 

· faziàm às viti!nas, porque, logo os Oti-s davam com os seus vestígios e, os 
obrigavam a desalo~rem-se; reduzida agora a fôrça desta sentinela pelos pró
prios criadores, os assaltos multiplicavam-se de maneira espantosa. Nos fins 
do ano de 80 Domingos Medeiros e todos os demais moradores do lado oci
dental do S. Matheus,_ tiveram que desalojar-se em 1891, Antonio Nantes, 
depois de lhe tE-rem assassinado seu filho e seu genro, deixou, com todos os 
seus, o Jaguareté, o qual desde aquela época está deshabitado apesar de ainda 
estar registrado errôneamen'te, em mapas modernos, como um povoado. De 
vez em quando, porém, ainda se davam roubos de gado e tan1bém de vez em 
quando matavam os criadores um ou outro Oti que se encontrasse pelo campo, 
ou quando sabiam que êles estavam refugiados em algum samambaial sêco 
atavam-lhe fogo. 

Por êstes diferentes processos de exterminação estava em 1890 a tribo dos 
O~is r€duzida a umas 50 cabeças. 

Foi em 1893 que se deu finalmente o primeiro passo pa1'a a salvação 
dêste miserando ~esto da tribo. Vivia naquele tempo um tal Veríssimo de 
Coes que era carreiro de um morador de S. Matheus; êste homem era talvez 
o único, que mesmo no tempo da mais calorosa perseguição ao Oti, com êles 
se desse amigàvelmente; êles os conhecia perfeitamente; reconhecia também, 
que o único meio de acabar com o roubo de gado e com o massacre dêst~ 
seus amigos, para conservar os poucos que restavam ainda, consistia em os 
reunii' e conduzir para leste, onde então seria fácil ao governo designar-lhes 
um abrigo qualquer, onde pudessem viver tranquilos. Assim julgava, pelo 
menos, Veríssimo de Coes, e convencido de que o seu procedimento redun
daria tanto em proveito dos moradores como no dos pobres índios, começou 
a dar ellecução ao seu plano humanitário. 

· Uma vez estando êle a fazer um serviço com o seu cano nas proximi
dades do Capivary, procurou os Otis em seus esconderijos e os persuadiu a que 
D acompanhassem; foi aceito o seu convite e tôda a horda se reuniu com o 
seu capitão Manoel Achimaco no S. Matheus; quando porém chegou .a hora 
da marcha que os traria a leste, uma turma ficou desconfiada e retrocedeu, 
voltando aos seus esconderijos da solidão; com a n1aior parte, alguns 30 
homens, alcançou Veríssimo S. Paulo. Quando êle porém supunha encontrar 
no govêrno abrigo para êste pessoal e talvez uma recompensa pelo seu serviço, 
d esgraçadamente se enganava, pois que nem uma nem a outra cousa foi-lhe 
concedida; sem a menor cerimônia fez-se o que era mais fácil, deram ai~ 
presentes aos índios e os despediram, mandando-os volt~r aos campos donde 
tinham vindo. Nésta viagem de regresso deram*Sé sérios abusos. Desapon· 
tá.do, furioso e completamente sem recursos para a manutenção de seu pessoal, 

· não era possível a Verissimo de Goes fazer o custeio du despesas e, Desta 
apuro., diz-se teor êle vendido· -alguos homens, sendo as mulheres entregues do 
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modo mais ultrajante à mais vil prostituição; com um restozinho chegou ~le 
finalmente outra vez ao S. Matheus, mas era fatal que nenhum dos índios 
pisaria jamais o campo pátrio; neste ,último povoado uma epidemia perni~iosa 
matou a ~1anoel Achimaco e todos os demais que se achavam com êle; de 
~odos êstes que Verissimo de Coes levara para leste, há alguns anos, vivia 
apenas um homem na região da Aparecida, em S. Manoel. . 

O pequeno grupo de d eixou de acompanhar naquela ocasião a Veric;
simo de Goes, voltando aos seus esconderijos no Laranja Doce, foi aí pouco 
depois atacado pelos seus inimigos mortais, os Coroados, e quase completa
menté exterminado; dos poucos que ainda ficaram, . os Brasileiros matavam um 
ou outro no ca1npo, de modo que em 1903 só restavam de toda a tribo, no 
campo, 1 homem, 4 mulheres e 4 crianças, sendo neste me,smo ano ainda 
morto, sem razão alguma, o . último homem por um tal Manoel Caetano. 

