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uho, parecendo fanta
sias l>Ot-ticas, são, lnft·
llz1n • ltc, !lolorol'laR rea-
lidacl s. • 

Lêrte-oM. t! ~ be1n )>OR· 
sivel que mudeis em sim· 
patia e piedade vossa 

· atual aversão a uma ra
ça <'UJa natureza. a igno
rancia e a maldade apre
sentaratn a vossos olhos 

1 co1n1>letamf•ntf1 rleRfig·u
rada. 

t Margf'tn, 15<1t• Nov. IH22. ' 

Aliplo Hnnde lrn . 
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· (Publicação fei ta em beneflt:io dos 
índios amazonenses do rio Jauapery) 
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Dedi·catoria 

• 

A's egregias memorias de 

• 

Armando de Berrêdo, 
Pedro Ribeiro Dantas 

e 

... 

• 

José Bertholdo de Sá Monteiro; 

a '1 anoe7 Miranda, qúe é, não obstante o seu retraimento, o 
mais nobre e valoroso campeão republicano da causá indigena 
brazileira; ao inclito capitão Luis ""Carlos Prestes,· aos denoda· 
dos patriotas }uarez Tavora, Carlos da Co•ta Leite, Newton 
E$tillac Leal, Siqueira Campos, Luis de França e Albuquerque, 
Levy Cardoso, Chevalier, Falcorp'ere, Canrobert Penn, almira~te 
Silvado e coronel Xavier de Brito,· a Ricfi-, do de Berrêdo, Ma
noel 'Rabello, Pantaleão da Silva Pessôa, Fructuoso Mendes, 
Leão de Souza, Fernando Tavora, Acylino Rangel Pestana, Dio· 
nilio Salles e quantos famosa ou anonimamente velam e sofrem 
pelo civismo, consagro, penhorado, este livrinho, no qual.. por 
ter o pensamento sempre e sempre voltado para as desgraças 
que ha 7 annos at<;>rmentam a Patria. vazei todo o afeto do co· 
ração, modesto mas devotado, e todo o esforço da inteligencia, 
mesquinha, mas inflamada~ mas incorrupta. 

Margem, 7 de Setembro de 1925. 

A. B . . ' 
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INDIOS AMONTADOS 
"Em geral a. vóz e1n a 1n.bos os sexos é 

êlara e vibrante embora tenha urn som gu
tural e expressem-se com rapidez. 

:Parecendo t e r un1a inclole l">erversa são 
bons e compassivos ... 

Foram sempre tidos por crueis e san
guinaríos, poré1n si co1npulsar~se sua histo
ria Yêr-se-ha. que se1npre a rcpresalia. foi 
que1n os fez maus.·· 

BarboiJa Rocl1•iga t!lol. ( "Pacifica
ção dos Crichanâs", pag. 156). 

~ Entrei i10 rio Jauapery como quem ·entra i1u1n ce1ni
terio exti11to, nas ruinas de un1 templo sen1eado de cata
cumbas mile11arias, ou nun1a velha casa aba11donada e 
cheia de tradições que se apagan1. Quero dizer que e11-

trei no Jauapery .de cor ação confrangido e com aque
le religioso respeito que nos i11spira1n as sociedades i11or
t as qt1e o tempo fossilisot1 ·e a imaginação a11in1a e re
suscita. 

Ti11l1a dia11te dos olltos o rude sólo tragico onde 
tantas gerações de indi_os brazileiros, só para co11servar 
a terra natal e resgt1ardar a pobre fa1nilia qt1e lhes cou
be, tão gra11de tributo pagaram de sangue e de viela sem 
que ao menos ot1visse a Patria, m ãe longínqua e descui
dosa, os écos de tamanha:rdôr, a palavr a ingenua angus
tiada e suplicante das vitimas. 

Parecia a mata salpicada ai11da dos destróços h ti
manos que as expedições militares, con10 troféos d·e 
ig11omi11iosa vitor ia, amarraram ás arvores ju11to aos 
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barrancos; e aquelas aguas rumorosas que descen1 ve
lozme11te para o rio Negro, e do rio · Negro para o ~a
zt>nas, do An1azonas para o Oceano e do Oceano pára as 
raias da civilização orgulhosa, como qqe arrastavan1 ain
da os decepados cadaveres que os triunfadores 11ão tive
ra1n tempo de pendurar. 

Absorto nesse recolhimento d~ con1paixão e triste
za, vi passar-me pelos olhos, como em quadros que a 
memoria: estampasse, toda a historia desse rio e desse 
povo - desse :rio que a raça bra11ca não conquistou ain-' 
da e desse povo infante já ta11tas vezes e tão cruelmente 
ferido pela raça bra11ca. 

A PJ'.'.incipio eram as tribus livres de Aruaquís, Cari
pu11as, Atruaís e Cericunãs que se deslocavam para o 
sul até o ljrubí1 e o Uatun1ã e para o norte e nordeste 
até o rio Bra11co e o Negro, defro11tando por este lado as 
grandes nações. dos Ma11áos ~ dos Barés e pelo outro as 
plaias temerosas dos Muras. 

N:ão poucas vezes as lutas fratricidas dizimaram as 
hostes bronzeadas, mas quando veiu a i11vasão estra11-
geira ai11da' encontrt1t1 i1a selva aquela .resiste11cia l1eroi
ca que fez de cada cotnl)atente um marti.r e que defendeu 
sein · tr~guas a liberdade, afogada traiçoeiramente, pela 
i)rimeira vez, 110 sangue palpita11te de Ajuricába. 

Depois viera1n os viajantes, os aventureiros, os' re
gatões e os frades, todos eles abusadores da in11oce11cia 
i11digena. 

Aos insultos á fa1nilia e á propriedade seguia-se a 
represalia infalivel, e a repetjção dessas desavenças aca
bou por implantar o estado perma11ente de guerra que 
ainda hoje dura entre civilizad-os e selvagens. 

Vieram as nlissões e com elas a tentativa de desn10-
ralisação manhosa, difer~nte da desmoralisação que pro
moviam os trafiea11tes. 

Da ultima dessas armadilhas refere em 1855 o capi
tão Ribeiro Guimarães o que de tradições. ouvidas na in
fancia lhe contára a quasi centenaria Liberata. 

A· missão, que se estabeleceu em Tauacuera cha-, 
mava-se Puêre, e o missionario frei Antonio Tunaré, "o 
qual - disse Liberata - jantando um dia peixe frito 
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foi depois pescar sobre t1m lago · que ha no porto e al1i 
ficou encantado, acontecendo o mesmo á sua lavadei-
l ·a " • • • • 

Vieram ei1tão as expedições militares duplamente 
execra11das pela covardia que representa1n e pelo nt1111e
ro de vitin1as que inutilmente fizeram. Prin1eiro a de 
:i\i1a11oel Pereira de Vasconcellos, em 1856, depois. a do 
coronel R êgo Barros Falcão em 1873, depois os i11orti
cinios, e1n 1874, do te11ente Herta,. e por ultimo a nefa11-
da carnifici11a CatiJ:lgueira: ordenada sandia1nente en1 
1905 pelo governador do An1azonas e executada co1n a 
mais repugna11te atrocidade pelo seu con1parsa inan-
datario. · . 

E vi ainda, nesse acordado so11h~ do heroisn10 ás 
voltas com a traição e irnpiedade, esses pobtes ho111ens 
armados apenas de arco e flexa sustentarem durante 50 
an11os, tão irredutíveis qua.µto impavidos, a pug11a de 
n1orte em que se empenharan1 contra a escravisação do 
padre, contra o veneno dos traficantes, co11tra o rifle do 
aventureiro e co11tra a artilharia dos governos. 

Sin1~ - porque, para vergonha da civilização que se 
equipára e nivéla á barbaria .- digamol-o - tan1bem o 
canhão mais de u1na vez troou 11estas brenhas sile11cio
sas, sem que o fragor das descargas afugentasse ou an1e
drontasse ao i11enos os valorosos guerreiros 11ús. 

i\..ssi1n, entrei no Jat1apery certo de que seria ataca
do com aquela i1u11ca desme11t ida bravura que fez dos 
seus 11abitantes a barreira 11uma11a, petulante e desco
berta, deante da qual e.staca.ra1n os assaltantes, ou con1 
aquela tatica· fundame11tal do disfarce, que tra11sfor111ou 
esses êrmos sonolentos no reino . predileto e muitas vezes 
mi.sterioso da n1orte. 

l\!Ias os êrmos st1sten t:avam a meus olhos essa bele
za selvatica e esse encanto paradisíaco que dão ás i1os
sas florestas remotas o seu -ct1nho de gi-andeza 1nelan
colica, e os h abitantes . . . bem os sentia eu por toda a 
parte, no estalar dos ramos, na vóz suspeita da cauan, 
i1a capivara que se espantava, nos troncos solitarios d-as 
margens, 110 madeiro que desaparecia e111 c11rvas do rio ... 
ben1 os sentia eu sem vel-os 11u11ca. 
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Qua11do, pois, u1na sen1ana: volvida, subitame11te me 
acl1ei i1a prese11ça desses te11azes lidadores, com que 
agradavel surprêsa, apesar da bôa conta em que sempr-e 
tive os nossos aborígenes, encbntrei-os tão moderados, 
tão cordatos, tão francos, tão joviaes, tão confiantes! 

A sua clara linguagem, suave e fluida, prendeu-n1e 
estranl1a111En1te a ate11ção e gravou-se-1ne para, sempre 
i1'aln1a . Cl1egei-1ne de proposito para os grupos que 
conversava111 baixo e11tre si e ai11da hoje, se1n e:r;nbargo 
dos dez annos que passaram, guardo nitida1nente a im
pressão que n1e deixou esse cochichar de guerreiros. A 
bta11dura da dicção, a nitidez dos ace11tos e a pureza dos 
so11s for111a vam urn conju11to har111011ioso e doce como 
i1u11ca ot1vi i1a palavra huma11a. 

Scn1e1hava uma suplica 1011ginqt1a, un1a Iie11ia aba.! 
fada - n1usica de a11ceio e desconsolo, n1usica para mini 
de ce111iterio, sagrada e funebre, feita de st1spiros, me
n1orações e queixumes, evocadora de sombras, comen
tadora de i11artirios, daquelas sombras insepultas qt1e 
povoan1 a i11a ta, daqueles martírios que o deserto sepul
t ou no olvido, 11ão obstante o esforço contrario do rio 
paterno que tantas vezes carregou no dorso os cada.ve
res de seus filhos e, como flôres mortt1arias do seu luto 
i11tern1i11avel, deixou-os silenciosamente do outro lado, 
na fro11teira tumultuosa da civilizacão madrasta. 

~ 

Onc.1e estavan1 os signaes de ferocidade ? 
Onde a crueza i11transigente desses homens qt1e a 

ig11ora 11cia, a perfidia e a covardia de inãos dadas, apre
se11tara111 ao i11u11do co1no o suprasún10 da. perversidade'? 

A s vozes ciciadas de ta11tos indios, vozes que eu 
via, e11leiado, sair des.ses peitos masculos que o odio 
devera sacudir bra1na11te de vi11gança e de colera, fala
vam por um .si11gular contraste, con10 sussurros de igre:
ja e con10 gemidos de infantes. Parecia que os inortos 
daquele teatrp de angustia se havian1 leva11tado todos de 
sob os troncos que 111es servem de tumulos (* ) e, ret1ni-

( * ) " Só sei que r1u a ncl o 1norre1n são en,·olviclos e a 1na rrados na 
proprüt rêdc e se p u I t a dos de p é no ôco do t r o nco d e a lg uma a rvore. 
\ -u Jg-annente ~e encontra111 a r,·ores a ssin1 lnorlas p elo ' 'Apuhy" , (clu-
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dos e 111 to1·i10 de n1i 111, com os seus milhares de chagas 
ai11da abertas, i11ostra11do ao 1011ge as n1alocas fumega11-

~ tes, os vell1os carbonisados e as creanças esquarte~adas, 
fazian1 pela boca soluçante dos vivos, 11a sua li11guagem 
suave e fluida, a prece eterna dos seus maiores, nunca 
ei1te11c1ida pela raça ir1nã desgraçada1nente adversa : 

- Piedade para os -ql1e resta111 ! 

ltú, 1Taio de 1921. 

' • 

, 

, 

sia) cujas raizes forn1an1 o tronco de un1a nova arYo.re, ficando den
tro o õco produzido pelo apodrecimento do tronco que alimenta a 
perfic1a J)arasi ta. l\fais tarde, un indo-se. essas raizcs tranforn1adas em 
tronco, envo lve1n o cadaYer que fica encerra<lo n esse tumulo 1nages 
toso, o nu1.is digno J>Or certo do filh o das florestas... .Haruosa R o
driguei. ('· Pacificaç:ão dos Crichanás", pag. 3 64.) 
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INDIOS REMANESCENTES 

• 
"Aqui teve Pero T~opes alg·uns duro:;; 

conflitos com os Pjtiguares, que o sjtiaran1 
na sua cidade, mas afinal logrou repelll-o!;! 
da sua v-isinhan~a." 

\ 

Southt"y -
zíl I - 66). 

(Historia; do Bra- -

''Foram os Tabajaras a pr·imcira tribu 
brazileira que se ligou con1 os portnguezes. 
Um dos seus caciques, Taby1·a, pos:n1ia gran
des talentos inilitares e era o flag-ello das 
hordas inimigas" ... 

Southey - (Ilis t ori n. do Bra.
zil I - 78). 

A Bal1ia da Traição, a nordéste da Parahiba, é cer
ta111e11te u111 dos inais belos reca11tos que em toda a terra 
possa a J1atureza oferecer á contemplação do ho111e11i. 
Sua vasta enseada e1n fórma de alfa11ge as.senta em areiá· 
a lvissi1na que o mar apenas beija, e sua povoação de pe- · 
que11as casas socegada.s repous·a melancolican1ente ·á 
so111bra de coqueiros. 

O viajante que vem do norte pelo caminho terres
tre que rodeia o r io Sinimbú, começa a, ou.vjr de 1011ge o 
1narulho re1noto, mas ao sair na praia, estaca sorprehen
dido: a n1ata acaba intempestivamente á beira do Ocea
no sen1 dar tempo á vista de esperar a tra11sição. 

A. sua fre11te, isto é, ao sul, avulta longi11qua1nente 
a corclill1eira. de pedra que fecha a barra do .\1amangua
pe; a éste, o mar, e ao poente, ·aco111panha11do toda a ex
tensão do golfo, a grande rua de cabanas, primitivas, 
si1nples, evocadoras, embaladas pelos sons de dois sus-
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surros igual111e11te nostalgicos - o das ondas que se que
bran1 e o do i)almeiral que farfalha ao ve11to. 

Por traz da povoação, alastrada. entre cajueiros que 
dão á paisagem a significação do seu nome indigena -
Acaiutihfró - fica a lagôa Sinimbú, e, mais para dentro, 
num planalto delicioso, dorme ha quatro seculos o 
a ldea111ento dos Potiguaras, ou como lhe chama111 hoje, 
a vila de São Miguel, com a sua ermida branca - inar
co solitàrio de un1a conquista abando11ada, teste111unha 
enternecedora de um esforço que para ·sempre acabou. 

Aqui e ali, ao longo1 da costa, em frer1te da. matriz, 
servindo de poste para lampeão e ao norte, r10 outeiro 
conl1ecido pelo non1e de "F..,orte" , encont ram-se velhos 
canhões de ferro e de bronze, uns da Hespanl1a, ot1tros 

• 
da Holla11da, todos len1brando ·o jugo do estra11geiro; e, 
enterrados na ar eia, carcomidos pelo t empo, ~squeletos 
de " ubás" e destroços de " igaritês" falam m erencorea
n1e11te dos povoadores nativos, os que primeiro lutara111, 
os que pr i111eiro sofrera1n, os que nunca mais, depois da 
i11vasão, acharam paz na t erra formosa dos a11tepas
sados. 

O Jogar é de r ecolhime11to e dôr. Do alto daquela 
espla11ada tão silenciosa agora, milhares de índios co11-
ten1plaran1 atonitos as velas que vinham de 1011ge, 
do fu11do n1isterioso dos mares, n áos de ave11tura e des
ma ndo que eles r eceberam com festa e que lhes trouxe
ram i1os bojos a desolação, a decade11cia e a mórte. Na 
ar eia desta praia sonole11ta, regada outrora pelo suor da 
escravidão e pelo sangue dos martires, o pó dos seculos 
não sot errou ai11cla o rasto palpitante dos nossos maiores. 

. O ar e a luz, a inata e o mar ; esse a1nbie11te de ino:. 
dorra ; esse ch eiro edenico de relva e sól; a musica 
m o11otona das aguas; o crepitar do mangue ; o vozear 
da brenha - tudo aqui nos fala de um passado de can
dura que o homen1 barbara, na sua selvajaria , construiu, 
e o 11ome1n culto, na sua blandicia, destruiu. 

• 

Nascido i1uma época. tormentosa; filho de un1a civi
l ização angustiada e tumultuaria que enleiada na tem
pestade de todos os desejos, no clamor de todas as pai-
xões busca desorde11adamente rumo ; contristado especta-
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. 
dor desse estuar agitado, desse tateante querer de um 
mundo cheio de aspirações e baldo ·de fé; conten1plando 
de um lado o sofrime11to das gerações extintas e o anceio 
da gocação prese11te e do outro lado, tão desconhecido ou 
tão desprezado ainda, o edifício maravilhoso da harmonia 
social que o genio augusto de Augusto Con1te planejou, 
não para uma raça de escól mas para o con1u1n dos ho
n1ens com todas as suas virtudes e todos os seus defei
t9s, inhere11tes, aliás~ á Õrganisação cerebral; - e1n 11e

nl1uma parte como neste recanto suave, tão cl1eio de re
m.inisce11cias dolorosas, se11ti refletir-se e111 mi11ha alma 
a luta co1novedora da humanidade, através de sacrifi
cios · e de glorias, para estabelecer . i1a terra a frater11i
dade. 

Lá, i1os coqueiros run1orosos, cantava111 as patati-
... 

vas da praia, e longe, 110 verdejante pedestal da sua coli
na, a ern1ida branca dos catechistas de anta11ho in erg u- -
lhava ser e11ame11te 11a sombra da tarde que n1orr ia. 

Eu a conten1plei co1n tristeza e saudade, t r i.steza de 
vel-a tão diferente e diversa do que fôra, saudade i11de::
finida de todos os mortos ch.eios de nobre i11tui to que a 
leva11taram no deserto, e de todos os mortos que se abri
gara1n no seu inaterno seio, sem comtudo enco11trar 
abrigo. 

Que é dos cavaleiros da cruz que, e11frenta11do sem 
armas os poderosos, fizera1n de cada igreja um reduto 
santo para os selvag_e11s perseguidos e escravisados ? 
Ardeu a pira, ·e co111sumiu-se para sen1pre aquele residu.o 
de fé que ali1nentava o fogo sagrado. En1 vez da cl1a
ma que e11ca11ta, em vez do calor que ani1na, resta ape
·nas, con10 um signal de ruina a se elevar nos a.res, o 
fumo negro, i11util e, não raro,. per11icioso da combustão. 

O grande chefe indígena Piragibe, aquele que, já 
cente11ario, ao ser intimado por Zorobabé a recebel-o na 
estrada, respondeu que "fóra de guerra nunca fôra a 
esperar no can1i11l10. senão damas, e, pois ele (Zorobabé) 
não era da111a, i1em vinha dar-lhe guerra, i1ão se levan-
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taria de sua r êde '' , habitava a principio com o seu gru
po Tabajara, pertencente a tribu dos Tupi11iquins, á s 
marge11s do S. Francisco, na altura ·do atual Estado de 
.t\lagôas. 

Era aliado dos portuguezes, a quem, com a sua ge11-
te, de bôa i11dole, posto que Talorosissin1a nas pelejas, 
prestára assignalados serviços. Guiou Francisco de 
Caldas e Gaspar Dias de Taide i1a eµtrada que fizera1n 
para cativar gentes nos sertões de Pernambuco, mas, 
traído á volta por eles, vingou-se cruelmente, mata11do 

1 toda a partida portugueza e passou-se com os seus pa.ra 
-. o r1orte, firmando conciliação e pazes com os Potiguaras , 

hoste 'I1t1pinambá dantes inimiga, povoadora de toda a 
CO$ta que vae desde a margem esquerda do Parahiba até 
ao vale do Jaguaribe no Ceará, indios notabilissimos, 
que eran1 "o mór e o mais guerreiro e pratico gentio do 
Brazil ". · 

Piragibe estabeleceu-se á margem direita do Parahi
ba e ocupou o terri torio que se estende para o sul até a s 
l i11des n1eridionaes da antiga capitania de Ita1naracá. 

Andavam por esse tempo, os Potiguaras de briga 
aceza com os luzitanos e, já em desagravo de ofensas re
cebidas, já pelos insuflarem constantemente os francezes, 
á carga na Bahia da Traição, não davam tréguas aos ini
migos. 

··Foi esta guerra dos Potiguaras - diz frei Vicente 
do Salvador - gover11ando o Brazil Ll1iz de Britto, e111 ..,, 
a era de 1574 e dela se seguiram ta11tas ·que duraram 25 ' 
.annos." ...., 

Provocada, como de ·ordinario, pelo br anco, comecot1 
.:. 

a desavença i10 seguinte faeto: Um mameluco pern·a·m-

• 

• 

• 

. 

bucano pernoitou cert a vez em Capoaba, na casa de Ini
guassú e, enamora11do-se de uma filha desse chefe, apesar 
da r elutan·cia encontrada, com ela se casou, por ter pro
metido ficar 11a aldeia. Tempos depois, indo Iniguassú 
a t1ma caçada de a lguns dias não encon trou ao voltar nem 
o genro nem a consorte, que lhe fôra dada sob aquela 
condição. Zangado .com essa in esperada fuga, despachou 
dois f ilhos a Antonio de Salema, então de correição em 
Pernambuco, r equerendo . como amigo, que nessa época 
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era, ll1e 1na11dasse e11tregar a filha. Salema satisfez o 
justo pedido, mas ao chegarem os irmãos Iniguassú á casa 
do poderoso portuguez Diogp Dias, fazendeiro e senhor 
de e11genho em Tracunhaem, este "os recebeu com n1os
tras de n1uito amor" e lhes tomot1 perfidamente a irmã. 

"Tão bem intencionaco era este negro (o indio I11i
guassú) e .afeto aos portuguezes - escreve frei Vicente -
que nen1 ·ainda de seµ ofensor tomara vinga11ça se não 
fôra atiçado por outros Potiguaras, principalmente pelos 
de beira m.~t, com os quaes comerciavam os francezes". 

Iniguassú convocou os ca-ciques elo seu povo "e, por
que sabia1n que o 11on1em (Diogo) ti11ha inuita gente e 
escravos, e uma cerca muito grande feita, com u111a cas·a 
forte dentro em que tinh·am algumas peças de artilharia, 
·se concertaran1 que ele viria com todo o Gentio da serra 
por uma parte e o Tijt1cipapo, que era o maior principal 
da ribeira, com os seus e com os francezes por outra ... " 

Diogo Dias foi morto con1 toda a sua família; e da 
sua propriedaãe, finda a peleja, não ficou n1ais que 
um n1ontão de entulho. 

Os portuguezes porém, en1pregaram al1i a n1esma ta- · 
tica que por toda a parte lbes deu ganho de causa, isto é, 
pron1overan1 rixa.s entre as facções rivaes de aborigenes, 
aproveitando em seguida a oportunidade de destruir, es
cravisar ou afastar os que restaram da luta nos dois par
tidos. 

En1 pouco restabeleceram ·a a11tiga aliança co1n os 
Tabajaras e só con1 esse· estratagen1a conseguiram sub- / ". 
jugar ·OS Potiguaras aind·a então irredutiveis e, não pou- · ~ 
cas vezes, vencedores. Com o andar dos tempos, fora111 
alijando tanto os amigos como os adversarios, até que 
a fraqueza elos dois bandos, fraqueza sempre sistematica
me11te preparada pelo vicio~ pela ino1estia e pela velha
caria, lhes permitiu repulsar uns e outros, como de cos
tun1e, para as terras estereis. 

Foi assim que daquela im1nensa população indige-
11a, de qt1e nos falam frei Vicente do Salvador e Elias 
Erckmann, sobreviveram apenas dois pequenos nucleos-
11m de Ta:bajaras, ao s11l, no atual n111nicipio de Alhan-

, 
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dra, otltro de Potiguaras, ao norte, no distrito de l\!Ia
manguape, relegados an1bos para os taboleiros aridos, 
para as safaras catingas num, como i10 Ol1tro po11to, cor
tadas de alagadi_ços e panta11aes onde impera o . palu
dismo. 

Visitei, en1 1913, os descendentes dos Potiguaras, 
hoje reduzidos a un1a centena de famil1as espall1adas 
pelas inargens dos tiacl1os Cotovelo, Jacaré, Laranj'ei-
ras, Sa11ta Rita, Grupiuna, Tapuia, S. Francisco e a,lgu11~ 
mais. Den1orei, sobretuâo, entre os de S. F1~a11cisco, on-
de passei algu1nas 11oras; e, por me parecer otigi11alissi-
ma, alé1n de interessa11te, a . situa·ção desses índios, que- .. 
ro registrar aqui duas palavras sobre a in1pressão qt1e 

' . me deixaram. 
A11tes de tudo, devo assignalar o .asseio i1otavel qt1e · 

presenciei em toda a aldeia, tendo, a:Iiás, chega-c1o inef>· 
perada111e11te. 

Fica S. Francisco a 10 kilometros, mais ot1 i11enos, 
. a NO da Bahia da Traição e é formada por un1a lon
ga rua de peque11as casas. de palha e taipa, muito lin1-
pas, muito alinhadas, todas assent(fS sobre uma 101nbada 
que para un1 lado vae m,orre11do. em declive suave e para 
o outro, á esquerda de ql1em entra i1a aldeia, constitue 
a barranca de un1 vale seco. 

Nesse vale está toda a agricultura dos indios -- plan
tação ben1 cuidada, sobretudo composta de feijão, n'.lilho, 
e n1andioca e que muito contribu~ para o agradavel a.s-
pecto do logaT. . 

Essa encantadora inorada contrasta singular111e11te, 
pela su.a feição de brando e nemoroso socego, com o as
pero trato dos seus habitantes, aparentemente pouco . 
amigos de visitas. -"' 

' . 

São claros, robustos e ben1 conformados os i1etos -
dos Potiguaras. Seus traços são regulares, assi111 no ros-
to como i10 corpo, da11do ao conjunto da população um 
gráo de formost1ra superior ao que se e11co11tra comu
mente i1os sertões. Ha tambem ent1:e eles verdadeiros 
tipos de beleza, dos quaes o mais distinto é, sem duvida, 
a joven Bemvinda, que conheci em Brejinho, na resi-

. ' 
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dencia do senl1or Gersi110 Gomes. O ehefe nominal de 
todos ten1 o titulo de "rege11 te". , 

Os de Grupiu11a, nome com que designam o Estiva
Velho, usam cabelos compridos e toman1 11omes poeti
cos. Um deles é Ma11oel Noivo, outro João Palmeira, u1na, 
d. Flôr, outra, Rosa Bra11ca. Ha mais a família dos -Dias, 
a dos Leivas. -Esse grupo, e ben1 assiin os das éabecei
ras do Jacaré, fazem suas festas de igreja na Preguiça -
antiga vila de l\!Ionte-Mór, onde permanecem ai11da al
guns indios disp.ersos. Os do medio Jacaré, do baixo Es
tiva-Velho, de Laranjeir.as~ de Santa Rita, Cotovelo e S. 
Fra11cisco preferem fazel-.as êm S. Migu_el, a: que chaman1 
- a Jvila, da11do o nome de sitio a cada um desses loga
res em que residem. 

São quasi todos an1asiados, escolhendo os homens, 
invariavelmente, suas companheiras entre as parentas 
mais chega.das e logo que atinge1n á puberdade. 
- - Raran1ente toma algúm deles mu111er fóra da res.,. 

petiva aldeia. Só isto sucetle ao que te11do deixado mui
to cedo seu povo nu11ca ruais volta. Antigainente, quan
do algum rapaz aba11donava os lares, fosse para procu
rar a vida noutra parte ou porque o tivesse111 seduzido, 
o Regente mandava ou ia e.m pessoa buscal-o onde .quer 

... ~ .j . 

que estivesse. · ' 

, 

) 

Hoje, porém, a atitoridade dessa personagen1 é mui- ~ 
to~ limitada,. Sua 11on1eacão provém do vigario de s~ Mi- " . ~ 

guel e o vigario i1ada mais quer, de ordi11ario, senão 
que o Regente forneça dinheiro á igreja. 

De tal sorte o papel desse chefe quasi que se Teduz · 
á arrecadação das esportulas com que cada u1n deve con
tribuir para as despezas discriminadas pelo padre. Além 
desta função e· da prerogativa de falar primeiro, em no
me de todos, quando recebem visita de·cerin1onia, só lhe 
percebi um pr:ivilegio sobre o con1um dos seus stiditos 
- o de s~entender com os estranhos que Vã{) a s. Fran
cisco contratar trabalhadores. 

O preço corre11te desses co11tratos varia entre $800 
e 1$000 réis diarios, sem comida, por individuo. Traba
lham com diligéncia e procuram cumprir á risca o esti
pulado. Não são exigentes; á mais simples advertiencia, 

. ' 

' 

• 
;..:i 

• 
< 

) 

' . . ' 

• 

,. 



• 

• 

' 

• 
l -18 -

porém, que o dono do serviço faça a um deles, logo esse 
pede "a sua conta" e se retira. Immediatamente 2, 3, 4 
'º acompanham, pedindo tambem a conta, e en1 geral no · 
mesmo dia ou no segui11te vae-se o resto embora, ainda 
qtie seja1n 16 ou 20. 

Quando viajam l)Or estradas ott can1inl1os, andan1 
ordi11ariamente a um de fu11do e o que faz o da fre11te 
fazem todos os outros. Si, por exemplo, aquele bate em 
un1a folha de mato, o nlesmo farão qt1antos venham 
atraz. Onde o da frente põe os pés, exatamente ahi to
dos os outros hão de pôr os seus, de modo que quem não 
conl1ece esse habito i111agina que passou um só indio 
Qnde, na verdade, passaram 10, 12 ou mais; isto é, tantos 
quanto compõem o rancho. 

t • 

Vivem os atuaes Potiguaras da pequena agricultu-
ra de enxada e da pesca a mão desarmada. Rouban1 ·uns 
aos outros o que têm nas roças, não hàvendo por isso 
contenda ou queixa. 

Tem ~ucedido que algum ~stranho faz la-voura i1a ·~ .. 

terras deles: os indios começam a furtar nessa planta
ção o nlais que podein; o .sujeito reclan1a e €1es dão-lhe 
uma formidavel surra de páo - remedia sempre infa
livel para a retirada do intruso. 

" No mar ape11as pescam, e raramente, o "amo ré" , 
pequeno peixe preto e mofino, a que recorrem' quando 
i1ão encontram nada no mangue. Neste está o forte da 

• 

pescaria diaria que lhes fornece com abundacia . o ali- ~ 
mento. Desde o catanguejo grande até ao ·misero "mU·· 
fada"., que apa11ham quando não ha outra cousa, tudo 
lhes serve. Em geral, porém, é o "aratú", entre os crus
taceos, a maior vitima da sua gula, e, entre os gastero
podos, o mesquinho "mussuim". 

Partem de casa de madrugada, calculai1dQ a chega
da ao seu destir10 antes de sair o sol; mas não parte1n 
sem primeiro comer os mariscos que sobrara1n da ves
pera. Durante a pesca chupam "mussuins '' e ostras 
cruas, assam e comem "aratús", para o que já vão preve
nidos de farinha, e na volta, emquanto a mulher cozinha 

• 

' 
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l1n1a porção do pescado, a outra comem-na eles as
sada. (*) 

Pescam inteiramente nús € ficam tão negros de la
ma que na posição apropriada parecem, ao longe, porcos. 

Têm as mãos tão calosas que debalde as ferram os 
moluscos, os pés tão endurecidos que sendo as marisn1as 1 

cheias de conchas que cortam, raizes e pontas de páos 
que espetan1, i1ada sofre1n. Pouca importancia dão ao 
fumo para afugentar os mosquitos, que, entretanto, ator-
1nentam horrivelmente quem quer que penetre nesses 
alagadiços. • 

Nas grandes marés os "aratús" trepam nos man
gues e, quando, aS; aguas ·baixam, encontram-se amontoa
dos em grandes sucias. Nesse momento, o pescador 
amarra um deles para isca á ponta de uma linha e ba
te no chão. Os outros qµe estão por perto agarram-se 
immediatamente á linha e os indios, sem se incomoda
rem com as suas dentadas, aliás dolorosas, correm a mão 
de cima a baixo do fio, deitan·do-os assim no samburá 
qt1e para tal fim conduzem. 

Num in'stante juntam cardumes enormes de "ara
tús", cuja afluencia despertam com um assobio espe
cial que nisto empregam. 

Nas pequenas inarés, como esses bichinhos têm cam
po para andar, custam os Potiguaras a pegal-os. E' en
tão que padecem os "mussuins" e os "mufadas", os 
quaes viven1 sempre broncamente aferrados á haste ou ás 
raizes externas do mangue. Emfim, quando a sorte ll1es é 
de todo adversa, recorrem aos mariscos de pedra, que 
proliferam ao 1011go da costa e que eles espantosamente 
estragam sem que se petceba diminuição no viveiro as
soládo, qualquer que seja a quantidade que carreguem. 

~ 

(• ) " Quando estão em l ogar on de ha abundan cia, um homem gõ 

elos deles p ôde comer tanto quanto 5 ou 6 dos nossos; e quando se 
ach am p elo contr ario em Jog ares· escassos, tambem podem jejuar 
4: ou 5 dias, a p ertando o ventre coro certas cascas de ar~·ores, o que 
lhes íaz esquecer um t anto a fome, atê que ven ham a. comer outra v ez 
e entã<> desatam a. lig a dura da fo1n;e .. , 

Elias Erckrn:u in (1639) . 

• 
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Quatro seculos de civilização ociden:al passara1n 
pela estirpe desses l1on1ens. Eles são, portanto, no nli
nimo, a decima geração de aborige11es aboletados com
nosco. Frequentam as vilas, co11hecem as cidades e têm 
suas moradas, como, quaesquer outros sertanejos, á bei
ra das estradas. Ahi recebem o mascate e o trapeiro, o 
professor e o padre .em desobriga. Confundem-se nas 
igrejas con1 as populações ruraes e vilôas. Sabem as in
trigas da vizinhança e por vezes i1elas .figuram. Perde
ram de todo a li11gua_ dos a11tepassados, fala11dt> en1 lo
gar dela IQ nosso idio1na. Construem casas co1no as· i1os
sa.s, vestem-se como i1ós, usam os nossos utensilios e a 
nossa medicina. Alugam-se- e alt1gam os filhos. Com
pram e ve11dem, preferindo, como é i1atural, para as 
suas transações, certas pessoas e certos Jogares. Tudo 
isso pratican1 á imitação dos bra11cos e, todavia, são ín
dios puros, índios asperos, i11dios selvagens, com a sua 
sociedade á parte e tão alheia á nossa quanto lhes é pos
sivel sonegal-a dentro da mutua e voluntaria aproxima
ção em que as duas se defro11tam. 

Da 11ossa in.dustria aceitara1n tudo qua11to estava ao 
alca11ce deles; dos nossos costu1nes adotaram os mais se
n1elhantes aos seus, do nosso adiantan1ento intelectual e 
inoral não faze1n caso. 

A catechese religiosa i1ão deixou neles mais do que 
unia beatice extravaga11te e supersticiosa com que ·n1is-, 
tura1n suas crenças fundamentaes a alguns atos do culto 
catolico. \ 

A não .ser esta aqt1isição de fa11atismo, nada mais es-
1 piritualn1ente receberam do meio em que vivem e ao 

qual permà11ecem indiferentes e ina.daptaveis. 
São feiticistas incrustados em nossas vilas; especta

dores apenas da nossa vida, eternos convivas sem logar á 
mesa ,da nossa civilização. 

N'as suas festas domesticas é que, scbretudo, se apa
nha o apego dos Potiguaras aos seus habitos avoengos. 
Eles dansa111 e cantam como indios. Usa1n instrun1en
tos de i11usica, n1as i1istrume11tos indígenas, cuja fabrica
ção custa evidenten1ente n1ais do que alguns mil réis com 
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que comprariam o realejo de fole ou a t radicional viola 
- dos sevtões. 

O z1ambê ·e a }luita são ·os ·aoompan·hadores prediletos 
das suas canções e dos seus sam·bas. 

O zambê é um cilindro ôco, fechado nas duas extre
midades por couro curt ido, no qual tocam com os dedos 
ou com baquetas. E·' t1m lbombo· ·alto. 

A puita é tambem um cilindro ôco, in·ais alto que o 
zambê, tapaao de couro somente ·ein uma das bocas e ten
do no centr·o uma h:aste de páo com um buraco na pon.ta 
inferior, por onde se prende ao couro. A h·aste fica, por 
conseguinte, bamba e .a ex-ecução consiste em friccional-a • 
com um pano molhado, o ·que produz u·m so1n cavo e fu-
nebre. · · 

• 
A função ·da -puita é acompanhar o zambê. 
Cori1 essa musica elen1entarissin1a. folgam· n oites in

t eiras, dando a quem os contempla, ·a in1pressão de um 
rito barbaro em plena selva. . 

Mas n em só nisto se n1ostram primitivos os nossos 
Potiguaras. , Eu os quiz fotografar e não pouco trabalho 
tive para vencer a r epugnancia deles. Só alguns, ainda 
a ssim, concordaram com os m eus p~didos e argumentos: 
a gr~nde maioria . ficou irredutivel. 

Deu-me a primeira recusa uma formosissima ra
pariga que encontrei ao entrar na aldeia. Essa amea
çou-me com o cunhado. A segunda tive-a de um ma
gote de 1noços robustos, belos ~ de fisionomia inteli
gente que logo adiante estavam numa casa de farinha . 

Esses me disseram que ninguem os podia "retra
tar" sen1 previamente entender-se com o Regente. Di

. rigi-me então a esse chefe, o qual não foi dos m enos te-. -nazes na opos1çao. 
Todos diziam que "precisavam saber para que era o 

retrato " . 
Afinal t endo o Regente cedido, eu lhe pedi que cha

masse a esposa para figurar na mesma chapa. 
A mulherzinha levantou verticalmente o braço di

reito prolongando-o com o dedo indicador e declamou 
com a maior solenidade e a mais escolhida acrimonia: -

• 

' 

. ' 



• 
, 

. ' 
• 

-22 -

"l\1eu retrato só que1n tira é Deus, Nossa Senhora e 
S. ~ifiguel". 

· A preve11ção não podia ser mais completa, poü~ até 
as crianças. furtavam-se ao meu convite. A esse respeito 
disse-me o Regente que só os paes podiam dicidir e os 
paes, consultados, negaran1 terminantemente o set1 con
sentimento. 

Quando já me dispunha a deixar S. Francisco, al
gumas jovens mulheres, especialmente umas que já ha
viam passado tempos f óra ·da aldeia, e con1 elas un1 
velho, jocoso e amavel caboclo de cavanhaque, apresen
taram-se espontaneamente para serem fotografados 
juntos. · 

Preparada a machina, todos os indios que estavam 
por perto tomaram posição em frente, como se quizes
sem aproveitar a ocasião. Eu pedi que se afastassem, 
dizendo que tiraria novas chapas; eles mal satisfizeram 
o pedido, mas quando os chamei de novo não houve 
meios de formarem. Uns se esgueiravam, outros repe
tiam mais uma vez e com azedume Q monoto110 estri
bilho: - ''Precisamos saber para que é o retrato". 

Depois de esperar inutilmente que se· resolvessem, 
despedi-me, montei a cavalo e saí sem que eles dessem 
a menor mostra de camaradagem; pelo contrario, ex
ceto o velho de cavanhaque e muito poucas mulheres, 
tt1do o n1ais ficou nas disposições hostis da mf11ha che-
gada. -

Pelo caminho, diversas vezes e a meu pesar, ocor
reu-me a ·seguinte reflexão: - Si eu tivesse de per ... 
noitar em S. Francisco, não 8ei si o faria com aquela 
tranquilidade e a mesma segurança com que dormi no 
meio dos índios uatumanenses e, depois, entre seus ir
mãos d·o Jauapery, os qu.aes, todos, nunca viram um 
padre, não sabem o que vem. a ser uma igreja e até então 
não tinham tido com civilizados, salvo quanto aos ascen
dentes dos ultimos o êpisodio 1011ginquo de Barbosa Ro .. 
drigues, outras relações que não as de guerra, e guerra 
implacavel. 

• 

Rio, Out. 1920. 
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INDIOS CATECHISADOS • 

• 

" mas é certo que nãQ só no canto, 
mas e1n qualquer outra arte, recebem os in
dios com muita facilidade as instrucções que 
se lhes dão." ~ 

• 

F. X. Ribeiro de Srun1lnio - "Dia
rio de viage1n", pag. 36 (1174-
1775) . 

Esses pobres indios brazileiro.s, que arrastam sua 
triste existencia pelos povoados e vilas do interior ser
vindo de irrisão ás almas grosseiras e de comiserà.ção 

·ás almas sensiveis, bem pequena: culpa têm da mi.scra
vel situação física, intelectual e moral em que se en
contram . 

Foram outrora bravos guerreiros e expeditos caça
d9res ou provieram de tribus altaneiras que antes se 
deixaram aniquilar do que escravisar. 

Cortaram a mata bruta com machados de pedra e 
lavraram a terra a ponta de pão, o que atesta gra11de 
esforço e denota constancia e tenacidade no trabalho. 

Fa.ziam rêdes, esteiras, tangas, chapéos e outros ob
jetos de comodidade ou de enfeite, pri111ando em nluitos 
deles ao ponto de nos · causarem verdadeira e justificada 
admiração. 

Tinham industrias bem reputadas dentro e fóra do 
paiz, contando-se entre estas as famosas mumificações 
de gente pelos Mundurucús e de aves pelos T-ecunas. ( ·~ ) 

(*) "T ern os Tceunas a arte de prepararem a.s aves e passa1·in)J.os 
de n1odo que fica1n inteiros, com todas as suas !)artes, cheios de aJ.go
rlão ou sumaúma e que são muito apreciados na Europa." - Ou\·idor 
Saiupaio ("Diario de viagem " , pag. 68). 
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Eram no seio da familia, e dentro das regras do seu 
f eiticismo, hon1ens de costumes sãos, filhos Q.edicados, 
bons n1aridos, paes extremosos; e, no que toca á vida 
em sociedade, atendiam aos seus chefes, ouviam os con
selhos dos velhos e por nenhum motivo deixavam de 
tomar parte nas lutas e diligencias necessarias á defêsa 
e manutenção da coletividade. 

Respeitavam as mulheres alheias e tratavam ben1 
as proprias, protegiam os anciãos e aturavam com a 
n1axima tólerancia os meninos, fossem de quem fossem. 

Não mentiam, não furtavam, não invejava1n, não 
maldiziam. 
• Não bebian1 alcool, não fun1avam, nem jogavam, até 
porque não conheciam, em geral, essas praticas. 

Sempre se disti11guiram como pachorrentos e meti
culosos a~tifices i10 preparo das suas armas e dos seus 
adornos. Um arco de indio do mato é tão admiravel 
pela força e geito que requer o seu manejo como pelo 
gosto e paciencia que demanda o seu lavor. A mesma 
perseverança e igual pericia empregavan1 nos brinque
dos e adereços que faziam para seus filhos. 

Uma vez, no alto rio Uatumâ, no Amazonas, dei com 
un1 logar onde evide11ten1ente existira antanho uma taba 
con1pletamente selvagem e sem duvida in1porta11te·, as
sim na quantidade de individuos como no adianta1nento 
l11dustrial. 

Entre o numero enorme de instrumentos de pedra 
que encontrei á flôr da terra, taes como pilões, cavado
res, n1alhos e outros, achei algumas dezenas de macha-
dos de varios feitos, tamanhos e consistencias e no meio 
deles un1 n1achadinho minusculo de 4 centímetros de 
comprimento c~m espessura e largura correlativas. ·Si 
eu lhe di.ssér que me· vieram lagrimas aos olhos apenas 
darei ao leitor uma desbotadissima idéa da comoção 
com que contemplei esse maravill1oso achado, fruto de 
tão grande labor para tão pequena aplicação. Era um 
misto de tristeza e respeito cortados por um laivo de 
saudade tão pungente e desco~solada quanto indefinida 
e consoladora. 
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Esse pobre pae selvatico, que consumiu tanto tempo 
em fabricar um brinco para seu filhinho, sem outro i·e
curso alén1 das suas mãos, da agua e ·da pedra que des
bastaram a pedra, jazia provavelmente sob as ruinas da 
maloca extinta sen1 ter visto crescer o ente querido, ou 
foi talvez arrastado com ele no mesmo diluvio de sangue 
em que se afogou a lutar. 

Mas esse pae carinhoso deixou á civilização estulta 
um certificado da sua grandeza intelectual e moral: 
pertencendo a um estado naturalmente guerreiro deu 
para folguedo de seu fill10; não a copia dé uma arma dy 
combate, mas a ~inia:tura do principal instrun1ento de 
trabalho que conhecia, gastando nessa afetuosa ocupa
ção um dia, dez dias, talvez cem dias, quem sabe quan~ 
tos ? 

Dahi essa recondita saudade que nos inspira, ao mes-
1no tempo desconsolada e consoladora - desconsoli}da 
porque não é possível resuscitar esse hon1em de coração 
para dar-lhe uma prova da nossa simpatia; consoladora 
porque ·ele ·só bastaria para rehabilitar com o seu le
gado a raça inteira a quem a estupidez e a n1istificação 
raancomunadas atiraram os injustos labéos de preguiça, 

· ferocidade e sandice. 
De outra vez ofertaram-me uma coleção de pin

gentes para colares i11fantis executados em casca de 
côco por i11dios tan1ben1 amazonenses um pouco mais 
adiantados ou pelo n1enos mais bem, dotados de recursos 
do qtie o afectuoso pae uatumanense. Esse outro, com 
efeito, já d1spunha de alg_uma ferramenta, de invenção 
sua, que lhe permitiu lavtar em figuras tão din1inutas 
(a maior delas tem 31 milimetros) a rija crosta que lhe 
serviu de materia prima. 