Mais tarde estas quatro mulheres tentaram µnir-se com os Brasl}eiros; 
acossadas pelos Coroados, seus inimigos, correram com os filhos nos braços 
para perto de um grupo de trabalhadores que estavam ocupados na colheita 
de milho, agarrando-os pelas mãos deram-lhes a entender que desejavam 
unir-se a êles e tudo parEcia bem encaminhado, quando de súbito um dêsses 
trabalhadores sugere ~ suspeita que essas mulheres t~lvez !lão fossem "Cha
vantes", mas sim mulheres dos Coroados. Mal se declinara o nome desta 
tão tímida tribo perderam os trabalhadores a cabeça e possuídos de verdadeiro 
pânico cada um procurava sua arma nem mais se lembrando da orelha furada 
êiessas mulheres que era o sinal da tribo Oti. J)ebalde clamava o velho 
Israel que não atirassem a elas, debalde: á dis~.ância de um braço estendido 
um dos seus parentes varou com uma .bala a cabeça da índia que lhe est~va 
mais próxima; esta caíu-lhe aos pés, fugindo as outras três ao mato e os 
trabalhadores para as suas casas. 

No dia seguinte encontrou-se o cadaver da mulher ainda no mesmo lugar, 
estando ainda viva a criança que conduzia, a qual só veio a falecer muito 
tempo depois. 

As outras três mulheres continuavam sumidas; descobriam-se de vez em 
quando nos ma·is retirados recantos as suas três choças, e em 1908 as viu um 
boiadeiro que procurava gado no Mararnbaia, um pequeno afluente da direita 
do Capivary, quaI}do elas · atravessavam um brejo. Já então só uma criança 
traziam consigo e depois disto um viajante encontrou apenas duas mulheres 
que sentadas ao lado da estrada, encobriam o rosto com as mãos. Quando 
em 1909, por incumbência do Museu estadual, me pus a procura dos últimos 
Otis, encontrei por diversas vêzes choças dêles na cabeceira do Comprido, um 
pequeno afluente da direita do Laranja Doce e também no Campo da Con
fusão, já na região do rio do Peixe. Estas choças eram sempre em ;número 
de duas, uma maior e outra menor, porém a maior era ainda tão pequena 
que parecia-me impossível ficar-se assentado direito dentro dela. Andarão 
estas duas mulheJ1es ainda pelos sertões? 

Poucos dias depois desta minha ·descoberta, soube que uma índia te.ntara 
chegar-se a um homem que estava tirando cipós; não tendo porém êste homem 
noção alguma de índios, por ser novo aí, a teve por louca e fugiu dela. ·De
balde pesquisei ainda por mais de uma semana e por todos os recantos de 
campo, não encontrando nem um vestígio sequer. 

Que eu saiba com segurança são apenas três os sobreviventes desta tribo 
e são: 1 homem e 2 mulheres, os quais estão agora ·na região do Platina e foram 
apanhados muito crianças ainda: Luiza Chavantes, uma guapa moça que vive 
agora amasiada com um cabo caboclo e que tem um passado comovente, tendo 
sido furtada diversas vêzes ao seu primeiro amásio; foi apanhada quando 
criança por um tiro de chumbo nas costas e caíu assim em mãos dos per
segriiêlores. 

Maria Chavantes, uma mulher . já idosa, casada com um italiano que é 
oleiro e com quem tem dois filhos; é uma mulher descente e trabalhadora; 
declarou-me o seu marido que a não trocaria por qualquer branca; e, final-
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mente, José Chavantes, que foi casado · com uma~ Coroada prisioneira, com a 
qual no entanto não vivia bem; é um sofrível lavrador .e bom carreiro. Quando 
eu cheguei a conhecê-lo já o morbus do impaludismo o tinha 1 à borda da 
sepultura, e em breve estava êle descansando com os seus irmãos. Com José 
Cha~antes morre o último homem da tribo Oti. 