Duas cousas logo chamam a atenção nessas peque
nina.s obras d'arte: a postura característica dos animaes 
representados e a elegante execução de cada peça. O es
cultor indigena, conhecedor emerito dos habitos e , in
cli11ações desses animaes, apanhou de cada um a atitude 
mais peculiar, o gesto mais significativo, e de tal modo 
traçou o conjunto de linhas que exprimem essa parti
cularidade, seja em repouso seja e1n movimento, que se 
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tem, logo á primeira vista, a · impressão exata do setl 
pensamento. Assim, a rã parece estar r ecolhendo as 
patas e estendendo o tronco no seu saltinho pulado; a 
rôla t e1n o papo arredondado e volumoso, a cabeça baixa 
e o dorso arqueado como quando choca sobre o ninho ; 
o jacaré va i lentamente se arrastando pela praia con1 
as pernas ao longo da cauda e os ante-braços a remar 
o proprio ·corpo; o biguá fita parado e atentamente o 
fundo da lag'Ôa á espera da presa, e assim os demais bi-' 
chinhos. Ninguem que examine ·desprevenidan1ente essas 
imagens dirá que são e11talhadas por un1 selvicola sem 
11enhurna aprendizagem de qualquer arte especial e sem 
noção algun1a de arte em geral. Ei1tretanto nenhum 
auxilio exterior teve o artista a não ser o dos 1nodelos 
vivos, aliás copiados de cór. Tudo saiu do seu senti
mento poetico esclarecido pela sua embrionaria inteli
gencia. 

Não quero dizer, é obvio, que todos os indios são 
dotados de uma tal capacidad_e, e é facil de ver que não 
tendo eles nenhuma cultura mental de nenhuma especle 
e não tendo tamben1 preocupações artísticas, salvo a 
cultura e as ,preocupações resultantes da s imples vida . 
em sociedade, só mesmo pelas exceções sempre reser
vadas aos tipos de faculdades superiores poden1 ser pos
síveis t aes 111anifestações. Quero, porén1, mostrar que 
havia entre os aborígenes quem tivesse aptidões consi
deraveis e, sobretudo, quero afi1·n1ar que todos eles sa
biam preparar ar cos, flexas, instrumentos de pedra, 
rêdes, utensilios e ornatos de varias especies par a suas 
m ull1er es e filhos e tamben1 que caçavam e na maioria 
lavravam a terra, e ainda que eran1 de bons costumes e 
não tinham vícios. 

Com essas qualidades e disposições deixaram os seus 
inatos, e por ben1 oti por mal, tiveram ingresso i10 seio 
da nossa civilização. Porque, pois, nã.o as conservaran1? 
P orque n1otivo em vez de conservai-as trocaram-nas 
pelas mazelas de que hoje são portadores e que os le
varam de quéda em quéda até á degradação immensa 
en1 que se encontram ? 
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Leitor a111igo, vis itai esses chamados índios catechi
sados em suas cabanas ; visitai-os nas chan1adas m is
sões de catechese ; vêde-os em grupos ou isolados, ho
mens ou mulheres em qualquer condição, em qualquer 
idade : a menor pécha que lhes notareis é a da imbeci
lidade. O sistema de escravidão e penuria en1 que viven1 
aITastou-os a essa baixa humildade que abre mão das 
opi11iões, das vontades e até das mais just as ambições ; 
e, intorpecida pela inercia, embotada pelos desregra
mentos alcoolicos e outros, foi-se-lhes aos poucos apa
gando a inteligencia, já de si rudimentar, até que che
gou a essa trjste parvidade que se transmite de geração -em geraçao. 

Para desorganisar-lhes as familias ensinou-lhes o 
branco a en1briaguez e para ter falso testemunho e fazer 
ª_9.uisições gratuitas ou .a preços rr1odicos, ensinou-lhes 
as artes de mentir e furtar:< 

Quem teve ocasião de conviver com indios selva
gens, e sobretudo . -com indios bravos, fica verdadeira
mente consternado ao retravar relacões com índios cate-

~ 

chisados . ,/\..' vivacidade alegre daqueles corresponde 
nestes a tristeza pasmada; ao vigor, a debilidade ; á fran
queza, o sµbt erfugio; á altivez, a baixeza; á fidelidade. 
a perfídia; á sinceridade, a dissimulação, Q.. embust e, a 
manha . E tudo o mais assim, pelo inverso, inclusive a 
propria faculdade de dar ás cousas nomes apropriados, 
faculdade que se entibia quando não perden1. ( t** ) 

Suas choupanas são. imundas, os indivíduos imun-, 

díssimos e os trapos de que se cobrem absolutamente 
nojentos. . 

• 

• 

( **) " .A língua desta nac;:ão (Xumana) tem nomes de propriissima 
ctyn1ologia e ànalog·ia. Chama ao sol , Simá que qu er dizer - a s t r o 
calido; ~ lua, Uaui~ isto é - astro frio; â.s estrellas, Uúeté, que si
gnifica - astro luzente; a o trovão, Q,uiriuá, que significa indicio de 
chuva; ao relampago, Pel."iuá, isto é - cousa pavorosa; €~ aurora, Sa
n1ataca, <1uc quer dizer - p r incipio do dia." - (Iden1, ibiden1, pag-. 81). 
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E' impossivel contar com eles para qualquer tra
balho duradouro, salvo no jugo, sob ameaça. Não ha 
como indio catechisado para ter pavor de · indio bravo, 
e uma das causas que, com esta circunstancia, patenteia . 
o gráo de aniquilamento desses infelizes é que, apesar 
de tudo, é com eles, com o auxilio deles e com a expe
riencia deles, que os civilizados fazem st1as guerras 
áqueles indios. 

Ninguen1 se póde fiar nas suas promessas ou na sua 
palavra porque um longo comercio com a velhacaria e 
a fraude os habituou á fraude e á velhacaria. Perderam 
o cuidado co111 as suas mulheres e os carinhos com os 
seus filhos, e a tal ponto de aviltamento e relaxação 
desceram nesse particular que tem havido casos de ven
derem temporariamente aquelas e definitivamente estes. 

Qt1e i11fame educação não foi preciso dar a ·essa 
misera gente para transformal-a assim de bôa em pes
sima, de atilada em palerma, de honrada e~ deprava
dissima? 

Vós que nle acon1panhastes até aqui não façaes côro 
com os seus detratores. 

E si não tendes uma palavra para amaldiçoar. os 
autores da sua desgraça, não a tenhaes tambem para 
an1esquinhar a viti1na indefesa. 

Respeitai-lhe o infortunio; nem é generoso que o 
não respeiteis, tão grande e immerecido· é. 

Póde acaso provocar despreso ou rancor uma criança 
que mente, furta ,e se em.briaga ? 

Não, certamente; mas ha de inspirar-vos comisera
ção e tristeza. Que culpa tem a pobre do máo ensino que 
lhe deram ? Porventura a sua alma virgem não estava 
igualmente apta a apren.der a virtude si 11esta e não no 
vicio f ôra educada ? 

O indio era uµia criança; ensinaram-lhe assim, as
sin1 aprendeu. 

Perdoai si quizerdes ao professor, mas não conde
neis o discípulo. 

Podeis até olvidar que o professor é o representante 
do progresso humano; antes olvidar que odiar, mas não 
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esqueçaes que o discipulo não tem quem o defenda, t endo 
tanto quem o acuse. 

I11dio catechisado é cão sem dono. ' 

. -

Indio catechisado é ludibrio de seu sen1elha11te. 
Indio catechisado é escravo de todo o mundo. 
Tem quantidade de inimigos; não t em n enhum 

1rm~o. 
~ -- Porque nao haveis de ser o primeiro ? 

lVIargem de Taquary, F esta da Bandeira de 1922. 
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AJURICABA 
"Entre Lama-Longa o Santa Izabel des 

agúa o pequeno rio Hiyaâ, povoadissimo an
tigamente de Manáos e ao qual deu fama a. 
habitação do facinoroso e for1nidavel Ajuri-
caba. .. ........ ..... ........ , ....... · · · · · · · · · · · 

Tinha feito aliança com os Hollandezes 
da Guyana. com os quaes commcrciava. 

A principal drog·a. desse commercio erão 
escravos, a que reduzia os índios das nossas 
aldeias fazendo nellas poderosas invasões." 

. 
;: 

• 
F. X. ltibeil'o de Snn1paio-"Dia
rio de ·viagem" - (1774-1775) . 

Os portuguezes difamaram crueln1ente Ajuricaba 
como difamaram Bekman, Felippe dos Santos, Tiraden
tes, Domingos José Martins e todos os nossos esforçados 
patriotas do passado. Não é, aliás, desconhecido dos 
nossos ultimos tristissimos tempos de Republica o facto 
de potentados injuriaren1 "Seus a~versarios á guisa de 
sobrecarga em mesquinhas e jgnon1iniosas vinganças, 
o que sobretudo acontece quando esses adversarios têm 
a audacia de condenar ou simplesmente de comentar as 
tleshonostidades patentes e nuD:,ca desmentidas dos re
feridos potentados. 

Não estranhemos, pois, que estrangeiros tivessem 
atirado sobre a memoria do grande chefe indígena o 
labéo de taganhão da sua propria gente . 

Ajuricaba é, sem erp.bargo disto, o primeiro e mais 
legitimo exemplo, entre nós, de resistencia heroica á 
opressão e á escravidão. 

Pertencia esse índio á nacão dos l\1anáos e era um .. 
dos seus mais poderosos principes. Interessado em dar 
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comodidade e progreso ao seu povo, estabeleceu comer- · 
cio e alianca com os ~olonos da Guiana I-Iolandeza, en-.. 
tre os quaes achava troca para os produtos das suas 
matas ·e nos quaes procurava apoio para se defender 
das outras Guianas, especialmente da franceza, mais be- · 
licosa e mais' ávida d~· lucros ilícitos. _ 

Guardado solidamente por essa parte, tratou de se 
guardar pelo outro lado vulneravel congr.egando e des.- ,, 
tacando O•S guerreiros de sua nação êm varios pontos do · 
baixo Rio Negro para sustar a invasão avançad,ora e 
sen1pre calamitosa dos lusos. 

Costumava1n estes arreba11har índios para as suas fei
torias e nelas escravi.sal-os explorando gananciosamente· 
o trabalho deles, de onde r esultava que os infelizes, com . .., 
n1uita oct1pação, pouca alimentação, pouq-q.issima roupa 
e 'nenhum trato, definhavam rapidamente e nlorriam á 
mingua. 

Já nessa época estav;tm os gentios desamparados 
da caridade jesuíta transformada . por sua vez em expo
liação e mercancia, posto se disf~rçasse astuciosamente 
sob o n1anto h ipocrita de misericordia com que ainda: 
hoje cobre ·as mazelas dos seus herdeiros salesianos, be
neditinos, carmelitas e outros. 

Abandonados assim de qualquer socorro estranho, 
perseguidos e aperreados Pf)r gregos e' troianos, não po
dendo contar sinão com ot; seus proprios fraquíssimos 
recursos para se libertarem das batidas e bandeiras que 
os iam buscar aos matos nas suas aldeias, in11umeras 
tribus fraquearam e, embora mal- se adaptassem aô re
gímen ·de sujeição. violentamente contrario aos seus ha- . 
bitos tradicionaes, foran1 todavia perdendo o antigo 
vigor e t enacidade com que . lutavan1 na defêsa ou na -agressM. _ 

Q.s civilizados, usando da intriga ou do suborno, 
atiravam-nas umas contra as outras e transformavam 
algumas não sómente em aliadas suas mas em inimigas 
e perseguidoras das que se conservavam arredia.s ou 
hostis. 1 

Os grandes ar anhões insaciaveis conhecidos pelo 
nome de aldeias do Quiari e for111ados de povos a prin-
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cipio apenas escravisados e em seguida arvorados em 
salteadores ·e redutores dos seus irmãos, começaram 
deste modo a estender até ás tabas selvagens suas teias 
traiçoeiras para prear aos bandos entre os grupos que 
antes preferiam morrer nas suas terras do que ceder á 
sanha dos seus malfeitores tirados em grande maioria 
do seu proprio seio. 

E' nesse momento que o nome de Ajuricaba aparece 
na historia. 

Sua figura de colosso eleva-se naturalme11te, pela 
energia, acima do seu tempo, coll).o já pelo berço se ele
vava hierarchicamente acima da sua geração, e esse 
homem excepcio11al, tão predestinado para o mando 
como para o comando, concebeu e jniciou com fortuna 
um dos mais nobres ~valorosos tentames patrioticos que 
se conhecem. 

Nascido numa época de cativeiro e tor1nenta, ele, 
principe livre e respeitado, sentiu, não obstante, o vili
pendio alheio e tentou reivindicar os foros da antiga 
liberdade, vendo na grandeza mesma do seu posto, me: 
nospresado aliás pela presunção dos conquistadores, o 
encargo dessa atitude insigne. 

Arvorando-se con1 esses pensamentos en1 libertador 
ostensivo de sua raça vencida e deshonrada, atirou aos 
vencedores o cartel de desafio e, antes que houvessen1 
levantado a flexa de combate com que ll1es vedava o 
passo, transpoz a fronteira ·delimitada e atacou-os no 
proprio domínio deles, expulsando-os desse prin1eiro 
reduto para além das aguas do Uarirá. 

Vindicador implacavel de todas as injurias e agra
vos do· passado, convencido, máo grado á rud·eza dos 
seus conceitos, do grande papel que o destino lhe con
fiára, onde quér que fosse preciso derribar a opressão 
o seu braço de ferro caía como um raio deixando sob a 
clava formidavel a destruição, o pavor e o aniquila- . 
mento. 

Desde Lama-Longa, o antigo ninho de Dari, até 
Carvoeiro, a vigilante e cruenta Aracary dos Paravia
nos, o vale do Rio Negro foi um só teatro de guerra . 
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A' frente dos seus bravos Manáos, Ajuricaba levou 
de roldão até o entroncamento do Rio Branco as aldeias 
de Thomar, Moreira, Barcellos, Po-yares e Carvoeiro, 
ê ujos habitantes - Portuguezes, Banivas, Barés e Uara- ')( 
nacoacena - foram por essa vez refugiar-se em Moura. 

• 

Regressou em seguida á sua terra, reuniu novas 
( 

forças que incorporou ás suas hostes vitoriosas e desde 
então nunca · mais deixou socego aos estabelecimentos 
civilizaQ.os do Rio Negro . 

Nos assaltos que fazia aprisionava em geral grande -
nun1ero de indios e entre eles, separava, nà su~ col~ra ~ .. '\ 
sagrada, os que já se haviam adaptado ao cativeiro e, · · · 
disto fazendo alard~, serviam de bôa vontade, contra . 
sua raça, aos verdugos dela. A esses vendia-os impiedo- ~ 
sarnente como escravos que já de facto era~. ~ 

Podia matai-os, não seria desculpavel num chete 
barb~aro á vista de taes razões uma tal inedída ? . 
. Vendei-os, sendo um exemplo terrível, era tambem - ·~ 
um ato de magnanimidade, sobretudo em quem não fez 
jamais outro tanto a índios do n1ato-, muito mais faceis 
d.e apanhar, muito menos perigosos· nas suas desprore
gidas malocas. 

A ambição e o odio dos inimigos extravasaram _ahi, 
não porque - como fizera1n crêr - Ajuricaba trata:sse . 
com· esse rigor os gentios capturados, mas porque era 
esse principe um estorvo continuo ~os \Seus planos: de 
exploração desses mesmos gentios, um destruidor con
stante da sua mal adquirida fazenda. 

Recorreram então, como de costume, ao governo 
para que lhes mandasse força militar com que o ba-
tessem. · 

Diversas expedições foram levadas ao ;Rio Negro e 
logo derrotadas. 

Ajtiricaba tinha crescido tanto aos olhos dos seus, 
que de toda a parte lhe cl1egavan1 combatentes que vi-
nham espontaneamente procurai-o para terem o pra·zer ,. 

. de batalhar sob tão grande tuchaua. E tal respeito im
punha o seu ·nome aos adversarios que bastava a sua 
presença em um certo ponto para que o rio ftcasse a 
mais de 10 leguas desinfetado deles. "' 
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O heróe passeou, assim, lívremente, durante longos 
annos e pelo curso inteiro do Rio Negro e parte do vale 
do Rio Branco, o seu triunfo conquistado em tão duras 

' e inclitas lides. 
No tempo de João da M~ia da Gama, governador do 

Pará, mandou esse general contra Ajuricaba uma ex
pedição militar composta de um corpo de infantaria e 
b.arcos artilhados ao mando de Belchior Mendes de 
Moraes . 

Acabava Ajuricaba de assaltar Carvoeiro, cuja P.O
pulação mais uma vez destroçara, e voltava para o seu 
r etiro qúando foi inopinadamente acometl.!fo por Bel
chior, que achou prudente agregar ás suas forças as de 

• João Paes do Amaral com o seu capitão á testa. 
Posto fosse apanhado de sorpresa e por inimigo in

-comparavelmente mais forte de armas e âe embarca
ções, o combate foi renhido, demorado e por muito 
t empo indeciso, até que o consumo das flexas indige
nas deu ganho de causa aus civilizados. 

Ajuricaba, com 1.600 L~ios ,desarmados, foi apri
sionado por uma tropa superior a 800 homens, farta
mente dotada de petrechos de infantaria e artilharia. 

Remetido para o Pará com parte dos seus compa
nheiros, algemado como estava, fez na embarcação em 
que ia uma sublevação que - afirma o Ouvidor Sam
paio - "deu grande trabalho para ser abafada" . 

Vendo frustrado o seu plano e perdida a liberdade, 
fiel ao seu feiticismo p1·imitivo, preferiu a mórte ao ca- . 
t iveiro e, apesar da grilheta, sem expectativà de salva
mento, atirou-se ao r io e desapareceu . 

O proprio adversario exaltou o seu valor e fez-lhe 
este elogio certamente excepcional na cronica do infa
mador: 

" Elle era muito valente e esforçado." 
Sua fama era tal e seu prestigio tão grande que nin

guem entre os indios acreditou na sua mórte. 
As gerações se sucederam por mais de um seculo 

e ele continuou a ser esperado pelo seu povo como ou
trora D. Sebastião pelos -portuguezes depois do desastre 
de Alcacer-Kibir. 
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Sagrou-o a lend'~ -cavaleiro rediftvo da gloria, em·· 
balsamando-o com o seu perfume de ilusão e misterio. 

Para a historia, porêm, Ajuricaba é muito mais do 
que um mito de poesia e de esperança: é na morte um 
simbolo heroico da Liberdade porque foi na vida um dos 
seus intrepidissimos campeões. 

Margem de Taquary, 15 de Novembro de 1922. 
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O MARTIRIO DOS TORÃS 

"01'1 lndios Parintintins e os Jurna a.n
tropofagos, teem estado em continuas hosti 
lidades eontra os Torâs que, quast domesti
cados, vivem ã. ma.rãrem do IUo ~1.adelra ... 

AngeJo T h o1naz do Amarttl -
Relatorio {!. Assem blêa. do Ama
zonas (1858) . 

• 

Eis aqui uma historia ·de indios, como tantas outras, 
dolorosa e comovedora: 

- A canôa, barco sinjstro de cativeiro e martirio, 
descia o rio lugubremente sob os olhares ocultos .das 
mulheres chorosas e das crianças espavoridas, mas nin
guem diria que corresse tão ii}'essurosa e certeira para 
o abismo e para a mórte. 

Dentro dela os ultimas combate11tes da tribu dos 
Torâs selavam com sangue innocente a desdita imensa 
de viverem sem patria na patria mesma de seus maio
res e num seculo sem religião em que a impiedade é 
tal que assombraria aos proprios verdugos si nela me
ditassem alguns momentos. 

Nenhum mal havian1 feito, sinão o de defenderem 
a s ua terra e suas familias; nenhum crime praticaram, 
salvo o de terem resistido heroicamente á degradação, 
ao roubo e ao extermínio. 

Emquanto a ambição dos homens não vislumbrou 
a plaga natal de cuja superficie brotava abundante
mente a riqueza sob diversos aspetos; emquanto o r io 
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paterno escondeu o can1inho das tabas sequestradas, vJ
veram felizes. 

Bateu-lhes, porém, o primeiro civilizado ás portas. 
Eles o acolheram com agrado, pouparan1 aquela vicia 
que em nada lhes era cara, preferiram amparal-a a sa
crifical-a, e dela mesma receberam a primeira perfidia: 

Outros aventureiros armados até aos dentes seguiran1 
os passos desse, e a rapina., a destruição e o despudor 
foram os traços nefandos que assignalaram a passagen1 · 
dos vandalos por aqueles desvãos paradisiacos. 

~ 

Travou-se então, implacavel, a guerra de morte onde 
f!Uer que se encontrassem branqos e índios. · Por esse 
tempo tinha a tribu dos Torás - e bem o merecia - o 
nome de nação e se estendia pelo curso inteiro do Ma
deira, desde além do Jaciparaná até á foz do grande rio. 

Os portuguezes começaram o ataque por Itaco.atiára 
e, com alternativas de exito ou revés, ora repeliam os 
indios para o alto, ora, quan<lo estes se congregavam em 
maior numero, eram batidos e repelidos. · 

Já o ferro e o fogo havjam dizimado as hostes se!
-vaticas. Em varios pontos a orfandade e a viuvez en
lutavam pesada~ente as aldeias varejadas; a dôr se 
estabelecera naqueles ri<lentes pousos de outrora, e como 
si não bastasse ás an1arguras doo Terás, os moços, espe- · 
ranças da tribu, arcabusados; os velhos, consell1eiros 
dos tuchauas, ensandecidos pelo tormento; os infante.s 
deformados pela crueldade assassina; as mulheres po-
luidas; os chefes cativados; os ·penates destruídos; as 
roças incendiadas; como si tod~sse manancial de tris
tezas não chegasse a encher a medida de infortunios 
que o destino lhes reservára, tambem a desairença, tam
bem a traição alojou-se entre eles. 

Os civilizados, vencidos pela sagacidade indigena, 
aliaram-se a outros selvicolas para ju11tar á s t1periori
dade de armamento as vantagens do conhecimento da 
região, dos ardis e dos costumes do ad,rersario. 

A uns iludiam co1n trapaças, a outros exploravam 
os insti11tos ruins com promessas e ofertas, porque tam--
be1n entre esses rudes selvagens ha bons e máos, e a 
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todos enganavam, desprezavam ou hostilizavam quando 
já não careciam dos seus serviços, tal como fazem os 

~- politicos que qu:ando querem desprestigiar ou inutilizar 
uma classe' lançam uns contra os outros os proprios 
membros dela, jogando co111 a ingenuidade. de uns, com 
a pusilanimidade de -0utros e com os baixos apetites de 
terceiros. 

• 

Mas esse conluio do baca1narte e da · astucia ainda 
foi pouco para vencer o arco dos Torás. E como de cos-
tume entroµ em sena o poder militar. .. 

O atraso e miseria em que vivem os nossos abori
genes já seria, sem essa agravante da guerra oficial, o 
inaior,; oprobrio do Brazil e sobretudo dos seus governos. 
Com ela passa de oprobrio a crime nefando. 

Em 1716 assolou as paragens do Madeira, por OJ+de 
viviam esses indios, . uma expediçã9 militar comandada 
pelo capitão-mór do Pará João de Barros da Guerra, 
"que fatalmenté morreu por cair e1n cima da canôa em 

,e que se transportava un1 pes~do páo arrancado c~sual
mente da margem do rio" ... 

E mal se percebe nestas singelas palavras de um 
Ouvidor em correição, qve cala ou esquece os horrores 
da em preza para só falar da mórte "fatal" do seu cabo, 
mal se percebe -· - dizian1os - o que foi ~ssa"' carnifi-

·cina hedionda co1n as suas consequentes lutas. De Ita
coatiára á cachoiera de Santo Antonio lavrou o incen_dio. 

, A morte varreu todas as malocas, todos os papiris, 
. todos os igarapés onde se refugiavan1 os perseguidos; e, 

passada a refrega, as mulheres não sabiam das suas 
crianças, os homens se desconhecian1 uns aos outros 
pelas deformações da guerra, e a tribu errante e des
vairada apenas poude reconhecer os logares das suas 
moradas de outrora, tal foi a devas tacão e t amanha a 

~ 

ruina. 

· Não houve grupo que não lamentasse a perda de 
seu chefe; não 11ouve fan1ilia que não chorasse a me
tade de seus parentes arrebatados no tufão de cl1amas, ,, 
não ho·uve mãe que tornasse a vêr todos os seus filhos. 
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Doze annos depois, em 1728, fundou-se a atual' vila 
de Borba que aperreada pelos terríveis Muras andou de 
déo en1 déo desde o lago Aponiã, pelo Jamary, pelo Gi
paraná e pelo Trocano, até seu ultimo assento entre o 
Ca11umã e o grande Autaz, a jusante deste e da antiga 
in issão de Sapucaia-oroca. ( *) 

Os Torás que conseguiram escapar á sanha dos seus 
inimigqs agregaram-se 11a maior parte a essa população 
ineipiente na ilusoria esperança de viverem em paz, 
visto como já haviam trocado o nomadismo pelo seden
tarismo e a vida gt1erreira pela industrial redusida, já 
se vê, ás ocupações rudimentares da cultura do sólo adi
tadas á caça terrestre e -fluvial. 

A escravidão ameaçou-os ahi com o seu jugo, e desse ,. 
tempo até 1876 são 148 annos de imigração ao longo do 
l\ladeira, pelo interior dos seus tributarios e até para 
além do clima patrio. Em 1750 João Daniel e em 1873 
James Orton viram Torás na parte média desse rio; 
l\tlartius em 1821 e Rodrig_ues de Medeiros em 1853, em -
Itacoatiára; Silva Coutinho en1 1864, no Crato; Gustavo 
Adolpho, n o Giparaná em 1865; Domingos Monteiro ~ 
Peixoto em 1874 e Domingos Jacy Monteiro em 1876, 
na 1n issão de S. Francisco; e frei João de São J os€, no 
Porto de l\t!ób, quasi á barxa do Xingú, no latifundio pa
raense pois, a mais de 900 ki1ometros do torrão dos an- • 
t epassados. ~-

Viram-nos outros, anteriormente, no rio Marmel-
los .. . 

E aqui teve logar a t ragedia fi11aL dos Torás. 

(• ) Conta a le11cla q:uo existiu antigam en fe n ess e l)Onto uma 
a ldeia habitada pelos lV[ur as que a h i l evavam v ida de Gomorra sem 
respei.tar siquer as festas a T upan. Os pagês os r e J;>r ehendia m, mas 
e>les não müdavam de comportam ento. Um dia desapareceu a a ldeia 
sepultada n o rio con1 todos os s e us habita ntes. Muito t ompo d ep ois 
é que se f ez a atual novoação que os l\1uras foram de n ovo habi tar . . 
:.\I as co1neçaram a ouvir á noite canto de g alo que vinha do fundo dait 
ag;uas. Os pagês explicavatn que esse can to era u m a viso dos anga.
turamas, que outrora dep lorava1n a sorte da a ldeia desregrada e que 
agora clamav::un para q.ue nã o caisse novam.en te n a d epravaçã o. 
"Sapucaia-oroca" quer dizer galinheiro. 
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Acossados pelos caucheiros, pelos Muras, seus alia
dos, e mais pelos Jurús e pelos formidaveis Parintin
tins, os Torá~ resolveram remontar o Madeira e, no 
alto de.ste, remontar seu afluente Marmelos e, no alto 
<,leste outro, remontar ainda seu afluente, o pequeno 
rio Preto que se perde silenciosamente nas solidões flo
restaes do sudeste amazonico. Ahi n1esmo, nesse re
canto ignorado e remoto,, por tres vezes os foi buscar 
a tnvasão gananciosa dos civil izados levando-os á força 
para as margens do l\iadeira, onde trabalhavam escra-

- visados e sem outra paga além do n1iseravel sustento 
que transmuda a mórte plenq pela fome na mórte dife
rencial pela inanição. Dessa terceira vez resolveram os 
que se salvaram da batida libertar os seus irmãos, ainda 
que isso lhes custasse a propria vida, e nesse intuito 
1nontaram emboscada e.m ambas as margens da ca
cl1oeira de Pari-cá, onde deviam passar os piratas e onde 
ninguem passa sem baixar á terra com todo o carrega-

.J mento e guiar á espia a embarcação arrebatada pela 
correnteza. 

A grande canôa, pois, ou batelão, co1no lhe chaman1, 
descia o rio lugubremente com a sua carga de escravos 
semelhante aos navios negreiros que por essa mesma 
época mas em outro teatro do territorio nacional atu
lhavam de dôr e de lagrimas-, de ignomínia e de sangue, 
o caminho que a Humanidade, através do genio heroico 
de Colombo, havia preparado para o reino da frater
nidade. 

Chegado que foi á catarata pretendeu o piloto en
costal-o á riba esquerda, n1as uma chuva de flexas caíu 
ameaçadora sobre a tolda de palha. 

Virou a prôa: para a outra riba e outra saraivada 
varreu o casco de ponta a ponta, enchendo de desespero 
e pavor a crimi11osa tripulação. Posto assim entre dois 
fogos de que não podia livrar-se, resolveu o piloto aluci
nado tentar a sorte descendo pelo tombo da cachoeira. 
Rumou dir eito ao meio; a torrente enovelot1 rapidamente 
a tonta nave, arremessou-a de encontro ás pedras e nun1 
momento despedaçou-ar jogando as taboas desco11junta
das, as rôtas vergas e a quilha estilhacada muito acima . - ~ 
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da poeira d'agua que a estrangt1lação do rio atira vio
, lentamente aos ares. 

Era o que desejava1n_ e esperavam os emboscados, 
certos de que os seu.s companheiros, excelentes 11ada
dores todos, venceriam con1 pequeno ou grande esforço 
a provà de gigantes. 

Ah ! Eles estavam algemado.s de pés e mãos no 
fundo do barco sinistro, e assim foram pelas ondas re
voltas do Paricá levados aos trancos para o abismo, de 
onde nunca mais 11em ao menos os ossos~ descarnados 
haviam de voltar, nem ao nlenos esses póbres trapos 
ensang.uentados que são ás vezes os unicos legados ma
teriaes dos pobres naufragas. 

A mata escureceu, dizen1. Do seio soturno do rio -
amigo levantou-se um bramido de dôr q.ue -se foi repe
tindo pelos sacados como se quizesse levar muito longe, 
a outros climas, a outros povos, o éco de tan1anha des
graça. 

A terra tambem gemeu, que 11otaram ·t.odos, 11itída
mente, um ruido obscuro _e langoroso que 11ão era nem 
de gente nen1 da selva. 

E as pedras choraram, segundo o testemunho das 
mulheres, que as viram no dia segui11te orvalhadas 
ao sól. 

Os d~rradeiros Torás, debeis resíduos e não já re
presentantes da nação extinta, conservam., não obstante, 
a memoria desse triste sucesso. 

Contam eles que ainda hoje a horas mortas de certas 
11oite.s, quando o rio está deserto e as aguas- calmas, ou
vem-se gritos aflitivos lqgo depois de um estrondo sin
gular que atrôa os ares. 

Os home11s en1palidecem; choram as crianças tran
sidas de mêdo e rezam as velhas á voz dos mortos que 
vêm assim rele111brar periodicamente a sua ,angustia .. :; 
porque esse estron,do inconfundível é o choque do ba
telão nas pedras inexoraveis, e esses gritos de desalento, 
mais altos do que o marulhar da cachoeira, são os cha
mados, soluços, lastin1ações e i111prec.ações dos afo
gados. 

-
' -

. 
• ~ . 

• 

.. . . ' 



r 
' • 

' 

" • ~ 

' 

43 

N'ós outros tambem ouvimos o melancolico ru1nor 
evocativo do Paricá. 

E si não distinguimos como os Torás o acc11to par-
ticular da agonia dos seus irmãos martirisados, bem 
percebe1nos n ele os ian1entos e as suplicas dos vivos ; a 
queixa, o protesto, o clamor das gerações defu11tas ; o 
choro do passado e as arreias do futuro; a deploração 
de todas as maguas, de todos os agravos, de todas as 
chagas de uma raça que ha 4 seculos agonisa ao des-
amparo. 

Marge111 de rraqua-ry, 2: de Noven1bro de 1922 . 
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MURAS E 
• 

BORôROS, P ARINTINTINS 
E CAJABIS 

" .Te tiens qu'ils sont IJcaucoup pl us a.ises 
a civiliser que lo conJ.inun1 ele nos I>UYsans de . 
F i·ance." 

IYrc• d'Evreux ("Voyage da,ns lo 
~ nord du Bresil"). 

"Diz Lery que mais seguro s e achaya. 
en tre es se povo a que chamam selvas-em do 
que em alguns logares da :B~rança.." 

"\'J9co11de de _.\.l'agunya - ("Os in· 
- digenas do B razil perante a. h is• 

tor ia "). 

"Amor e lea ldade para. com elles; e t e· 
mos homens." 

Gnldo "Marllére. 

Tribus que foram antiga1nente valorosissimas na 
guerra co11tra o civilizado vivem hoje na mais abjeta 
escravidão que lhes impoz e.$te; e, pelo contrario, tribus 
que eram outrora dóceis, estão ha longos an11os amon
tadas, em guerra per1nanente contTa o mesmo civilizado. 

Porque isto ? ' . 
Os autores cujas opiniões ton1amos para epigrafes 

deste escrito conviveram longamente con1 os nossos in
dios e o ultimo preferiu morrer entr e eles a voltar á sua 
terra natal, a França. " 

Têm todos tres dois grandes defeitos : são antigos 
e são competentes na materia. Ninguem os lê. Lidos 
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são, porém, os trabalhos mais faceis de certos viaja11tes 
e exploradores modernos, que variam --da ignora11cia á 
falsidade, oriunda esta de er-roneos preconceitos ou de 
interesses privados. 

Não citarei nom~. Não quero nem com laivos de 
acrimonia manchar o impulso inicial de comemorações ... 
e de piedade tão adequado a este nostalgico dia dos 
mortos. Direi, todavia, que desse facto de quasi só se
rem conhecidos em assuntos indigenas os comentadores 
menos capazes, e do facto -cólateral de só serem encon
tradiços pela civilização QS indios de vilas e cidades, 
irremediavelmente estragados pela catechese, resulta a 
opi11ião corrente de que sãç> os nqssos s~lvicolas inteir~- . 
inente inaproveitaveis para qualquer efeito. ~ 

·-
• r 
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Quen1, entretanto, Iê os velhos cronistas, que pres- -~ 
crutaran1 pacienten1ente a alma do aborígene, e11- ~ 
contra explicação, assim J)aTa a decadencia da raça con10 · ·< 
para a inversão no con1eço deste artigo assignalada. 

Deixe1nos, porém, a explicação já muitas vezes dada .. -
alhures e narren1os simplesmente os acontecimentos. 

Segundo o ouvidor Sampaio eram os Muras, ainda 
i10 set1 tempo, guerreiros muito respeitados pelos colo
nisadores e pelas outras nações indígenas, sendo além 
disso, terribilissimos salteadores que não deixavam so
cego ás povoações dos rio-s Solimões e Negro. 

Southey, na sua $'Historia do Brazil", diversas vezes 
ocupou-se deles narrando as suas proezas. Conta o his
toriador inglez, aliás confirmado por outros, que ein 
1775 estacionot1 no Madeira uma guarnição para rr1ontar 
guarda a esses selvagens, e que essa guarnição vivia e1n 
continuo sobresalto. 

E accrescenta: - "Co1ntudo, quando com mais ativi
dade e coragem faziam a guerra aos portuguezes_, pro
movian1 os Muras, sem o saberem, o progresso geral 
da civilização, obTigando as hordas mais fracas a buscar 
abrigo nas vilas e aldeias onde assim se mantinha a 
população, quando para recrutal-a não havia já nen1 o 
zêlo dos missionarios, nein as expedições dos caçadores 
de escravos." 
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E1n 1 '728, segund'o Accypli, quatro vezes fizeran1 eles 
i11udar-se a povoação de Borba, fundada, com Aráras, 
mamelucos e portugueze.s, para centro de r esist encia ás 
suas incursões. 

Em 1749 dizimaram a expedição do s argento-1nór 
João de Souza, em viagem para Mato-Gr osso, no J\lla-
deira. 

Em 1784, depois de gra11de carnificina que neles 
fizeram os l\1undurucús, procuraram r efugio entre as 
populações de Santo Antonio de Maripy, n o Japurá . 

No ann-0 seguinte, ainda perseg11idos pelos Mundu
rucús, for am pedir asilo justan1ente á povoação que . 
outrora. tanto haviam hostilisado. 

Informa Southey que en1 1788 o bis po do Pará en
controu em Borba para mais de 1000 l\iuras que ahi se 
t inham acoitado co1n mê~o e por a cossam ento dos Mun
durucús. 

Ayres de Cazal, mais tarde, confirn1a esse começo 
de enfraquecimento dos Muras. 

Em 1821 viu Martius um acampamento deles, ainda 
fugindo aos Mundurucús, abaixo do furo de Canumâ. 

Em 1849 o governador Jeronymo F erreira Corrêa 
r eforçou a guarnição de Borba para defender os Muras 
dos Araras, aqueles mesmos índios que 121 annos antes 
andaram com a sua povoação de Borba á s costas, desde 
o lago Aponiâ , até a sua ~tu_al posição, ap~rreados, sem 
descanso, pelos Muras . 

En1 1852 tiveram o seu ultimo arranco matando 
algumas pessôas no Madeira e deixando por morto no 
campo de ação ao seu proprio Tuchaua, conforme rela-. 
torio do governador Tenreiro Aranha. "' 

Ein 1853 (relatorio do governador F erreira Penna), 
ligados aos Mundurucús ~ á população local, bat~ram 
um troço de Araras no lago Arauá, proximo á fóz do 
Aripuanâ. • 

Em 1864 só no J\IIadeira havia cinco aldeias de Mu
ras : 1\1anicoré, Autaz-assú, Sapucaia-oróca) S. Paio, 
Crato. 

Em 1867, nos lagos e .canaes n11mer osissimos da 
boéa desse rio, a chou-os. James Orton "preguiçosos e 
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brutaes, a tribu n1ais degenerada de toda a Amazonia", 
conforme escreveu. · 

Nessa degeneração foram descendo até cairem no 
ultimo gráo de baixeza fisica, intelectual e moral. 

Assim permaneceram, assim até hoje arrastam a mi
seravel existencia - misto comovedor de depravação, 
vileza e imbecilidade. 

São frutos da catechese. 
Identica sorte coube aos seus irrnãõs matogrossen

ses, os infelizes Borôros. 
~ 

Com estes, em meiados dg seculo XVIII, por muitas 
vezes, bateram. os famo,sos Pires de Campos aos formi
daveis Cayapós, pavor ainda em nossos dias dos povos 
indígenas vizinhos e dos civilizados que penetram no 
seu reino. - j,' .~, 

Com eles fundou u1n desses destemidos exploradores 
povoados e guarnições militares para a defesa de Goyaz 
e "fez mui tos serviços- ao- Governo colonial", afirma-o 
Tolêdo Piza em nota ~ "Chronica de Cuyabá", de Bar-
bosa de Sá. . 

Pois esses valentes gt1erreiros, passando das m~s . 
dos sertanistas para as dos padres catechisadores foram 
decaindo de corrução em corrução até ao seu ignobilis-:
simo cativeiro atual nas fazendas salesianas. 

Vejamos agora o caso inverso de tribus que não 
tendo sido a principio agressivas tornarem-se com o cor
rer dos tempos bravias .e. inimigas irreconciliaveis dos 
civilizados e dos selvicolas que com estes convivem. 

Os Parintintins são o tipo classico dessa especie, 
como são os Muras o da ·qtte -acabamos de exami11ar. 

O ouvidor Sampaio, que fez a sua correição de 177 4 
a 1775 e citou uma por uma todas as nações, tribus e 
grupos indigenas da Capitania de S. José do Rio Negro, 
não faz mensão deles, o que importa em sereni então 
desconhecidos ou em serem conhecidos com outro nome. 
Esta circunstancia mostra que não eram esses índios 
bravos; a) porque, não tratando deles o ouvidor Sam
paio, signal é não só de que não se tinham tornado no
taveis por nenhum motivo, como de não terem siquer
dado o que falar P~ seu tempo; b) porque todas as tribus 
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de que se ocupou, famosas ou guerreiras da Capitania, 
conservan1 os non1es que já naquela época tinl1a111. 

Ayres de Cazal, que os descreveu em 1817, n enhun1a 
referencia faz á fereza deles, de onde é licito co11cluir 
que 11ão existia (1). 

Martius, escrevendo em 1821 de i11dios an1azonenses 
e especificadam e11t e dos do Madeira, m uito pouco disse 
dos Parintintins , o que mais ou m enos prova que ainda 
não tinhan1 non1eada, salvo a de antropofagia que ele 
registra e qtie é hahito atribuir a t odas as t r ibus ig110-
tas (2) . 

Sai11t -Adolpl1e en1 1845 Iocalisa os ·Parintinti11s en 
tre o Madeira e o Tapajoz, m as nã o alude a correrias 
deles. 

En1 1852 Araujo Amazonas aprese11ta-os con10 vi
tin1as dos ~1undurucús e releva notar que ainda hoje 
corre versãq segundo a qua l só .esses selvage11s·, por si 
mesmos ou por n1ando de seringueiros, ousam atacal-os; 
r eproduzindo, aliás, o papel que no passado ll1es coube, 
conforme já vim os, em relação aos antigos 1\tluras que_, 
a lém de igualn1ente terriveis e te111idos eran1 tan1bem 
facinorosos, t alvez pelos estímulos da represalia. 

Nesse mesmo anno de 1852 pela prin1eira vez regis
t rou-se oficialmente um"· assalto de Pari11t i11t ins. E stá 
110 relator io do governador Ferreira P en11a e deu-se no 
rio Marn1elos, sendo então mortas 3 pessoas e quei111ada 
a barraca (3) en1 que moravam com todos os objetos que 
der1tro est avam. 

Em 1853 já eran1 reput ados per igosos, como se vê 
do r elatorio do governador Rodrigues de Medeiro.s. 

Em 1857 for am pelo Governador A11gelo T homa z, 

( 1 ) E' c e rto que antes ele Cazal, em 1815, o capitão Prancisco ele 
Paula nibeiro escreveu muito vagamente no seu "notciro do Viagem": 

" Ji;n1 suas n1argen::: (do Uruapiára) vaga a. inclon1a.vel tribu dos 
Parintinti n s. '' 

(2) SeJHl.raclo ha dois annos dos nleus livros e Iong-e de qua.lquer 
l'Ocorro bibliOATafico, cito de memoria~ 1nas estão i1rovavehnente 
certas as ci ta<;ões. 

(3) C'a~as de 111adeira. geralmente de ripas de paxiúba. ou de 
outra pah11c1ra semelhante, postas s obre u m girfto de um metro e n1eio 
mais ou menos, de altura para evitar a alagação da enchente. ' , 
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ju11gidos aos Juríis para receberem o labéo sempre hipo
tetico de antropofagia, e nesse anno hostilisaram quasi 
sem treguas os Torás, já então aldeiados sob o regimem 
das diretorias em diversos pontos do Madeira. 

Em 1858 e 1860 (relatorios de J. Wilkens de Mat
tos) con1eteram destruições, ferimentos e 7 mortos no 
·Crato. 

En1 1862 rep~tiram a agressão a esse logar. 
Em 1863, atacaram em Baêtas a casa do con1er

cia11te José Francisco Monteiro; em 1865 um aldeia
n1ento de rrorás, no rio Machado; en1 1868, o posto de 
Frechal nas proximidades de S. Antonio; em 1869, o rio 
Machado i1ovamente; em 1870 a barraca de Manoel do 
Nascimento, no Madeira; em 1871 e 1872 varios trechos 
,desse rio; em 187 4 a missão de S. Pedro. 

Em todos esses assaltos houve mortes e ferimentos 
e algumas vezes incendios. _, v'"'-

De então para cá, é como disse Severiano da Fon-_ 
s eca: - "raro é o anno em que não se registram de
}Jredações suas." 

Aqui, porém, sómente estão os males que fiz~ram 
os Parintintins; os que lhes foram feitos e que não são 
n1enores - esses ninguem se lembra de consignar . ... 

Ganharam tão ruim fan1a que ficaram servindo de 
padrão de atrocidade. 

Mas o proprio Severiano da Fonseca, que de bôa fé 
participa desse côro de difamação, forneceu á posteri
dade um documento que, segundo penso, desautorisa 
essa opinião geral . 

A' pagina 316 do 2.0 tomo do seu livro ("Viagem ao 
redor do Brazil") conta ele que encontrou no Madeira 
lima indiazinha Parintintin chamada Moropa, alguns 
annos antes àpris ionada numa das batidas de que fôr2. 
vitima o seu povo. 

"Moropa - diz o narrador desatento - parece do
t ada de bôa indole, apesar de sua feroz progenitura. 
Contou-me aquella 'Senhora (a esposa de D. Angel Cha
ves com quem vivia lVIoropa) que num -Oia em que lhe 
(leu rot1pas novas, e11trou ella a chorar e deu con10 razão 
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o recordar.-se que suas irmãsinhas haviam de sentir frio 
e fome por não terem roupas e mui poucas comidas." 

E não faz um só comentario a essa precoce e cari
nhosa sensibilidade, a essa afeição infantil que ainda 
em criança civilizada seria apreciavel. 

Tanto é despresado e malquisto o indio brazileiro ! 
Moropa na lingua dos Parintintins quer dizer "flor " 

( 4) , segundo Severiano, e isto bem lhe podia servir para 
notar que essa gente, a quem tão ligeiramente conferiu 
os epítetos de "feroz" e "cruel", revelava delicadeza 
de sentimentos ao dar nome tão mimoso á menina que 
conheceu da tribu, sendo essa, outrosim, a unica infor
n1ação insuspeita que a respeito da mesma tribu podia 
ter no ineio dos seus naturaes inimigos. 

Os Cajabís são na cronica indígena de Mato Grosso, 
en1bora com muita diferença para menos, o mesmo que 
os Parintintins na do Amazonas. São os indios bravos · · 
por excelencia. 

Não que vivan1 como seus irmãos madeirenses em 
luta renhida e. constante com o civilizado. Nunca foram 
nem tão agressivos nem tão atacados como estes~ nias 
conservam-se arredíos e de vez em quando dão o que 
falar de si. 