Esta história do fim dos Oti é um exemplo perfeito da
quilo que, em etnologia, é chamado de "choque cultural". 
,Mostra o desenvolvimento dramático ·do encontro de dois 
povos que, ignorando um o padrão de comportamento do 
outro, se atemorizam e se prejudicam mutuamente ao invés 
de se unirem em harmonia. A tragédia desenrola-se nas se
guintes frases: 

1) Fugindo de perseguiÇões políticas, criadores minei
ros, no século passado, invadem o território oti. 

· 2 Os Oti comem o gado introduzido no seu habitat, ig
norando o ·~ue êste ato significa p.a cultura dos invasores. 

3) ~stes reagem matando-os, ignorando a possibilidade 
de que os Oti, combativos -~os contactos com os Kaingang 
("Coroados") e dóceis nas reJações com os brancos, pode
riam ser-lhes úteis como sentinelas e peões. 

4) Os oti não reagem, não matando sequer um dos per
seguidores que, desacordado, lhes cai às mãos. 

5) Depois de constantes. perseguições por parte dos 
sertanejos, restam ainda, em 1903, quatro mulheres e qua
tro crianças. Em certa ocasião, acossadas pelos Kaingang, 
essas índias fogem com os filhos nos braços ao encontro de 
um grupo de trabalhadores, pegando-lhes as. mãos para, as
sim, suplicar sua proteção. Apodera-se, porém, dos "civili
zados", um pânico quando um dêles manifesta a suspeita 
de serem elas da temida tribo dos Coroados. Nem se lem· 
bram mais de verificar se elas tinham a orelha furada a mo
do dos Oti. Pegam nas armas, atiram, matam a índia mais 
próxima e' fogem para suas casas. Sei de um velho caboclo que 
tomou parte em matanças de· índios, em região do mesmo 
Paranapanema e que respondeu, quando interrogado se 
massacravam também mulheres: "Matamos tudo, porque 
índia é pior que bicho, pois tem as unhas venenosas". E' 
esta a linguagem do choque cultural! 

6) Em 1908, as três índias sobreviventes ainda são vis
tas, mas com apenas uma criança. 

7) No ano seguinte, representada por uma única so
brevivente, a cultura oti se aproxima, pela última vez, da 
nossa, representada por um homem novato na região. Ma
nifesta-se pela última vez o choque cultural, fugindo o "ci
vilizado" da· índia, por julgá-la louca. Procuxand~e, de
pois, a infeliz mulher, nem sequer unr vestígio é encontrado. 
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Há, porém, um pós-escrito: Em carta de 3 de novembro 
de 1944. Nimuendajú ( 1948, p. 216) menciona ter o~vido, 
pelos anos de 1910 ou 1911, que as duas ,Oti sobreviventes, 
acompanhadas de um menino, se tinham apresentado na Fa
zenda Indiana situada num afluente da margem direita do 
Laranja Doce. 

Num rela tório dos trabalhos realizados pelo Serviço de 
Proteção aos índios em São Paulo, Horta Barboza (1954, 
p. 59) menciona entre as pessoas que, em 1916, moravam na 
Povoação Indígena do Araribá, uma pertence·nte "à nação, 
hoje extinta, dos Otis". Aliás, também Paula Souza (191lJ, p. 
746), tratando da visita que, em 1916, fez aos Kaingang. pau
listas, fala da existência, entre êstes, de "vários 'Otis' (Cha
vantes), raptados quando crianças e que já se identificaram 
com os habitos caingangs." 

Na classificação de Loukotka (1939, p.154), oti consti
tui uma das 37 famílias lingüisticas do 'Bra~il. Mason (1950, 
p. 299) observa a seu respeito: "The language, has been ac
cepted as constituting an independent family by aU:thori
ties . . . No suggestions as to larger affiliations have been 
made by anyone." ~ 