Como a dos Parintintins é de origem moderna a 
raiva dos Cajabís contra nós. 

Distinguem-se dos seus emulos em serem menos i11-
transigentes na inimizade, mas não é raro que tendo 
entabulado num certo ponto conversação e até negocios 
com os viajantes das suas paragens vão pouco adiante 
emboscar-se para flexal-os. 

Assim procederam com o ten ente Pyrineus de Souza, 
que evit o·u a tempo, con10 sertanista experiente que é, 
o bote que lhe estava preparado . 

• • 

. ..... 

(4) Outros dão a palavra "ipotit" como a tradução de "flor" na 
lingua <.los Parintintins. o que é mais aceitavel, dado que são tupis 
esses indios. E' possivcl, porém, que a palavra "moropa" corr esponda. 
a un1a detcrnünada flol' e nã.o a flor e1n geral. ..... 
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Os Parintintins até bem pouco tempo 11ão. trocavam 
con1 os civilizados sinão .palavras ele insultos e provo
cação, aliás entremeadas dos disparos de seus arcos. 
E s i hoje, depois de longos mezes de paciente e corajoso 
trabalho, falam an1istosan1ente com o pessoal do Ser
viço ae Proteção aos Indios, que está encarregado da 
pacificação deles, fóra dahi conservam o mesmo pé de 
aversão con1batente e ahi mesn10 n1ostran1 cor110 un1 -
longo comercio com a guerra endurece e perverte o ca.
rater de un1 povo. 

' * 

Certa1nente essas i1ações in·don1aveis, que não só
n1ente reage111 contra as ofensas r eceb_idas, como não 
perdém ocasião de ferir os outros povos sen1 ide11tificar 
os seus in in1igos e sem poupar siquer a sua mesn1a raça, 
11ão são as de melhor indole. 

Ha, sen1 duvida, qué disti11guir e11tre ~s tribus .sq.
fredoras, pacientes, que se submettem ~ hun1ilhação e tão 
facilmente perdoan1 malefícios e ultra.ges, e essas outras 
que resistem, que provocan1 e que preferen1 a n1iseria, 
o de.sassocego e a mórte á subn1issão e á sin1ples tregua. 

Naquelas a baixeza é obra do civilizado, é un1a con
sequencia da educação viciosa e servil que receberam, 
um resultàdo do menospreso com que são tratadas; não 
é un'l se11ti111ento innato; ao passo que nestas a asperi- -
dade é congenita . 

Mas ha tambem que disti11guir entre índios bravos 
e índios bravos. 

• 
'"fudo, com efeito, parece indicar que os Parintin.tins 

e os Cajabí.s, assin1 con10 os Urubús, do l\1aranhão, sã.o 
gentes de 111.áos instil1tos e sobretudo de mãos costumes. 

Os Jauaperís, porém, apesar do i11áo non1e que car
rega1n ba 111ais de meio seculo, têm bom natural e ha
bitos ho11esto.s. 

Con10 esta dos Jauaperís são todas as n0ssas tri:bus 
' guerreiras já conhecida.s e. é por isto que se póde dizer 
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com razão que indio quanto mais selvagem melhor, 
isto é, mais leal, n1ais afetuoso, n1a is altivo, mais inte
ligente. 

Não ha, é in11egavel, entre os selvicolas do Brazil 
nenhun1 outro bando comparavel em braveza aos Pa
rintintins e aos l rrubús, visto como os Patachós, da 
Bahia, de quen1 se diz tanto mal, parece que devem sua 
fama a terem un1 olho em terra de cégo. Mas, afinal, a 
unica verdade verificada é que nós ainda não conhe
cemos nem os · Parintintins, nem os Url1bús, nem os Ca
jabís, nem os Patachoo ( 5) . 

Não esqueçamos que os temer osos Botocudos cata
rinenses, t error outrora da colon ia a lemã de Blumenau, 
e os formidaveis Caingangs paulistas, que um pseudo 
sabio conde11ou ao extern1inio con1.o .sendo ao mesmo 
t empo indomaveis e imprestaveis, são, como os Jaua
perís, superiores pelo sentime11to a a lguns povos da E 11-

ropa - cousa que ninguem qantes acreditaria e de que 
ninguem hoje póde t er duvida comparando-os com os . 
11abitantes de cer tas r egiões balkanicas, russas e outras: 

Ora , co11siderada a influencia da educação sobre os 
indivíduos, sabido como é, que os rnáos pendores se dis
ciplinam e se n1odifican1 mediante a in tervenção moral 
do ensino e dos bons exemplos, acabamos por averiguar 
que n1ai.s dp que aos Parinti_ntins, Urubús e Cajabís cabe 
ao brazileiro civilizado, e ·sobretudo aos governos bra
zileiros, a .culpa do estado de barbaria em que ain-Oa se 
encontram esses i11dios. 

Em vez da sin1patia dos cidadãos, en1 vez da prote
ção ou pelo menos assi.st encia dos poder es publicos, têm 

(f)) A d <'n1ora n a vuhlicação deste livrinho p erinite-1ne o grato 
e nsojo (!e co11signar aqui ctue os Parintintins vivem agora, e ha rnais 
de u1n anno, pacificamente, sob a direçã.o (la Inspetor ía do Serviço 
<19 Proteção aos Tntlios, do A1nazonas. Essa grande conquista que 
n1ng-uem jan1ais. fOra <les::;e serviço julgou l)Ossivel, consu1niu long·os 
lnezes ele esforços heroicos, mas veiu confirmar que riem a mais con
dena(la de todas as nossas tribus merece o labêo de feroz ou cruel. 

Os Parintintins mostra1n, sem duvida, o coração endurecido por 
um longo .e tradicional tirocínio de guerra, inas estão n1uito longe 
da f ereza intratavcl qu e lh es emprestava o civi lizado. 
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eles perseguições particulares e n1uitas vezes a guerra 
oficial a dizimal-os e a destruir as suas pobres malocas. 

Por conseguinte é força concluir: - A acção dos 
mateiros - padres, regatões, seringueiros e explorado
res - secundada pelo descaso ou pelo apoio dos go
vernos, transformou em detestaveis aglomerados nações .. 
que foram valorosíssimas antigamente e en1 desadoradas 
inimigas nossas e, portanto, vitimas da nossa n1alfazeja 
superioridade, outras que nunca nos hostilizaran1 no 
passado. 

• • 
A cruz indígena .é multiforme . 

Margem, 31 de Dezembro de 1922. 
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A CRUZ SELVAGEM 
" ... un cuerpo muerto de 1 una t a n h er- ·· 

1nosa doncella, que bacia par ecer, con su 
her1nosura, h ermosa ã la misn1a 1n uer te." 

Cervnnt-es - (D. Quixote ). 

Um pouco a jusante da cachoeira Maxin1iana des
gua, pela marge1n esquerda, no rio Uatumâ, um n10-
desto e limpido igarapé a que o autor destas linhas deu 
o nome de Manoel Miranda em comemoração, justificada 
alhures, de civica benemerencia e desvelado patriotismo. 

A corrente dimana do nordeste e antes de terminar 
o seu curso descreve no rumo norte-sul uma longa reta~ 
cuja largura vem pouco a pouco diminuindo até á barra 
a que chega com cerca de quinze metros apenas. 

Assim, quem pára á boca desse tímido veio que se 
despeja em socego sem nenhum rumo1· que denote ativi
dade ou força, mal póde suspeitar das energias que no 
seu seio, não muito longe, se acumulam, e não tem si
quer o ininimo sentimento da sua grandeza, a ~ão ser, 
quiçá, pela impressão de cousa infinita que ordi11aria
mente r eceqemos de un1a grande estrada que se estende 
para além do alcance da vista. · 

E sta É, como as outras, uma estrada, e, potque ve-
1nol-a des:tparecer a grande dista.ncia sabendo que não 
acaba, s e'n ti.mos uma como necessidade de inventar o 
que está para deante dela, de fa11tasiar-lhe um termo 
em paragem rem ota, o que inuitas vezes nos arrast a a 
ben1 nostalgicos devan eios. 

Aq11i a alta vegetação que borda os barra11cos e11-
son1bra e quasi , cobr e com tlm docel de folhas verdes o 
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p1~teado esteiro, e, diante dessa galeria que penetra in
definidame11te pela floresta comô a traçar o caminl10 
da sua ig11ota cronica, bate a imaginação as azas e ·vôa 
para o desconhecido. 

Que haverá do lado oposto, lá onde tres ou quatro 
- fios dagua, ou talvez as fontes ocultas de algum brejo. 

revestido de aningal, fornecem as arterias -de que ?e 
for1na e ·Se engrossa o igarapé ? 

Outrora essa intrincada mata onde ele hoje soli
tario corre resoava de tropel e de vozes quando se reu
niam seus primitivos habitantes _para as grandes ca
çada.s coletivas, i)ara as guerras, ou para a celebraçãu 
solene dos seus ritos. 

Uassahís, Bonarís, Aruaquís e Parequís povoaram 
toda a ·vasta zona.que o Jâtapú delimita a éste e o Uata-
111â a oeste e que, dilatada ao norte desde os serros equi
nociaes de 011de descen1 estas aguas, estreita-se gra
dualn1ente até que se fecl1a ao sul em vertice agudíssimo 
na conf1u·e11cia daqueles dois r ios defronte de Urucar_á. 

De11tro desse enorme funil agora abando11ado aos 
a11ilnaes s'elvage11s, viveu, portanto, uma população nu
merosa de que essas quatro tribus sacrificadas foratp 
nucleos pri11cipaes. Delas procederam ramificações qÚe 
se dirigiran1 pelo leva11te para a região do Yan1undá. e 
pelo poente para a do Jauapery ~ cousa de que vanios 
enco11trar atualn1ente claros vestigios na confrontação 
das 11nguas, sobretudo si se ton1am para termos de com
pal'ação a dos Atruaís, desse ultimo rio e a dos BonaTís, 
do Uatumâ. 

As referidas tribus não foram exti11tas pelos pro
cessos naturaes de acabamento, mas exter11; inaclas pela 
i11ã.o do civilizado em expedições i11ilitares; das quaes 
ficot1 celeb·re pelo tama11ho da devastacão a d~ Pedro da 

~ . 
Cos ta Favella, e por assassinios generalisados ou par-
ciaes de que se e11carregaram os exploradorer e serin
gueiros. 

A trucidação, seguida de holocausto, da ulti1na fã-
111ilia de Parequís no refugio que depois de diversas 
mudanças escolhera, constitue o assunto deste triste es
crito. 
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A dez nlilhas mais ou menos da pequena e silenciosa 
fóz do igarapé l\1anoel Miranda, levanta-se un1 lindo 
salto de seis n1etros de altura e trinta de largura onde 
as aguas que .se vêm de longe reprezando rolam e caem 
estrepitosan1ente com llm lençol de espumas que se des
mancham abaixo e com uma chuva de aljofares, que se 
Plllverisam acima. 

Antes de atingir esse ponto pára cauteloso o via
jante e, si pretende ir além toma o "varadouro" da mar
gen1 direita levando muitas vezes ás costas, com os de
mais tripula11tes, o barco em que i1avegam. 

Dois kilómetros depois da catarata fór1na o igarapé 
un1 grànde seio que alarga a praia e se prolonga em 
terra por u111 antigo aceiro ém que os .raros tran.seú11tes 
dessas solidõe.s costu111am armar pouso. 

O agrime11sor Paulo Cardoso saía do varadouro 
com a sua pequena turn1a composta de 4 hon1e11s e cl1e
gava á enseada quando subitamente estacou atordoado: 

A' sua esquerda, numa distancia de cem pa.:3sos, lis
trado pelo clarão de uma grande fogueira, o corpo nú 
de uma joven india, tendo apenas u1n lenço a ll1e ci11-
gir a cintura, erguia-se de pé sobre un1 toco de arvore 
que lhe servia de soco ou pedestal. 

O tronco delgado, as pernas trançadas, os braços 
ben1 distendidos horizontalmente e a cabeça crecta, for
mava111 un1a admiravel cruz latina, cuja arn1ação fôra 
disfarçada atraz do cadaver para dar a impressão de 
cruz 11un1a11a. 

Era, con1 efeito, un1á cruz humana, uma cruz indi
gena, uma cruz duas vezes selvagem, obra de alucinada 
vilania em que o selerado, visando o escarneo, construiu, 
a seu pesar, o e111ble1na tradicio11al de un1a raça i11teira. 

O agrimensor aproximou-se e viu de11tró do bra
zeiro, já deforn1ados pelo fogo, os n1en1bros decepados 
de u1na idosa mulher e de um rapaz muito moço. lVIan
dou retiral-os dali e reunil-os separadan1ente; desligou 
da :-sua machina o corpo da india, envolveu-o em um 
lençol e, emquanto dois dos seus homens ficaram para 
abrir covas, ele e os outros dois saíram á proct1ra dos 
autores daquela atrocidade. 
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Bateran1 inato até á tardinha e, como nada encon
trasse111, voltaran1 e enterraram os cadaveres. 

Ci11co annos depois trabalhava Paulo Cardoso no 
Jamary, afluente direito do l\1adeira. Uma noite descan
sava das fadigas do dia em rêde armada a un1 canto do 
alpendre no barracão em que se hospedára. No a11gulo 
oposto seus auxiliares juntaram-se a um grupo de 
. "aviados " do seringa! e entraram a comentar cruel
dades e crin1es praticados co11tra indigena.s por D. Ra
n1on Suarez, caucheiro peruano. A certa altura un1 dos 
"aviados", que havia contado dez ou doze casos horri
pilantes daquela região, frisou que a fan1a de 1mal
vadez de D. Ramo11 era antiga e já vinha de outros 
logares. E acrescentou que de uma feita tendo~ se apai
xonado por uma i11dia no rio Uatumâ e sendo repeli(lo 
nas suas pretençõe.s D. Ramon não a deixou inais so
cegar. A moça, que n1orava em companhia de sua mãe 
e de urn irmão de 17 annos, inudou-se diversas vezes 
para evitar -o seu perseguidor a quem~ por a.}[er~ão Oll 

por ter outros amores, aborrecia com vehen1encia. D. Ra
mon não a perdia de vista e um dia em 'que os tres lnfe-. 
lize.s fugian1 dele correndo em un1 varadouro, D. Ramon 
para 11ão se cansar atirou i1a velha, esperando assim qtle 
os outros dois parasse1n para acudil-a. Foi, porén1, de
sastrado: en1 legar da inãe matou a filha. 

Conforn1e ele calculára, os sobreviventes caíram, a 
chorar, sobre o corpo inanimado e o peruano, louco da 
desespero e ferocicladc, matou-os tamben1 e separott-lhes 
do tronco os braços, as pernas, e a cabeça que µoz a 
arder en1 un1a grande fogueira. Quanto a.o cadaver da 
moça despiu-o inteiran1ente, estaquiou-o de geito qúe 
for1n.asse uma cruz, e ~i:ri~i11do-se aos dois a.sseclas 
que o acompanl1avam disse-lhes: - "Esta mulher, simu
lando 11011estidade, desprezou-n1e em :vida; por isso eu 
lhe exponho a nudez 11a morte para ver si ela córa." 

Mal acabava esse nefando discttrso ouvira1n.,.se 
vozes gue se aproxin1avam, e D. Ramon, que nu11ca se 
preocupou de esconder os seus crimes contra selvicolas_,. 
dessa vez teve n1êdo e ganhou o inato. 

Un1 dos seus companheiros, depois de tel-o seguldo 
, 
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um . pouco, fingiu que se havia esquecido de alguma 
cousa e, volta11do á enseada, piedosamente ro111poz o ca
daver an1arrando-lhe um lenço aos rins . 

"Mas - tern1inou o narrador - é muito tri.ste que 
estrangeiros tratem assim aos brazileiros na sua pro
pria terra, porq11e afinal de contas os índios tambe111 
são brazileiros ... " 

* 
O leitor, chegando ao fim deste escrito, pensa talvez 

que está ·em presença de um . facto passado no se
culo XVII eni alguni remoto deserto onde não podia 
chegar a ação da policia - velh·a historia nieio lendaria 
emprestada aos velhos cronistas. 

E11gana-se, infelizmente. Deu-se en1 1911, já de.pois 
de creado o serviço oficial republicano de proteção aos 

· I11dios, que nenhun1 meio ten1 de reprimir taes desma11-
dos, e foi a tres dias de viagem da cidade de ~1a11áos, 
capital do Estado do Amazonas. 

:Nlargem de Taquary, Novembro de 1922 . 
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O CACIQUE V AUHIN 

U n1 povo O<: id en t a l que defende até o ex
t r cn'l,o sacrifício o solo de sua uai.r ia c,.:t>n tra 

• 
u111a. invasao sal>ida1n ente esma gaclora, diz-
se h e roico. - O indio q ue, d esprovido de a r 
m as eficiel}.tes, encurralado, chacin ado, dis
l>Õ<'-se a o a t aque desesper ado <'1n defesa de 
uns r estos ele suas terras uznrJHtdas, d a vida 
e da liberdadC', é fera bra Ya o traiçoeira, in· 
cap az de incorporar-se á c i v iJ i znc;ão, a cuja 
m ar cha se Ol)Õe ! ... 

Pedro Rib<'it·o Dan tal" - (11.clatorio ) . 

Logo que se travaran1 os primeiros co11tactos e re
lações com a fa1nosa tribu dos Caingangs de S. Paulo, 
começaram os interessados - capitalistas, agricultores, 
criadores, sertanistas e e11genheiros a volta r a atenção 
para aquela vastissi1na r egião do noro~te que esse pu
nhado de bravos selvagens fechára i11teira111ente á ci
vilização até 1912, ou seja até o dia em que se estabe
leceu. 11aquele Estado o Serviço de Proteção aos Indios, 
então r ecentemente organisado. 

Era a gleba, e desde muito, cobiçada e prometedora; 
o clima são, e grande o empenho dos homens en1 con
quistar esse novo en1porio de café e arroz. 

Mas dia11te da r esistencia dos Caingangs e de tantas 
e tamanhas provas de sua bravura não l1ouve padre ca 
techisador nem bandeirante arrojado que se quizesse 
afoitar ás negras florestas m ist er iosas do Aguapehy, 
domínio desses dest emidos guerreiros. 

Espalhou-se a cr ença de que seria aquele um sertão 
para sempre tentador e inutil emquanto i1ele vagasse 
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a turba de indios a que o inêdo, irmanado á perfídia~ 
déra o i1ome de ferozes. A tal ponto chegou a convicção 
nesse presuposto que n~o se pejou um "sabio" de aco11-
selhar a matança oficial de toda a tribu como recurso, 
extremo embora, mas indispensaveJtot.ao aproveitamento 
da terra. 

E si é certo que nenhuma razão havia para se teren1 
os Caingangs nessa ·pessin1a conta e menos ainda para 
se lhes dar o feroz tratamento aconselhado, não é me
nos certo que esta teria sido, afinal, a sua sorte, co1no 
a ta11tas outras tribus sucedeu, si lhes não houvesse 
acudido a tempo a protetora assistencia dos homens de 
coração - tão poucos infelizmente ! - que tomaran1 a 
peito a defesa deles. 

Não soubemos outrora educar essa triste raca mal-
J 

afortunada; i1ão quizemos realisar o voto patriotico de 
José Bonifacio incorporando-a á nossa sociedade, e 
agora pretendemos exterminai-a porque retribúe, quan
do póde, os nossos maleficios. 

Nunca até hoje, e desde o descobrime11to do Brazil, 
lhe concedemos o amparo de que tanto necessitava, e 
nem siquer temos pacie1;1cia de esperar que ela se acabe 
a seu tempo, segu11do a ordem natural do acabamento, 
Não ! Queremos forçai-a a retirar-se do senario como 
se a pobrezinha já se tivesse tornado enfadonha no seu 
ingenuo, innocente e doloroso papel. 

Assin1 procedemos com os Caingangs até que sur
gisse a \nstituição republicana fundada 110 governo do 
sr: Nilo Peçanha para p-roteger e agren1iar os restos 
esparsos do primitivo povo braziliense. 

A pacificação desses selvicolas foi: con10 era de eS ·· 
perar, morosa, perigosa e trabalhosissin1a. Innumeras 
entradas se fizeram, sem resultado, na sua ren1ota plaga.. 
Apesar da sabedoria com que se constituíam ·essas ex~ 
pedições em que, alén1 de todas as caute1as aco11selhadas 
pela experiencia, não faltando nelas o concurso de in
terpretes, ia em prioridade o animo arde11te da ded-ica
ção e do sacrifício, durante onze mezes foram infruti
feras todas as tentativas de aproxin1ação. Aos esforços 
corajosos do pessoal do serviço juntaram-se os de alguns 
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índios paranaenses, dentre os quaes se disti11guiran1 
pela solicitude o intrepido Futôio, o expedito Veigmon 
e a heroica e · desvelada Vanuire. 

Diversas vezes foram os expedicionarios atacados 
ao tempo em ·que estava á testa de tão arrojado empre
l1endimento o valoroso tenente Manoel Rabello. 

Nu.m assalto posterior á retirada desse oficial, por 
um tris deixaram de varar o coração do novo chefe, Ma
noel Miranda, um dos maiores e mais enternecedores 
corações que já se entregaram em qualquer ten1po á 
causa indígena (1). 

- "Os Caingangs faziam a êsse tempo - dil-o .o i11spe
tor L. B. Horta.Ifárbosa - irrupções, quasi simultaneas, 
numa linha de frente superior a 250 kilo1netros, de inodo 
que era quasi impossível descobrir-se o logar de onde 
eles irradiavan1." 

A perplexidade ei11 que ficaram os pacificadores 
para escolher um sitio em que a penetração i1a mata 
tivesse probabilidade de encontral-os, é facil de in1agi
nar-se; mas uma intercor.rente arremetida dos índios a 
uma turma de conserva da via-ferrea indicou, nas imme-, 
diaçõ·es da estação Heitor Legru, o po11to desejado. 

Seguindo um trilho que lhe pareceu mais batido o 
tenente Candido Sobrinho, comandante de um destaca
mento requisitado pela emprêsa da Noroeste e que se 
tornou um excelente auxiliar do Serviço de Proteção. 
descobriu no Ribeirão dos Patos, visivelmente prepa
rado pelos selvagens, um passo de onde ·divergian1 para 
todos os lados numerosos caminhos muito frequentados. 

Assentou, pois, ahi as suas tendas abrindo un1 campo 
que lhe permitisse fazer algumas plantações, evitar sur
prêsas e sobrétudo chamar sobre ele a atenção dos in
di98 para que não fossem perturbar com suas incursões 
os trabalhos de construção da estrada. 

" 

Todos esses preparativos fora1n feitos debaixo de 

(1) l\fanoel :'l·liranda t e1n, desde criança , um dos olhos vasado 
JlOr oftalmia.. Esta c ircunstancia e mais a de ser civil não o impe
<lira111 tambt=>1n de tornar-se un1 dos mais valentes def<!nsores da R e- ' 
publica, ao lado do grande Floriano Peixoto. na ruta armada d e 1893. 

' 
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tren1endas a1neaças com _que os selvicolas pretelidian1 
afugentar os cavaleiros daquela cruzada de redenção. 

Dia e noite cercavam o acampan1ento, ora tirando 
de suas buzinas truculentos mugidos con1 que signifi
Cé),van1 suas disposições de guerra de n1orte, ora batendo 
nas arvores co111 .t>s seus formida veis cacetes, cujos me
donhos sons, i10 recato àa noite, enchiam de pavor a 
quantos co11heciam de fama o peso e o estrago de taes 
pancadas. 