Na parte etnográfica do Handbook of South Am.erican 
Indians, nem os Oti nem os Opaié foram considerados. Sa
bemos que ambas as tribos, como também os Akué-Chavan
te, eram essencialmente índios dos ·campos, o que os distin
gue dos vizinhos Kaingang e Guarani, habitantes da selva. 
Dos Kadiuéu-Guaikuru se distinguem por não andar a ca ... 
valo. Segundo Nimuendajú (1942, p. 3), a origem do nome 
''Chavante" é desconhecida, sendo nem akué nem de Lin
gua-geral. Enquanto Nimuendajú indica ser "Oti,, o nome 
dado pelos índios homônimos a ~i mesmos, êstes eram cha
mados, segundo Ewerton Quadros, de "Oto" pelos Guarani. 
Há, ainda, a forma "Oity", pois, no seu livro sôbre o povoa
mento de Campos Novos, Cobra (1923, p. 31) menciona os· 
''Oitys" como sendo ''indios dos serrados e capões", "exter
terminados pelos outros", não concordando, aliás, estas úl ... 
timas palavras com a acima reproduzida relação de Nimu
endajú, segundq a qual não foram os outros índios da .re
gião os exterminadores, mas, sim os brancos. 

Na lista dos objetos adquiridos pelo Museu Paulista, em 
1901 e 1902, lemos que comprou-se "ao Snr. Jonas de Bar ... 
ros, Capital, um arco, quatro flechas e uma lança q'4e per
tenceram aos indios Chavantes do Estado de S. Paulo" (Re;. 
VISTA DO MUSEU PAULIS~A, vol. VI, São Paulo 1904, pp. 
15 e 16). Apesar desta indicação tem sido impossível iden
tificar como oti os arcos e flechas atualmente existentes nas 
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coleções dêste museu· e vagamer,ite indicados como sendo de 
"indio chavante". Os qu.e puderam ser identificados são, 
indubitàvelmente, opaié. Lança com indicação de "chavan
te" não tem sido encontrada . 

. O lVIuseu Nacional do Rio de Janeiro, segundo h--iforma.
ções que lá obtive em ·novembro de 1953, pos$ui nenhum 
objeto oti. 

Dos poucos dados etnográficos 
dt·stacar os seguintes característicos 
distinguem os Oti das outras tribus 
Chavante: 

w.encionados podemos 
que, além da língu.a, 

também chamadas de 

1) Segundo Nimuendajú, as choças oti eram "cons
truídas em linhas nas margens de qualquer corrente d'água". 
Nenhum menciona d.os Oti a aldeia circular a modo dos 
Opaié (Ribeiro 1951, p. 111) ou Akué-Chavante (Baldus 
1948, p. 160). 

2). Theodoro Sampaio declara expressamente que os 
Oti "nada cultivam", afirmando Nimuendajú que viviam 
"exclusivamente da caça". Por outro lado, tanto os Opaié 

, (Ribeiro, ibidem) com os antigos Akué-Chavante descritos 
•• 

1 por Martius (1867, p. 273) plantavam em roças, possuindo 
os modernos milho e algodão (Baldus 1945, p. 74) . 

.... 

3) O distintivo tribal oti, isto é, o "corte longitudinal 
paralelo à borda posterior do pavilhão da orelha", mencio
nado por Nimuendajú e Ewerton Quadros, não é referido 
em descrições dos Opaié e Akué-Chavante. t:stes últimos. 
têm os lóbulos_ das orelhas perfurados, introduzindo, às vê
zes, nos orifícios, varetas (Baldus 1948, pp. 159-160). 

4) Observa Sampaio que os Oti "nunca atacaram o ho
mem branco", escreve Ewerton Quadros que "não empre
gam suas armas contra o homem" e confirma Nimuendajú 
que "nunca, nem mesmo no maior aperto, o Oti usou sua 
arma em defesa contra o Brasileiro". Contrasta.ndo com isso, 
tanto os Opaié (Ribeiro 1951, p. 110) corno os Akué-Cha .. 
vante (Baldus 1945, pp. 69-71, 75) mataram intrusos bran
cos de seu território. 
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SUMMARY 

The few existing data on the history and culture of the Oti Indians 
are collected by the author. This extiit-ct tribe, not considered in the 
ethnographic pari of the Handbook of South • .\.merican, Indians, is also 
known as "Chavante de São Paulo", and inhabited the region of Cam~ 
pos Novos, Parapanema basin. Its language constitutes an independent 
family. Moreover the Oti are distinguished from the Opayé-Shavante 
o{ Southern Matto Grosso and from the Akué-Shavante of the Araguaya 
basin by 1) not having circular villages, 2) not having agriculture, 3) 
having as a tribal mark a longitudinal slit in lhe ears, a character that 
does not exist in the other two tribes, 4) never attacking white men. 
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