A essas proyocações, no meio do terror que espa-· 
lhavan1, respo11diam os sitiados com palavras de paz e 
a111isade, que lhes mandavam os interpretes Veigmon 
e Futôio, trepados en1 altos mangrulhos, e con1 os can
ticos de festa da velha Vanuire. Era esta a incon1pa
ravel embaixatriz da concordia, r epresentante igual
me11te amorosa das duas raças, nu1n de cujos sangrentos 
conflitos perdera outrora o gosto da vida perdendo para 
sen1pre a doce fan1ilia e a patria silve.stre nos seios das 
quaes, e só neles, estava para ela a felicidade. 

Naturalmente algun1a cousa ia na sua vóz desse n1a
guado sen timento inti1no, desse recondito pesar que a 
vizinha11ça do lar antigo estin1ulava então. 

Os Cainga11gs escutavam-na en1 .sile11cio e parece ~ 
que con1entavam favoravelmente esse canto, u1as o 
exe111plo ele anteriores traiçóes .os tinha ensinado a se
rem ao mesmo tempo cautelosos e rispidos. 

O tenente Sobri11ho continuou in1pavida111ente a 
obra e11cetada e1nbrenh.a11do-.se pela floresta en1 de
manda do rio Feio, sem jamais deixar o caminho que 
daqueles sertões descia para o Ribeirão dos Patos e que 
posteriormente foi transformado numa larga estrada de 
30 kilometros até aquele rio, sobre o qual o tenente 
l\tlanoel Rabello construiu uma ponte. 

De quando em qua11do achava peql1enos ranehos de 
caçada dos indio.s, adornava-os com os seus presentes 
de roupa, ferramenta e quinquilharia e, levando sempre 
avante a penetração, descobriu, 20 kilometros depoi.s do 
Feio, a prin1eira. aldeia de Caingangs. 

Os indios, atordoados pelo panico das mulheres á 
cl1egada dos expedicionarios absolutamente inesperados 
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á vista da chuva torrencial que nessa ocasião caía, fu
giram precipitad.an1ente. 

E o tenente Rabello, depois de tantas e tão por
fiadas diligencias teve de abandonar, por orden1 do Mi
nistro da Guerra e intriga anonima de exploradores ,_ 
civis e n1ilitares apadrinhados pelo "Jornal do Con1-
1nerco", a catlSa a qtle empenhara seu ardoroso patrio
tismo . 

Coube a gloria do remate feliz desse con1etin1ento 
ao inspetor I-lorta Barbosa, cuja comovente ab11egação 
ben1 rnerecia um tal destino. (2). 

A 19 de Março de 1912,. depois de tor111entosa e 
e:x:haustiva campanha; um grupo de Caingangs e11ta
bolou pela pri111eira vez conversação amistosa com o 
nosso pessoal. · ~ 

Era cacique, ou con10 se diz na língua desses sel
vagens, " reltakê " do ref-e.rido grupo, o in.dio Vauhin, 
homem perspicaz e decidido que a esse tempo andava 
em guerra contra os seus cónterraneos Rugrê, Charin 
e Doquê. 

Vauhin, comprehendendo os proveitos que poderia 
coll1er da nossa amisade, sobretudo na s ituação en1 que 
se via de desavença co_m tres chefes tão poderosos, to-
1nou a iniciativa de apresentar-s~, não sem graves ap1~e
hensões de um tal pas.so, .pois nada, sinão simples apa
rencias tantas vezes enganadoras erri outras oca.siões, 
lhe poderia dar esperan:ças da sinceridade dos nossos 
i11tuitos. _ 

Ele queria salvar o séu povo atormentado frequerl
temente pela fon1e e dizin1ado pelas guerras e pelos i11- ~ 

... 

. . 

,_ 

. ., 
vernos, sempre rigorosos naq~eles cli1nas, e dea11te - ~.~'. ·· .. 
desse pensamento generoso · não vacilou em arriscar a ~ ~· 
propria vida. 

- Reuniu todos os seus num ponto acima do rio Feio' -
e deti-lhe.s instruções para que se embrenhassem na flo .: 
resta, ru1no de oeste, isto é, run10 de terra não devas-

(2) Sendo Luiz Bueno Horta Barbosa, em 1893. aluno da Escola 
'.J\Iilitar, a serviço da Republica na 1nesma ímmortal defesa de Floriano, 
perdC'u, en1 <le?sastre ele bonde, uma das pernas que teve de amputa.r 
acim3. do joelh o. 
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sada ainda, caso a sua emprêsa fracassasse e ele pere
cesse n.ela. 

E' escusado dizer que cessara111 desde es.se dia as 
assaltadas de Caingangs a civilizados, como já havian1 
cessado as de civilizados a Cáingangs desde a presença 
na zona da Noroeste dos funcionarios do Serviço de 
Protecão. 

~ 

Sem o apaziguamento .dos gentios essas agressões 
ter-se-iam reprodu.sido de parte a parte com imme11so 
dano para ambas e sobretudo para os pobres filho~ des
validos das selvas. 

A benemerencia de Vauhi11 é tanto mais apreciavel 
quanto é certo que ele teve a habilidade de explorar a 
11ossa prese11ça em favor ·da tregua com os seus irn1ãos. 
Na época em que se deram esses acontecimentos forn1a- . 
van1 os Caingangs numerosos bandos de que se conhe
ciam, além dos caciques· Vauhin, Rugfê, Charin é Do- · -
quê, já mencionados, mais os seguintes: Conguê-Huê, , 
Recandui, Doravin, Careg,_ Requenery e Iacry. 

Vauhín alojot1-se com os seus 110 acampamento do 
Ribeirão dos Patos e fez constar que firmára aliança 
com os agentes do Serviço. 

Seus adversarios facilmente acreditaram no em
buste e mais se internaram na floresta, certos como es
tavam do poder incomparavelmente sup~rior desses 
novos pseudo inimigos. Essa politica interna dos sel
vicolas afastou da nossa -convivencia os adversarios de 
Vauhin, mas logo conseguiu diminuir consideravel
mente, e por fim evitar de todo, ·os dilaceramentos ha
bituaes e11tre os "cla11s" e originarios, quaE?i sempre, de 
questões pueris. 

Só em 1915, tres annos portanto depois da adesão 
de Vauhin, resolveu Charin, ultimo sobrevivente da-

• 
queles seus tres desafetos, procurar o acampamento do · 
Ribeirãó dos Patos e tornar-se amigo dos civilizados. 

Em 1916 a Inspetoria do Serviço ·Construiu casas e 
abri11 roças no logar denominado Icatú, á margem da 
estrada Penapolis-Aguapehy, distante quatro leguas da 
estação de Glycerio, e ahi aboletou o grupo Vauhin, que 
desde 1912 vivia permanentemente sob sua guarda. 

, 
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Existiam ainda Careg e Iacry, que ao lado de Vauhin 
formavam então um partido contrario ao outro, consti
tuido pelos trôços de Requenery e Charin. Estes con-
tinuaram a considerar Icatú como propriedade exclu-
siva de Vauhin e seu povo ~ e com esse pensamento fixo, 
- convencidos, afinal, de ·que a nossa amisade, como .... 
a nossa proteção, era ·para a totalidade dos Caingangs e 
i1ão somente para alguma ot1 algumas das frações em 
que estavam divididos, pediram, designando local muito 
além, no interior, instalação equivalente á de Icatú. 

Só mais tarde, dada a precaria situação financeira 
da Inspetoria, poude ser satisfeito esse desejo. O novo 
posto foi fundado na esplanada onde outrora existiu 
a aldeia de Iacry, 9 kilometros além do rio Feio, e re
cebeu o nome de Vanuire em hon1enagem á velha es
crava indigena, cujo cabalíssimo auxilio tanto nos valeu 
i1a pacificação desses índios. · 

Na grata companhia do distinto camarada, capitão 
de artilharia, Raul Mendes de Vasconcellos, visitei em 
dezembro de 1921 esses dois estabelecimentos de Icatú 
e Vanuire, conhecendo neste o cacique Charin, unico 
que restava de todos aqueles que em 1912 dirigiam os 
diversos fragmentos da nação Caingangs. 

Charin é um tipo imponente. E' desses indivíduos 
que logo á primeira vista, e sem nenhum proposito de 
fazel-o, chan1am a atenção sobre a sua pessoa pelo res
peito que inspiram. Alto~ espadaúdo, com um energico 
sulco vertical em cada face, -fronte larga, olhar parado 
e 1011ginquo, boca cerrada num ricto de severidade, sua 
fisionomia r evela de um modo impressionante o sub
strato de força, serenidade e vigor com que tão dura
mente se e11couraça aquela aln1a voraginosa , tranquila 
e i11exoravel. 

O habito da guer ra desenvolveu n esse indio quali
dades taes de bravura e impiedade que ver-lhe o rosto 
o mesmo é que ver essas qualidades, e olham-no de 
facto os seus com a catamento e pavor, o que, a liás, não 
exclue a estima que lhe consagram. 

Pois esse homem terrível, diante ·do qual empalide
ceram tantos outros heróes que o seu braço formidavel 
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abateu para sempre - tal é o jugo do n1eio ! - i1ão es
capa· ás fraquezas e prejuizos da sua gente. Charin 
aprisionou outrora, em luta com os Oti.s, um n1e11ino e 
uma menina desta tribtL Conforn1e é uso entre os Cain
gangs (que não matam nem as mulheres n em as cria11-

.ças captt1radas) levou-os para casa, deu-lhes o titulo 
de filhos e educou-os com os n1e.s1nos cuidados e cari
nhos que dispensava aos que procedera:m do seu san
gue. Ele era, real:mente, e para todos os efeitos, pái · , 
do joven casal que eu conh eci já no fim da adolescencia·~ 

Comprazia-se em apres~htal-o co1110 tal, e, pelo co1J.1-· 
trario, se11do por indole tão remansado e i111passivel, 
n1ostrava-se aflito, zeloso e impertinente quando al
guem externava a opinião ·de ,ser~1n as feições dos dois 
Otis diferentes das do.s Caingangs. 

- Que não senhor - .acudia com vivacidade Cha
ri11; - qt1e eles havia1n _nascido dele e de sua mulher, 
sendo porta11to legitim9s ·Caingangs, ta11to assi1n que 
eram parentes de Fulan.o e Cicrano. Debalde apelaria , 
a lguem para o testemÜnho dos outros indios. Todos "' 
repetiriam, perto ou longe de Charin, que os Otis eram 
Caingangs e filhos daquele cl1efe e sua mulher , comq 
todos sabiam ( 3) . 

Para conhecer; em casos taes, a verdade, é neces
sario peitar com presentes alguma velha desgarrada, a 
qual não a diz, comtudo, sinão a meia vóz, depois de lan
çar para todos os lados olhares suspeitosos e de bem 
assegurar-se da circunspecção do interlocutor. 

Este foi o 111ais orig.inal ·costume que achei entre 

(3) De uma carta particular d e L. B. Horta Barbosa, ins1)e~ 
tor do Serviço de Proteção aos .Indios em São Paulo e atual diretor 
interino do mes1no Serviço, transGrevo, "data venia", as seguintes 
comprobatorias infor1nações: _ 

"Os Caingangs de São Paulo possuiam 2 rapazes e 4 inoças Otis 
aprisionados quando ainda pequenos. -Vendo-os juntos descobr<>ni-se 
logo grandes diferenças de fisi-0nomia, ele cor, de l'Strutura l.'ntre 
Otis e Caingangs. 

Quanto á índole, aqueles são muito mais ter nos, n1ais J)acientes, 
mais sofr edores, inais r esignados do que estes. Os Caingangs tra
tavam os Otis prisioneiros com.o filhos, e a tal ponto levavam esta 
ficção que em tudo eram r espeitados os interdictos resultantes das 
regras do incestos em vigor entre eles. E isto não causa estranheza . 
quand o se sabe que <'ada Oti era incorporado á fam1lia c1o homem que 
o havia pel?·ado: esse homem, par<a. todos os efeitos, tornava-se o se~ pai, 
e os demais gTâ.Os do parentesco resultavam dessa premissa." 

• 

' 



"' . 

-
-

, 

- -69 

esses indios, inas l1a un1 outro que me pareceu igual
mente interessa11te. Refiro-me á sociedade, se assim 
posso dizer, que fazem as mulheres na -n1anifestação du 
dôr alheia. Andavamos percorrendo a aldeia em com
panhia do sr. Isaac Ribeiro, encarregado do posto, 
quando i11e chegou aos ouvidos um chôro alto, seme- ... 
lhante ao de criança. agastada, o qual durante segura
mente trinta i11inutos que dispende1nos em visitar todas 
as choupanas, não cessou um só instante e nem siquer 
diminuiu de i11tensidade. 

- Que meni110 i11anhoso ! - disse eu quando nos 
aproximan1os do ra11cho de onde i:>arecia sai_r a zoada. 

Não é n1enino - i11for1nou o Sr. Isaac - é m11lher. 
Efetivan1e11te, ao entrar1nos na caba11a encontra

mos duas indias nloças tecendo cada qual u_ma grande. 
nianta que usam· como cobertor e faze1n de ordinario 
para presente de namo_radbs. A' nossa chegada parou 
um pouco a plangente- inelopéa que, entretanto, reco-
1neçot1 asin1 que nos retiran1os. 

' O Sr. Isaac nos explicoú então o facto.- U1na da;: 
quelas raparigas, an1eaçada de abandono pelo marido, 
que andava e11feitiçado por outra, dava daquele modo, 
como era de habito entre os Caingangs, arras , do seu 
desgosto. O mais curioso, porém, de tudo isto, é que 
quando exhat1sta de tanto esforço calava-se a esposa 
aflita, sua con1panheira de _trabalho, que nada tinha 
com o peixe, conti11uava o chôro em seu Jogar até que 
ela cobraJJdo alento poâesse retomar a lan1en~osa tarefa. 

Apesar do r espeito que n1e infundia aque1a magua 
i1ão pude deixar de sorrir com os outro.s á idéa dessa 
solidariedade, não propriamente no sentimento da in
feliz, n1as i1a expressão alardeante desse sentimento. 

Foi, todavia, un1a rapida distração, porque logo me 
veiu á 1en1brança a crueldade com que a sorte feriu 
esse pobre povo antes e já depois de unido a nós. 

Qua11do .se realisou a pacificação em 1912 só o grupo 
de Vauhin contÇtva 230 i)essoas. F 'azendo nessa época 
um calculo muito baixo 51chou a Inspetoria que os Cain-
gangs serian1 no mirtimo 700 indivíduos. _, 
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En1 31 de Dezen1bro de 1916 estavan1 redusidos a 
menos de 200, e nos ultimos dias ,cio an110 de 1921, quan
do os visitei, eran1 apenas cento e poucos, já te11do ces
sado, felizmente, co1n a norinalisação da vida, a lasti-
mosa nlortalidade do -começo. .. 

Fisiologicamente encarada tão dolorosa conseque11-
cia das- relações desses selvagens com os civilizados 
parece ter-se originado. da pouca resistencia do orga
nismo deles a doenças corriqueiras e sen1 importancia 
para i1ós, taes como defluxos, "influenzas" e "grippes", 
que logo lhe~ transmitimos. A' luz da moral o problema 
é, p·orventura, 1nais explicavel. 

Por um revoltante contrasenso, tão comu1n ás cha
madas "leis" dos legistas, aquela imme11sa região, desde 
tempos immen1oriaes ocupada pelos Caingangs, perten
cia não a eles, mas ao senador Luiz Piza que nunca a 
tinha siquer visto, como nunca a vira pro-vavelmente 
i1enhu111 dos seus nlais ren1otos asce11dentes. 

De acôrdo com esse disparate legal, perdido que 
foi o mêdo aos índios,-começou aquele senador a reta
lhar o patrin1onio dos Cai11ga11gs em pequenas areas ,.e 
grande·s superficies, cor1forme a e11comenda ou a con
venie11cia dos seus interesses pecuniarios. 

Essas terras, qt1e são das melhores de ~. Paulo, su, 
biran1 de preço em 2 ann.os na proporção de 10 para 150 
e 1nais, e un1 tal resultado, que se deve exclusivan1ente 
á aquietação dos selvicolas e, por conseguinte, á ação 
do Serviço de Proteção aos Indios, não grangeou jamais 
para esse serviço a menoT consideração nem do senador 
Piza, nem do governo do Estado. Por muito favor, 0 

não sem gra11de relutancia1 obtiveran1 os gentios dois 
infimos lotes que são atua.lmente Icatú e Vanuire. 

A invasão tun1ultuaria de colonos havia de ser, 
como se esperava, fatal aos selvicolas, mal saído~ da 
vida fragueira e nomade que levavam, não afeitos ai11da 
ao n1e-io e á compa11l1ia dos civilizados e, si bem que 
postos em i11teira liberdade, abalados, se1n nenhun1a 
duvidat pela revolução mural resulta11te do simples 
facto ·de teren1 entrado em contacto comnosco, como o 
observa judiciosan1ente o inspetor Horta Barbosa. 

, > 

• 



... 

t 
... ., ... ~ 

• 

71-

' 
Em breve a "influenza" estava entre os Cainga11gs, 

e con1 ela a desolacão e a morte. Houve grupos que se 
extinguiram totaln{ente em p_oucos dias. O de Conguê
Huê foi assim, em 1913. 

Quando chegou ao Ribeirão dos Patos a noticia de 
que esse povo estava morrendo de "cofuro " , nome qt1e 
ás diversas especies de catarros dão os Caingangs, par
tiram para a sua aldeia, em socorro, doi.s auxiliares da 
Inspetoria, mas só encontraram ossadas á flor da terra ! 
Em outras tabas não escaparam mais do qt1e duas ou 
tres pessoas. 

De Março a. lVIaio de 1916 fez novamente a "influen
Ã'.:a" 11umero.sas vitimas tanto no tro-ço de Vauhin con10 
nos de Iacry, Chari11 e Dorarin. 

lVIas uma desgraça maior estava reservada ainda 
aos Caingangs para os fins desse triste anno. A epide
mia de sarampo, levada aos sertões de Aguapehy pelos 
colo11os espanhóes do latifundio Piza, chegou aos ino
radores do Icatú e dahi passou á morada de Iacry, alas
trando-se logo por todas as outras. 

"O que d'ahi se seguio - diz o i11spetor Horta Bar·
bosa em relatorio de 1917 - é impossivel de ser evo
cado por uma descrição qualquer ! A mortandade dos 
doentes atingiu proporções enormes, e a nação Cain
gang ficou r eduzida e ainàa se está redt1sindo a uns ini
seros restos do que era em 1912." 

Os índios, corn os seus arraigados preconceitos, não 
se .sub1netiam a nenhum tratamento. Nossos medica
mentos, nossas cautelas e abstenções, nada aceitavam, 
sinão as suas proprias, absurdas praticas. 

Se11tindo-se e11fermo.s passava111 a dorn1ir ao re
lento. Quando aparecia a febre era preocupação don1i-

_.; nante irem-se ao rio banhar. Comiam o mais que su-
portavam para se darem a ilusão de que não estava111 
n1al; e, assim, com essa extravaga11te idéa, as pobres 
mães, cujos filhinhos ás vezes já estavan1 agonisantes, 
a inda passavam de suas bocas para as deles as comidas 
previan1ente mastigadas na doce intenção de galvanisar 

• o ente querido. 
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' Baldado empe11l10 fazia111 os ag€ntes do Serviço 
para que eles se subordinassem aos nossos metodos de 
cura, aos nossos proce.ssos de dieta e resguardo. 

Os infelizes, por efeito da incuria e despreso dos 
governantes, haviam sido perturbados na sua tra,nsfor-. 
111ação muito ~ntes que estivessen1 preparados física 
e me11talmente para resistire1n ás nossas mazelas e para 
adoptare111 os nossos 11abitos. 

Esta foi, parece, a causa principal.de tão surprehen
de11te letalidade oriunda de molestias quasi in11ocuas. 

"No Icatú - escreve Horta Barbosa - un1a das 
pri111eiras vitimas foi o chefe Vaul1in, õ' hornem que, ao 
lado dos Caingangs, representou ó papel decisivo na 
iniciativa de 19' de Março, isto é, i1a iJJ.iciativa que deu 
o desfecho desejado a todos os esforços en1pregados 
pelo ex-i11spetor Ma11oel Rabello e seus dedicados au
x1iiares, e depois pelo sub-diretor lVIanoel lVIiranda ~ no 
se11tido de serem chamados ao gremio de nossa amizade 
os tão tímidos "Coroados" da Noroeste, do rio Feio 
e dos Can1pos Novos de Paranapanema. Para os que la-. -
butan1 i1esta I11spetoria, a memoria desse nosso obscuro 
i1atricio viverá se1npre cercada de um-a aureola de gra
tidão e de profunda adn1iração, porque todos nós sabe
n1os que se a obra de paz realisada naqueles sertões da 
nossa Patria tem o.s set1s h eróes, nenhun1 o terá sido 
tanto con10 'esse rude filho das já misteriosas florestas 
do longínquo oeste paulista ! " 

Estas consoladoras palavras n1e ocorrera111, e_ elt 
.senti a justeza delas, i10 n101nento en1 que deixava, · con1 
saudade, a aldeia Vanuire . . 

Junto ás choupanas dos índios andava111 soltos os 
seus silvestres "xerirnbabos". 

As rôlas, os jacú.s, as jaça11âs e os papagaios con1 
as suas azas i11teiras; os taitetús, os macacos e os coatís 
na sua perfeita i11tegridade orga11ica e, o q11e mais é, 
t~odos acin1a de adultos. Ne11hum se lembrava de aba11-
do11ar o lar de seu dono para retornar á mata a 100, a 
50 e até a 20 passos de distancia. 

, Tambe1n os Caingangs era111 livres. Seus arcos e 
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flexas, seus "guarantans" estavam con1 eles e tinham 
o mes mo prestigio de outrora. 

Nenhun1, contudo, nem siquer o grande Charin, o 
tremendo derribador de colossos, pensava em voltar á 
vida errante e gu~rreira de que tinha provindo. 

Dessa obra meritoria é, sem contestação possivel, 
um dos inaxin1os fatores o cacique Vauhin, reputado 
batalhador entre os batalhadores dos sertões do Agua
pehy. 

A par da sua n1odesta gloria reserve1nos com ca
ri11h.o um inodesto logar para a carinhosa Vanuire, a - ~ 

velha escra-v-a indígena que tanto se desvelou pela liber-
tação da sua gente e qt1e, antes de todos, enfrentot1 
Vauhi11 . i1a hora problematica do primeiro co11tacto, 
atirando-se pressurosamente aos seus braços, sem co-

• 
gitar de con10 a receberia- o-temeroso capitão selvagem . 

• 

Marge1n, 25 de Dezembro de 1922. 
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POBRE NOIVA ! 

"ln sooth, it ·was n o _vulgar sig·ht to see 
Their barharou s, yet their not inde,cent, glec; 
.A ncl as thc f la1n1nes along thoir faces -glean1ed, 
Their g-.=sture n ini:b1ê, darl~ eyes flasking free, 
....... . ...... . . .... , ... . .. .. .._ .............. · · ··········· 
\Vhile thus in. concert they ... ha.1( sang, half screan1ed." 

Byr<Ht ("Childo J-[arolcl'' - II). 

"'-

"J~té ao envenenan1ento dos alin1entos e das aguas 
tC>em recorrido os que se pre tende1n civilizaclos en1 sua 
sêde de exter1ninar _·os ultimos r <'pr esentantes da infeli~ 
raç:a americana .. , 
. . . . . . . . . . ._ . . . . . . . .... . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

·'A.' vista destes e .de outros nefandos cri1nes, que di
r eito rt'sta a nós eutros de nos espant.arn1os das depre
claç:ões e ferocidad~ dos inclios, aliâ.s co111etidas e1n cl.eses· 
J>Grada e legitima defesa?" 

·Pe•lro Rib eiro Dan1a"4 - ("l:elatorio" ) , 

• 

Quatro dias seguidos, co111 todas as precauções re
queridas para não serem descobertos, andaram os sele-, 
rados pela mata a procura. das tabas. 

Era na época das chuvas, em que os índios quasi 
i1ão saen1 das suas aldeias, época por isso nlesmo pre
ferida pelos seus malfeitores para as "batidas" com que, 
a pretexto de defesa, os vão trucidar 11os seus longi11quos 
r etiros. 

Na n oite do · quarto dia en contraram, emfim, o que 
tanto, e co1n tão lugubre intento, buscavam. 

No centro de uma clareira, que a ra11charia r ema-. 

• 
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tava em circulo, ardia uma grande fogueira, en1 torno 
da qual dançavam e brincavam os selvagens nun1a ale
gria ruidosa e despreocupª'da. 

Tratava-se de uma festa de casamento ao luar. A noi
va, mais do que as outras· moças enfeitada, destacava-se 
tambem, por ser alvo de atenções e solicitude.s especiaes. , 
As mulheres faziam-lhe caricias, os moçps cumpri1nen-
tos e an1abilidades, e até os velhos to1navam parte nessas 
manifestações de acatamento, dizendo gracejos co111 que 
animavam a companhia. . 

Predo1ni11ava a franqueia, e Qom ela inalteravel 
an1enidade, i1aquela rustica reunião. A conversa co
piosa e barulhenta, frequentemente . terminava em gar-
galhadas brejeiras. e comuniéativas. ~ 

Posto participasse1n todos do contentamento geral. 
havia difer e11ça de caracteres e, por consegui11te, de ati-· 
tudes. Uns bulhentos, outros moderados, estes conten1-
plativosJ esses criticado1~es. Os mais folgasãos n1etiam 
á bulha os r etraídos e não era raro que entre aqueles 
estivessem os anciãos do bando . 

Esses interminaveis :folguedos eram inofensivos~ 
pois não perturbavam a cordialidade reinante. 

A satisfação au1nenta .. v·'"'a á n1edida que subia a noite; 
e aquelas al1nas descuido·sas bailavam e ria1n emquaí1to 
os espreitava a traição "' esperando no fu11do da sua to
cá.ia sinistra, o mome11to àe transformar o canto espon
salicio de un1 pobre indlo 1:1º '.' requiem" nacional de 
toda a sua tribu. Mal sabia o infeliz 11oiyo que reu-
11i11do o seu povo para as suas jubilosas bodas ele o tinl1a 

. > 

r eu11ido para as bodas proditorias da morte. 
Trinta e um facínoras, sorrateiramente acoitados á 

beira da mata, haviam cercado a aldeia e aguardava111 
a ocasião em que os selvagens fatigados se recolhessen1 
ás suas choças para e11tão exterminal-os impunemente, 
em 111assa. 

Estavam arn1ados de clavinas Winchester, calibre 44, 
grandes t erçados previame11te afiados para o córte e 
horre1i t es facas de ponta, capazes de atravessar uma 
pessôa de h o111bro a hon1bro. 

Mas a festa se prolongava alé111 da espectat iva dos 

. ·.,. !' 
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assassinos, e eles t e111eram que a madrugada os viésse 
encontrar na emooscada e denuncial-os aos sitiados. 
Resolver am, pois, at acar .sem mais demora. 

Combinaram calmamente o novo plano de ação. 
Distribuiram a negra tarefa de i11odo que cada um 

podesse a pontar ben1 a primeira vitima que lhe fosse 
destinada e, aproveitando a eficiencia de suas armas de 
repetição, escalar sem precipitação outras para os dis
paros segúintes. 

A ' voz de fogo t r es* descargas se sucederam quasi 
que i11sta11tanean1ente, produzindo, como era de espe
rar, dada a perícia daquela ge11te i10 t iro, u111a verda-
deira hecatombe. ~:. 

U111a só bala varou os dois noivos. 
Poucos dos que escaparam dessa r efrega i11icial tive

ram ten1po e t i110 para f11gir . Atordoados ante a sur
prêsa e brutalidade do "3.Ssalto, vendo os seus m ais que
ridos par entes caídos por ~ terra, ficaran1 os .selvicolas 
durante alguns minutos natu1;almente per plexos, a vagar 
á roda dos cada veres. Foi -o te1npo st1ficiente para que 
os agr essores saltassem cômo tigres no m eio deles e, 
de facões em pu11h0-, os talhassem indist intamente. 

Não h ouve quartel, nem para mulher es, i1em para 
velhos, n e1n para crianças.~ 

. A opinião dos comparte~ de.ssa hedionda carnificina 
diver ge hoje, não outrora.,- na avaliação do i1un1ero de 
mortos. 

Temendo u111a pu11íçã.o, de que na realidade, e des
graçadan1e11te, sen1pre estivera111 livres, cada qual trata 
de diminuir, i1a nledida das suas apreh ensões, aquele .._ 
nun1ero. Joãq Pedro, um dos mais ferozes da qu'adri
lha, o reduz a dois : a 1noça enfeitada e o joven que ll1e 
esf.a., ,a, a.o lado; Manoel Francisco a 10; Versiano Pe
r eira a 30; Pedro Bueno a 4G. 

Qua11do, porém, voltaram da batida, isto é, n a época 
em que n inguem lhes viria ás n1ãos por is to, e até pelo 
contrario, aos olhos -de muita gente e de algumas auto
ridades, seu ignobil feito constituía ben emer encia, n e
nhu111 calculou en1 menos de cem os indios a ssassinados . 

F oi a versão que de· meia duzia de socios dessa ne-
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fa11da expedição colheu ~ guardou Frei Buonavita, de 
Santa Cruz, a quem foram mostrados os troféos da 
im.munda vitoria - orelhas e mãos decepadas. 

Seja como fôr, não acabou com o bacamarte e o 
facão a obra de exterminio e bestialidade daquelas almas 
de hiena. 

As cl1oupanas foram varejadas; arrebentados os 
seus cacaréos; esfaqueados os seus xerimbabos e des
truidos os velhos indígetes, relíquias tradicionaes da 
ingenua adoração dos antepassados. 

Todas as in ulheres capturadas foram poluídas, e 
nem isto as livrou de teí~ sorte igual á dos seus com
panl1eiro.s. Foram tambem . incineradas. 

Entre elas estava a · pobre. noiva e triste viuva, 
apesar de ferida pelo mesn10 projetil que lhe matára 
o esposo. · . 

Um rlos verdugos, Antonio Adão chamado, havia 
recebido encomenda de um indiozinho para ser escra
visado, e não quiz faltar ao compromiso. 

Agarrou um nlenino de-cinco annos, nleteu-o nt1m 
jacá e pol-o ás costas. ,. 

A criança, presa assim por um desconhecido de 
que111 havia presenciado tanta malvadez, entrou a es
pernear, esforçando-se quanto podia para se libertar. 

Em certo momento enfiou a mãozinha por un1a daR 
malhas do jacá e arranl1ou com as unhas as costas do 
seu preador. Foi o bastante para que o miseravel per
desse a paciencia . 

Segurot1 o pobrezi11ho por uma das pernas, atirou-o 
para o alto e, quando ele descia, espetou-o na ponta da 
adaga. 

Ali i11esmo o deixou, no m eio da brenha escura, não 
cogitando mais dele, sinão talvez em alguma .secreta 
esperança de que os urubús ou as onças do repasto ainda 
o encontrassem com vida. 

Quando um anno depois o saudoso tenente Pedro 
Dantas, falecido prematura e sentidissimamente no 
posto de major, sindicou destes sombrios acontecimen
tos, veiu a saber que essa matança fôra ordenada por 
um dos engenheiros da Es trada de F erro No roeste, cujo 
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nome desconheço, e organis~da por J oaquim Barbosa, 
fan1oso chefe habitual de émprêsas taes, como o era do 
outro lado dos rios Feio e-do Peixe o t ruculento coronel 
Sancho de Figuerêdo. 

Soube n1ais qu~ esses individuas, além das bandeiras 
qtle periodican1ent.e encabeçavam, tinham o costume de 
pôr armadilhas aos indios nos seus mais transitados 
ca111i11}?..os, e não pol1cas -vezes envenenara1n as aguas 
das suas fontes. _ . . 

João Pedro, i1arra11do.:..lhe as peripecias do assalto, 
no qual to1nara parte, f.alo~ da s urp:rêsa que tivera vendo 
os ranchos e os terrejr9s ·muito limpos, o chão desto
cádo e batido, todas as C0Usas arr umadas e bem cuida
das, e especialrne11te frisou -os carinhos de que era ob
jeto a noiva e o ch-iste com .. que os velhos gesticulavan1 
suas brincadeiras. E arrematou dizendo: - "Até parecia 
gente, sr. Tenente." 

Assim, para esses reprobos, no ft111do mais desgra
çados do que as suas vitim~ls, pois são desgraçados de 
ordem moral, a vida por si .só não inspira nenhum res
peito, e não basta parecer -~fente para merecer piedade. 

Frei Buonavita co11tou pormenores r epugnantes da 
profa11ação das mulheres. Recebeu-9s diretamente dos 
sicarios e não punha nennum recato em transmitil-os, 
emquanto o tene11te, desa1·mado, ruborisado e silencioso, 
olhava entristecido para o formidavel r evólver preso á 
ilharga esquerda do frade. · · 

Dizia Frei Buonavita~ . . Mas frei Buonavita é es
trangeiro e nada lhe pesam nossas mazelas e desve11- , 
tt1ras. 

Certo a patria é coi;istituida ape11as dos seus ele
mentos conver,gentes, i.sto é, dos que trabalham pela sua 
grandeza, dos que a presam, r espeitam e ho11ram . 

Assi111, i1ão é licito responsabilisal-a pelos malefí
cios dos que a deshonram. 

l\IIas, posto não t enha a Patr ia culpa dos crimes de 
filhos seus degener ados, nem da inepcia de outros que, 
r epresentando-a oficialmente em dado mon1ento, não 
curam da .sua dignidade e p ôr tal modo degradam a jus
t iça que ante a impunidade de certos atentados i1ão se 
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póde saber quen1 mais incide nos éstos da co11denação 
publica, si os perversos qqe os coinetem, si as autori
dades relaxadas que faltan-i ao seu dever, não contri
buamos para que transponham as 11ossas portas os écos 
de n1iserias tão repelentes que aos mesmos chacáes, si 
as entendessen1, fariam corar de pêjo. 

Deixen1os na paz da n1orte a queixa solitaria e 111e
lancolica das chagas inconféssa-veis, das cl1agas que são 
tan1bem, para suas innocente~ portadoras, um labéo in
famante. 

Esta é a dôr elas dores, sem remedio, sem àlivio e 
sem co11forto; dôr que aflfge á JUemoria, envergon}la, o . - . 
e11tendimento e avilta o cõração. 

Silencio ! 
- -

Margem, 21 de Abril de 1922. -
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KORJKRA 

lhr Yollstiindiger Nathe la.utet: KorllcrA.
L&ksi-La.jondési-Ungr6-Waimusia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

• 
Ga.nz be11onders der ã.lteste Bruder scheint 

poctisch veranlagt gewesen zu sein, derselbe, 
dE\r ihr den Kosena.men ªDesi" zu geben 
ptlegte, und dem 8ie dauernd ein tietes, zu 
Herzen gehendes Andenken bewahrt. ' 

• 

Dr. Bug-o Gea•ell - (Die Er
zieh ung eines Indianerkindesi. 

Korikra, filha do cacique Kambetynge, da tribu no
made dos Botucudos que vagava outrora pela vasta re
gião comprehendida entre · os rios Itajahy do Norte e 
Benedito, é; "pela sua fina educação, comparavel a qual
quer gentil cari.oca". Assim o disse Eduardo de Lima e 

' Silva Hoerhann, . prudente e heroico pacificador desse 
povo. . 

Conheci-a no outono de 1920,. em Blumenau, na ca~a. 
d-0 seu pai adotivo, o dr. ·Hugo Gensch, medico alemão 
ha longo tempo domiciliado naquela cidade catarinense . 

• 
Era então moça de 20 a 21 a.nnos. Tinha sido aprisio-
nada numa das ultimas "batidas" que se fizeram no 

~ 

Estado. 
Os costumes civilizados a que se habituara desde 

1907 haviam transformado a pobre escravinha indigena 
numa joven intelectual e moralmente ao nivel das mais 
di1$tintas do meio culto em que vivia. Suas recatadas 
maneiras eram as de uma senhorinha modesta e briosa. 
A& mais apuradas convenções sociaes; o donaire pe
Cllliar á elegancia; o II!esmp discreto apuro no uso da 

-
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moda, não lhe eram estranhos; mas a feição inconfun
divel, o ar melancolico, a atitude silenciosa e contem
plativa, logo denunciavam a sua origem, "não obstante 
a admiração com que o interlocutor a visse falar o ale
mão ou outra lingua européa. Sim, porque Korikra 
fala correntemente, além do alemão, o inglez, o francez 
e o portuguez. E não deixa de ter outras prendas: ela 
toca piano, desenha, borda e faz com esmero todos os 
demais trabalhQs domesticos femininos. Sua reputação 
urbana é das melhores: todos sabem que ela é afavel . 
e atenciosa, mas não~ se pfe.sta a namoros passageiros, 
nem aos divertimentos levianos que a época do "foot
ball" fez . surgir entre n<)s. 

E' uma jo~a de alto valor que os preconceitos men
taes deixarão talvez á margem sem aproveitar a digna 
esposa e mãi carinhosa que os sentimentos de Korikra 
deixam, prevêr em todas as suas manifestações. 

* * * 

A historia dessa tribu. é simples, curta e dolorosa como 
a de todas as suas irmãs. Os índios do Brazil ou se. deixam 
degradar por intermedio da catechese catolica e acabam 
no cativeiro, ou reagem na floresta, onde tudo indica 
que a catechese -raramente esteve no passado e onde, po
zitivamente, nunca esteve nos nossos tempos, e são tru
cidados. Escravidão ou morte, portanto. ·Os Botucudos, 
esses "feroces botecudos '', como os chamava D. João VI, 
(os padres chamam ferozes e antropofagos aos que re
sistem á escravidão; "ladrões e vis assassinos", confor
me a expressão do bispo Antonio Malan, aos que depois 
de escr.avisados algumas vezes se levantam para de· 
fender a liberdade propria ou para vingar ultrajes feitos 
ás suas mulheres) esses botucudos pertencem á turba 
innumeravel dos que antes morrem do que cedem. 

Modernamente aparecem na historia por volta de 
1830, após um assalto mais atrevido que realisaram · á 
propriedade de uns colonos europeus seus vizinhos, para 
proteger os quaes creou-se em 1836 a tropa de Pedes
tres. Vinte ann·os depois parece que os animoa não es-
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tavam mais socegados, pois o governador da província, 
dr. João José Coutinho, opinava, considerando o assun
to, que a unica medida eficaz seria obrigar "esses assas
sinos e filhos de barbaros" a deixarem a floresta. 

Organizaram-se posteriormente turmas de sertanis
tas com a incumbencia de afugentar os gentios, caso "não 
se tornassem amigos''. Pelo municipio de Blumenau 
foi nomeado Frederico Deeke, homem corajoso e cir
cunispecto que procurou estabelecer com eles relações de 
camaradagem. Não o conseguiu., porém, apesar das dl~ 
versas expedições que com esse ·prc;>posito fez. ~m 1879 
foi extinta, ·por economia, essa, por assim dizer, policia 
do sertão botucudense. Começa então a época das ba
tidas sistematicas, ora de carater oficial, ora de inicia
tiva particular. 

Nem os assassinios em massa, nem o traiçoeiro 
prear de mulheres e crianças amedrontaram, entretanto, 
os índios, cujas sortidas, pelo contrario, amiudavam e 
cresciam de vulto á proporção dos ataques recebidos. 
Aumentavam as levas de prisioneiros indigenas. O ml
sera vel aspecto que apresentavam esses infelizes, já pela 
fome que padeciam, já pelas mutilações e maltratos de 
que eram vitimas, comoveram algumas almas piedosas, 
pelo que fundou-se em Florianppolis uma associação de
nominada ''Liga Patriotica" com o fim de pacifi.car og 
Botucudos, encarregando-se dessa fraternal emprêsa José 
Brandão da Silveira. Seguiu, pois, este para o rio das 
Pombas levando duas indias sobreviventes de uma das 
caçadas anteriores e que, logo de chegada ao mato, '8.ban· 
donaram para sempre o pacificador. Não mais feliz foi 
Alberto Fric, outro emissario da Liga, cuja principal 
preo.cupação parece ter sido colecionar objetos indí
genas entre os moradores civilizados do Itajahy do 
Norte, para onde se dirigiu. 

Houve tambem, .em 1868, não direi tentativas mas 
ensenações de catechese pelos frades Virgílio de Amplar 
e Estevam --Oe Vicenza, um estabelecido na villa de Lagee, 
o outro na de ltajaby, onde apenas podiam chegar vagas 
noticias dos supostos catecumenos. Igual comedla re
presentou em 1886 frei Lniz de Cemetila, capuchinho, 
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como os seus dois predecessores. Os resultados dessa 
pseuda intervenção religiosa foram absolutamente nulos 
~· "cousa aliás, por si mesma evidente - o.bserva um 
comentador, pois esses religiosos jamais se. ·embrenha
ram no sertão para estabelecer relações com os indios." 

No seu folheto - "Die Erziehung eines lndianer
kindes" - assevera o dr. Hugo Gensch que "os as-: 
saltos dos selvagens, e suas expedições de guerra aos 
civilizados começaram no dia em que os colonos euro-
peus se fixaram em Blumenau." . 

Tratando-se de um homem a quem, já pelas suas 
tendencias de raça, já pela natureza dos seus estudos 
especiaes,- de nenhum modo-se pôde acusar de sentimen
talismo ou romantismo - e o seu mesmo escrito é uma 
prova· cabal contra essas- qualidades, - transcreverei 
aqui o seu valioso depoimento, dando-o integralmente 
ou resumindo-o, conforme seja necessario. 

Diz ele: - "Sendo os, terrenos da colonia completa
mente cobertos de floresta, neles estavam os selvicola.s 
por toda a parte, inclusive no local onde devia fundar-se 
a cidade. (Blumenau) Pouco distante da niinha casa 
existe um velho moinho em ruinas que o. povo deno -
minou "moinho do bugre•' (1) porque ahi. foram vistos 
indios. Tudo indica que os primeiros contactos (de eu
ropeus com selvagens) foram paciflcos e movid()s ape
nas pela curiosidade. (dos indios) Si nesse tempo hou
vesse o governo ct1mprido o seu dever, a questão indi
gena teria sido resolvida de uma maneira inteiramente 
pacifica. " _ 

"O primeiro encontro sangrento deu-se- perto do 
logar onde posteriormente se levantou a cidade-e sua 
historia é de grande ensinamento. Um dos brancos que 
nele tomaram parte, um homem já velho~ publicou ha 
pouco tempo os pormenores dessa luta. Do seu rela-

• (1) A ua.la.vra bape (bóugre); qualquer que seja. das duas mat• 
correntes a ac~pç~o que se lhe ,dê, é um3i descâbida injuria de origem 
:l!'ranceza. Por isso nunca a empreguei como sinonimo de indio. Quanto 
ao t ermo bugreJro, utiliso·o apenas, e quando não ha outro remedio 
no seu sentido g eral de perseguidor e assuslno de selvagens deriva.do 
de bugre, sim , mas com qualquer outra significação que 'não a. de 
indio. Si, por ex., em vez de bugreiro fo•M l>•srectda eu nl.o lhe 
daria jamais acolhimento . 
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torio conclue-se irrelfttavelmente. que os selvicolas, aliás 
em pequeno numero, só tinham em vista adquirir alguns 
cobertores e objetos caseiros sem valor, e não cogita· 
vam absolutamente de matar ninguem. Até depois que 
assassinaram o seu cacique, eles, que podiam comoda
mente fazer o mesmo a seus adversartos, não o qut-
zeram." 

"Havia en1 Blumenau alguns europeus que passaram. 
a maior parte da vida na floresta a caçar. Esses homen~ 
nunca foram molestados pelos indios, os quaes ainda 
ficavam agradecidos quandó lhes deixavam os caçadores 
alguma caça - o que quasi sempre faziam. O mesmo 
sucedeu ao sr. Deeke, de quem já falei e que era co
nhecido como amigo dos selvagens." 

"Houve ha algum tempo um assalto na estrada da 
serra. Nessa ocasião foi_ morta uma pessoa e outra, 
minha conhecida, saiu ferida por uma flexada. No 
grupo havia um pad~e franciscano. Hoje todos os tro
peiros do Estado. afirmam -que ha muito mais proba,.. 
bilidade de ataque havendo um padre entre os viajantes 
do que sem essa companhia. O homem ferido disse-me 
que não havia sentido a flexada, nem tinha visto os in- _ 
dios. Formou-se, apesar disto, a seguinte lenda: o pa
dre,- depois de morto o tropeiro, conjurou com o sinal 
da cruz um selvagem que estava prestes a disparar sobre 
ele a sua flexa, o índio perdeu então toda a ferocidade · 
e deixou fugir ·O ·padre. Este voltou alguns instantes 
~epois para dar os ultimos sacran1entos ao moribundo, 
feito o que ausentou.:.se incolume. A verdade é q\1e ·o 
padre correu a todo ·o pari.no e até perdeu uma das meias, 
chegando apenas com a outra ao logar mais proximo e 
tendo sido esta outra enviada para o museu dos mar
tyres catolicos em Roma. Assim m'o ~ontou um fran 
ciscano, já falecido, o padre Meinulf Gutberlet, das mi--
nhas relações." -

"Estou em Blumenau ha 12 annos; - escreve o dr. 
Gensch - neste lapso de tempo, segundo os meus cal- , 
culos, foram mortos ou feridos pelos selvagens seis pes
soas, entre as quaes o bugreiro João Bento, que o indio 
J"akongbagma-Nambluma assassinou em defesa propÍ·ia. 
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O sr. Knoblauch, morando COD\- sua familia em um sitio 
muito exposto, não correu jámais perigo de vida. E' 
certo que os índios lhe inatavam ás vezes algum gado, 
mas além de que não era cousa de vulto, limit avam-se 
a isto " . 

Em um inquerito particular a que procedeu e no qual 
ouviu 23 pessoas, chegou. o dr. Gensch á conclusão de que 
de 1872 para cá os homicídios perpetrados pelos botocu
dos foram 30, segundo um velho conhecedor do assunto 
e -10, segundo outro. Compar·a em seguida os crimes pra
ticados por civilizados i1a colonia Blumenau, sobretudo 
em bailes e outros divertimentos, com os cometidos por 
selvagens e conclue que "a probalidade de que n essas . 
ocasiões haja lutas sangrentas é se~ contestação muito 
maior do que a de um cavalheiro solitario ser atacado em 
un1a viagem pelo planalto. " E acrescenta que "o perigo 
de assaltos por índios seria insignificante si o Estado, 
a cidade e os cidadãos cumprissem seus deveres de huma-
nidade." · 

, " De facto, dentro de 58 an11os em Blumenau (no mu
nicipio) não foram assassinados por indios nem 40 indt::. 
viduos. Ao lado desse numero estão, porém, algumas 
oontenas de selvagens degolados . . . . . . . . . " 

" Por toda a parte as crueldades dessas matanças 
eram acobertadas com o manto hipocrita do amor chris
tão. " 

'' A prim.eira pessoa que se levantou contra essas 
abo1n inaveis carnificinas, foi o autor destas -linhas, cuja 
situação, por esse motivo, tornop-se algumas vezes cri:. 
t ica. A possibilidade de poder fazer de um indio, por 
meio de carinhoso agasalho e educação conveni~nte, um 
homem civilizado, foi-me diretamente contestada com .~ 
gargalhadas sarcasticas. Desde o · começo me ofereci 
para tentar uma prova prat ica, mas falei a ouvidos 
surdos." -. "ll a pouco t empo - cont inua o sr . Gensch - no 
ataque a uma tribu do sul do Estado, foram roubadas 
m uitas crea nças e não h ouve ninguem na cidade que se 
apiedasse das coitadas." 

Assistiu o velho m edico á chegada de diversas tur-
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mas de prisioneiros indigenas trazidos pelas "batidas" 
dos fa:migerados "bugreiros" João ,Bento e Martins. 
Constavam sempre de mulheres e creanças, algumas ve-
zes de napazes, nunca de homens. feitos. · 

Estes eram trucidados durante o sono, para o que 
aproveitavam em geral os assaltantes os dias de festa na 
tribu, dias em que as bebidas fermentadas tornavam os 
tndios mais alegres e descuidosos. 

Metidos em uma carroça, durante a viagem e em
quanto não se destribuiam, andavam os infelizes expos
tos, eomo féras, á' curiosidade publica, sendo tambem as 
mulheres,' nesse período do martirio, objeto das maifJ 
miserave.is transações, contanto que déssem qualquer 
ganho pecuniario aos seus algozes. Para limitar o nu
mero de pessoas que ó possam entender, dou aqui no 
original alemão o trecho referente a uma dessas nefandas 
explorações: - "Die Niedertrãchtigkeit gieng so weit, 
dass man die Geschlechtsteile der Frauen gegen Entgelt 
zeigte. Ich selber habe clie Wahrheit der Sache bei der 
gerjchtlichen Vernehmurrg in dieser Angelegenheit be
schworen." 

Cada vez que chegavam prisioneirós trabalhava o 
dr. Gensch afim de lhe ser dado um indiozinho para criar. 
Não o conseguia. As creanças eram entregues a ~ndivi
duos que as escravisavam ~ou a in~titutos catolicos. Num 
e no outro desses destinos morriam ordinariamente den
tro de pouco tempo ou, si conseguiam escapar, ficavam 
imbecilisadas pelo tratamento ao mesmo tempo · irracio
nal e opressor que recebiam. Uma menina que por feli
cidade coube a pessoas inteligentes e caridosas "tem 
hoje (1907) vinte e tantos annos, prima pela educação 
e fala e escreve o inglez, o alemão, o franeez e o p_or
tuguez." Um rapaz nas mesmas condições "aprendeu 
em um anno alemão e portuguez e é um aluno muito 
talentoso do Ginasio da Capital". (Curitiba) 

' "O ensino dos selvicolas - é o dr. Gensch quem 
fala ._,.._ exige grande delicadeza e tino pedagogico. O 
exito não J)óde ser o mesmo de qualquer modo. As 
peores consequencias notam-se quando eles são inter
nados em institutos religiosos. " 
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Em Janeiro de 1907 conseguiu, finalmente, - e ~ : · -
Gensch que lhe entregassem uma indiazinha da:J q11e • 
por eesa ép'oca chegaram cativas a Blumenau . • ileram- , 
lhe "a mais velh·a, que ninguem quiz, visto ~er, por esse 
motivo, considerada ª' mais .capaz de todas as maldades.,. 

Era Korikra. -Em 1912, depois de 8 mezel\-1. de trab~lhos, riscos e 
privações de toda ordem e-'de todolf ""os m~entos, foram _ 
os Botucudos definitivamente apa~jguadQll •e ,agremiados 
por Eduardo de Lima e Silva Hoerhaua, moço de 19 
annos então, o qual seguiu fielmente o&pà.nos e o exem
plo, sempre valoroso e nobre e, por isso ·mesmo, sempre 
germinador, de Manoel Miranda. Esta é a mais heroica 
pagina de quantas se conhecem na historia dos- nossos 
índios, não excluindo os bons e os melhores esforços -
que tambem os houve mãos - de Nobrega, Anchieta, Luiz -
da-Gran e Gonçalves. Espero contar alhures esse glorio
so episodio da nossa raça, que um "'menino brazileiro tão 
dignan;iente exaltou em transes dificeis e perigosissinios. 
Por emquanto direi apenas que boje e ._desde principias 
de 1913, viva essa tribu pacificamente sob a direção de 
Eduardo Hoerhann ás margens do _rio Plate, nos longin
quos s ertões de Santa-Catarina, onde na manhã de 7 de 
Abril de 1920 vi formados todos os seus homens e meni
nos na cerimonia com ·que todos os' dias se hasteia a ban
deira nacional naquelas solidões desoladoras que o amor 
da Patria embeléza, anima e santific_a. 

Em conclusão, pois: - Conforme o testemunho de 
um homem circumspecto, frio e meticuloso, os Botucudos, 
acusados de ferocidade e irredutibilid~de, não , fizeram 
aos civilfzados a centesima parte do mal que destes re- -
ceberam: - contra 30 ou 40 mortes que cometeram, 
não sendo aliás eles os iniciadores das ho'stilida-1es san
grentas, con~m-se por centenas os. companheít:os -que 
perderam, afora as atrocidades praticadas em velhos e 
crianças, os aprisionamentos, deshonra e profanação de 
suas mulheres. Algumas vezes, podendo matar deixa
ram de matar. Atacavam as colonias, sim, mas no in
tuito de adquirir ferro para os seus trabalhos de mat~ e 
roupa de agasalho, não com o fim de assassinar. Quando 
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• 
os colonos eram suficientemente l_nteligentes para com-
prehender que a responsabilidade de um selvagem não 
é e não póde ser a mesma de um civiliza.do; que ao gen
tio seria impossivel abrir eternamente a brenha com 
instrumentos de pedra e suportar a temperatura de 10 
gráos abaixo de zero sem recorrer á violencia para obter 
o ferro e a lã que estavam perto - cousa que os mes
mos colonos, com todó o p'eso da civilização européa de 
que são portadores, trocadas as situações, não vacila
riam em fazei' - ; quando eram .mediocremente cari-

• 
dosos para perdoaP esses furtos innocentes ( 2) e o sa-
crificio de alguma tez com que se alimentavam os in
dios em épocas de fome, nen-huma agressão sofriam dos 
"ferozes,, Botucud0$. , 

Vê~e ainda que se o governo e os particulares hou-. 
vessem tratado os selvicolas con10 homens necessitados, 
que eram, e não como féras amontadas, não teria havido 
problema indígena em Santa-Catarina, is to é, não teria 
havido índios bravos nem cacadas de índios. 

~ 

Vê-se mais que os pequenos Botucudos que foram 
convenientemente educados, todos eles deram de si ex
celente conta, ao passo que. ficaram imbecilisados ou 
morreram precocemente os que foram entregues a indi
víduos escravísadores ou a padres e freiras, o que dá n o 
mesmo. 

Vê-se, finalmente, que no palco aborígene catari
nense, como em qualquer outro, não faltou a comedia 
da ·'Cat~chese catolica, a triste nota espiritual da questão 

. iridigé:riá. 
. ~-. Cabe aqui uma explicação que dou com a franqueza 

habitual de que podem discordar alguns m eus concida
dãos, mas de cuja sinceridade, just eza e veracidade ne
nhum teve jamais motivo para duvidar : - Não por ser 
pozitiv.ista, como se tem dito, mas simplesmente por pie
dade dos oprimidos e aversão ltredutivel aos opressores, 
sou contra a catechese catolica , cujas repelentes ma-

(2) Cesar a fi r ma que entre os Ge rm&nos não era. o r oubo t ido 
por infamante desde que fosse come tido fõra. da patria: "L a t r ocin ia 
nulla.m habent infamiam, q u re extra tinis eujusque civitatis fiund." 

(Coln.. de "beUo gallleo - Li b. V I ). 
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zelas innumeras vezes tenho denunciado ao meu paiz 
na vã esperança de interessar os governantes na defesa 
dos nossos índios e do nosso nome arrastado com eles 
á difamação por estrangeiros gananciosos, falsos e fe
men tidos. ~Tão me move a penna, tão pouco, nenhum 
espirito de estreito patriotismo. O facto mesmo de ter 
cr enças pozitivist as é quanto basta a qualquer homem 
para tornar-se isento de prevenções contra o catolicis
mo, de que o pozitivismo se ,considera herdeiro e suces
sor natural, e igualmente imune de preconceitos de raça, 
de patria e outros. Saibam, pois, os pseudo catolicos 
nacionalistas, que sempre encontram motivos para estar 
ao lado dos potentados e que f~zem causa comum com 
os padres estrangeiros · exploradores e caluniadores dos 
nossos indios, saibam que se eu fosse catolico não seria 
certamente mais inimigo da catechese catolica, mas cer
tissimamente seria mais ardoroso, tenaz e vehemente 
na condenação dela. 

Porque então ninguen1 se lembraria de taxar de 
suspeita a minha opinião. 

Korikra-Laksi-Lajondési-Ungró-Walmusia ou, se
gundo Eduardo Hoerhann, mais conhecedor da lingua e 
dos costumes dos Botucudos, entre os quaes, como no 
velho. m undo, tem os pri11cipes nomes colossaes forneci
dos pelos t ipos ilustres da genealogia - Korikra-:-Laksí
Layondési -Vaikóidn -Ungrosima -Pea-Tupi - Valtnusina, 
quando chegou á casa do dr. Gensch t eria, conforme o 
calculo . deste, cerca de 13 annos, o que tres semanas de
pois foi proximamente comprovado por uma decisiva ob
servação fisiologica. 

A menina havia sido mandada anteriormente para 
um convento, onde o rispido tratamento que lhe deram 
confirmou-a i1a opinião de que entre civilizados nada 
mais do que hostilidades podia esperar. Chorou, por con
seguinte, durante todo o trajeto da primitiva para a nova 
resid.encia, não obstante ter tido o s r . Gensch a delicada 
lembrança de dar-lhe para companheiras de carro al-
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gumas crianças mais ou menos da sua mesma idade. 
Korikra acreditava qu~ ia s~ndo conduzida para o su
plicio, temor que se reproduzia todas as vezes que era 
levada a algum passeio. Atirou-se de chegada a -um 
degráo de escada, sempre chorando e repetindo em tom 
de mêdo e dese$pero a palavra " ecujélema" (não quero 
:fuais comer) 1 atitude em que per1naneceu, apesar de 
todos os a grados que lhe di.spensavan1, até que á noite o 
sono a dominou. . 

F oi logo notado o extremo asseio com qu~ Korikra 
tratava o seu corpo e as suas roupas. Limpava tão bem 
e tão n1inuciosamente os dentes que -- diz o dr. Gensch 
- "esta sua pratica podia servir de modelo a muitas 
pessoas civiljzadas." 

P rontamente habituou-se á nossa indumentaria e 
teve um grande contentamento da primeira vez que dor
:m iu em uma can1a com todos os petrechos usuaes. Le
vada ao banho no rio-t e sempre com o pensamento de 
que ia ser morta, manifestou-se a principio grandemente 
r eceiosa. QuaDdo, porén1, mais t arde, comprehendeu 
que a familia Gensch era amiga e não fingida, então 
mostr ou a sua " arte admiravel no mergulho e nado ", em · 
que, posto não seja fraco, teve de c~der o dr. Gensch. 

Já por essas oca.siões revelava Korikra o pudor e 
decoro que lhe eram inatos e de que deu posteriorn1ente 
tão boas provas quando querendo o dr. Gensch, para o 
vocabulario que então organisava, saber os nomes de 
certas p_artes do .corpo humano, não conseguiu já~ais 
que . ela os dissesse sinão apenas, e ainda assim ao ou
vido da senhora Gensch, os que se referem á mulher: 
Korikra se vestia para o banho com o mesmo resguardo 
e decencia, já reparados, que costumava empregar nos 
atos em que a pudicicia ou a desenvoltura se r evela. 

O retrahimento de que se .encoiraçár a durou apenas 
emquanto durou a desconfiança, que nos indios é muito 
menor do que geralmente se supõe, sendo eles, ainda 
nesse ponto, comparaveis a crianças. Na transcrição 
que a seguir faremos .encontram-se os fundamentos as · 
sim das suspeitas como da ingenua credulidade in
digena : 
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t'Uma das senas mais graves e comovedoras 
conta o dr. Gensch - àeu-se logo depois que Korikra 
se convenceu que nenhum mal lhe fariamos. Ela ainda 
não falava nenhuma palavra alemã por essa época. De
pois da ceia, um belo dia, estava toda a nossa familia 
conversando na sala de jantar, quando a menina des
apareceu na cozinha. Percebemos que remechia na ga
veta de uma mesa onde .se guardavam talheres. Subita
mente apresentou-se diante de nós trazendo em cada 
mão uma faca das mais compridas que encontrara. Devo 
dizer que nesse momento pensei" que fossem de algum 
modo fundados os receios dos filantropos que perseguem 
indios, e estava justamente no ponto de levantar-me e 
desarmai-a. Grande foi~ porém, 11ossa surpresa porque 
passou-se cousa muito diferente. Será trivial aqui esta 
frase, mas é profundamente . verdadeira: só achei ana
logia ao seu comportamento na historia de Robinson 
Crusoé, que todos nós lemos com infantil sentimenta
lidade, quando ele narra as tristes aventuras do Sexta
Feira, que, não sabendo falar, expunha seus pensamen-,. 
tos por meio de mímicas. A criança empregou todos os 
esforçoo imaginaveis para nos convencer de que nenhum 
mal nos pretendi3: fazer. Ela desejava apenas mostrar
nos alguma cousa . Comprehendemos logo que nos que-· 
ria descrever un1 morticínio de que fôra testemunha .. 
Começou por amolar as facas e em seguida representou 
o que havia acontecido á sua tribu. A representação foi 
acompanhaCla de sons guturaes onomatopaicos. Figurou 
a decapitação e imitou com muita semelhança o jorro 
do sangue derramado. O mesmo, com uma exatidão in
superavel, fez relativamente á evisceração e quéda dos 
intestinos. Simbolisou as facadas vibradas nos home11s 

j que se levanta·vam ainda tontos de sono; como eram 
mortos pelas costas aqueles que procuravam salvar-se 
na fuga ; como furavam -os assaltantes os olhos, narizes, 
orelhas e labiQS de suas vitimas e, emfim, como corta
vam e picavam todos os membros do corpo humano. 

Uma sena horripilante ! Por ultimo pediu licença. 
por meio de gestos, para repetir esses mesmos quadros· 
em outra pessoa. Fel-o da mesma maneira, não assen-

--

, 

• 

t 

• 

• 



~· ·. 

• 

• 

, 

t ' 

... 

, 

' ' 

- 93 

tando, entretanto, em nossos pescoços sinão as costas da 
faca, e ainda assim com todo o cuidado. 

Depois desse desabafo a menina tornou-se visivel
mente outra, tanto mais quanto . lhe explicámos que em 
nossa companhia nunca mais correria taes perigos. 
Durante os quinze dias seguintes a todo instant~ pedia 
para cortar a um de nós o pescoço, procedendo, porém. 
sempre com a maxima,,delicadeza. Depois que apren-

. deu o alemão dizia ela a minha esposa : - "Mamãi, a se
nhora não deve acreditar que eu viesse voluntariamente 
para Cá. Todos aqui são bons . para rp.im, mas nunca 
na minha vida esquecerei o que. me aconteceu. E em 
sonhos aparece-me constantemente minha mãi degolada 
segurando nas suas mãos meu irmão mais moço cortado 
em pedaços. Depois vem meu irmão mais velho, Ju
wegma, e canta. Quando chega a manhã todos eles sr· 
vão embora e não me resta mais ninguem sinão a se-
nhora." -

Quando Korikra com.eçou a se exprimir em ale.mão 
interessantes traduções forain r egistradas pelo sr. 
Gensch . Assim, por muito tempo, " cadeira" era "sente-

, se em cima" ; " escada", "suba" ; "nariz vermelho" , 
"nariz que tira fogo " ; expressões infantis, resultantes 
da organisação concreta da sua. língua nativa e por isso 
mesmo tão expressivas. 

. 

Segundo suas informações a tribu de que .seu pai 
era cacique compunha-.se de _umas cem pessoas, uma 
parte das quaes se separou por falta de viver es e foi 
pouco depois atacada e quasi toda destruida pelos bu
greiros, voltando o restant~ ao antigo agrupamento. 
Dessa vez foram feitos diversos prisioneiros e levados 
a Florianopolis, onde moi;reratn todos, á excepção do 
menino Ndílima, o mesmo que aprendeu em um anno 
alemão e portt.Iguez~ Um outro assalto, por ter sido 
feito em pleno dia, não teve consequencias muito fu
nestas ; celebrou-se então, pelo contrario, grande vito
ria com a morte do mulato João Bento, flagelo desse 
p.ovo. Korikra só esteve presente .a dois desses re
contros e isto po1"9ue tiveram Iogar, mediante sitio pré-
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vio, ás primeiras horas da manhã. No primeiro assistiu 
á. degolação de sua· mãi e de um irmão, e arrastada por 
meu pai, fugiu para a floresta. Das tres mulheres .d~ 
Kambetynge a segunda foi ahi aprisionada. Os faci
noras deram fim a todas as armas e utensilios da tribu, 
queimando ou quebrando o que não podiam carregar. 
Só um dos fugitivos pôde levar comsigo um machado, 
unico 'objeto que restou a aldeia e que posteriormente 
foi achado junto ao seu dono arcabusado na mata em
quanto dormia. 

Após essa matança ficou o pai de Korikra muito 
triste e com ela perambulava -pelas brenhas hora.S e 

1 • 

horas a chorar sua mulher morta e sem querer alimen-
tar-se. Sobreveio um anno de inteira e dura niiseria, 
depois do que por uma noite de lua cheia e em seguida 
a um cerco não percebido de tres dias, deu-se o ataque 
em que a menina foi aprisionada. 

Essa ultima noite passaram-na os indios a dan~ar 
e a cantar, em meio de libações da bebida fermentada 
que preparam para essas festas. O morticinio começ,011 
quando estavam eles duplamente impossibilitados, pelo 
sono e pela embriaguez, de ~se defenderem. Dessa vez 
foi decapitada a terceira e ultima esposa do cacique. 
As poucas pessoas, mulheres e crianças, que escaparam 
á sanha sanguinaria dos selerados, foram aprisionadas. 
Houve atrocidades innominaveis. "Os pormenores - ' du 
o dr. Gensch - são tão repugi.1antes ·que desisto de con
tai-os." 

' { 

Interrogada por ele, explicou Korikra que as agr·es
mões armadas ·que fazia a .sua gen~e aos colonos mais 
proximos, tinham sempre o fim de obter ferramenta, 
roupa e algum mantimento. As mulheres e os menin~ 
não participavam jamais dessas expedições. Negou com 
veemencia que os indi"os matassem por inimisade ou 
vingança. Sabia apenas que seu tio Jakongbagma-Nam
bluma havia assassinado o "bugreiro" João Bento e 
que na Hansa foi morta uma menina por um homem 
da sua tribu. A fome e o frio obrigam os índios a en
trar furtiva · ou ostensivamente· em casas ou roças de ci-
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vilizados para roubar, e si algum homicidio então se ve
rifica não é intencional, sinão ap·enas o resultado da luta 

' que ordi.nariamente se trava. l 
' . . 

·"Este depoimento acrescenta o dr. Gensch - é 
confirmado pelas narrativas de todos os colonos que já 
sofreram assaltos, sendo estes invariavelmente anun
ciados por meio de gritarias, e isto para dar aos assal
tados tempo de fugirem. Em segundo logar, na Hansa 
elés apenas roubaram cobertores e machados. A me
nina vitimada, em vez de fugir, fez barulho e foi morta 
na confusão. Havia na casa uma criança de peito a 
quem os indios nenhum mal fizeram. ·Tirando-a da 
cama (para arrecadar as roupas) colocai:a:m-na intacta 
no chão." 

. Korikra desde logo comprovou na casa do dr. Gensch 
as qualidades essenciaes da sua raça, tão pouco conhe
cidas e tão denegadas ainda hoje. Ela não esqueceu 
jámais o bom acolhimento que lhe dispensou uma .se
nhora na triste e atormentada viagem que fez para Blu
menau, presa e escoltada "por bandidos. Mezes' depois , 
encontrando essa senhora reconheceu-a. immediata-
mente, e dela falava sempre com afetuosa gratidão. Não 
esqueceu tão pouco os máos dias que passou no coP 
vento. "Sua maior raiva resultava - diz o sr . Gensch -
já 1le só lhe .darem para comer um pouco de arrôs com 
agua, exceto uma vez que lhe deram uma perna de ga
linha e alguma carne, emquanto as senhoras (as frei
ras) comiam outras cousas melhores; já, outrosim, de 
a terem obrigado a resar e cantar sem nada compre
hender do que dizia. Mas vingou-se deixando cair de 
proposito, quando lavava louça, um prato que se que
brou. Uma pensionista branca escondeu bondosamente 
os cacos debaixo do armario. Ainda hoje conta ela esse 
epfsodio com grande alegria maliciosa.,; 

Cedo tambem manifestou Korikra especial predi
leção pela musica e, o que é mais, estava constantemente 
disposta a estudar o que lhe quizessem ensinar. 

O folheto do dr. Gensch foi escrito um anno. e pou.oo 
depois da chegada á sua casa da indiazihha. Eis aqui o 
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que a respeito das suas. disposições intelectuaes escre
veu ele: 

"Quando ' faz musica bate o compasso na regra e 
move ritmicamente todo o corpo. . . Prefere invariavel
mente o acorde da escala maior e o compasso de 3 por 4. 
Ma.$ já está começando a d·espresar a "pequena musica" 
e a apreciar sómente a "grande musica". 

"Interessante foi o seu comportamento em uma ses
são cinematografica. A primeira representação a que 
assistiu foi iniciada com um quadro fixo: o retrato do 
presidente da Republica: Suou de m edo. Apesar de 
toda sua ,cu.rios idade o pavor aumentou com . a continua
ção. Ela pensava que eram pessoas e fatos reaes o que 
via, e só com muito custo cons.eguimos convence-la de 
que eram apenas imagens. Comprehendido isto, seu 
entusiasmo e interesse .foram sem limites. Gostou pron
tamente de ir á escola., não pela sociedade das colegas, 
mas sim com verdadeira vontade de aprender. Em nossa 
cMa só se fala o alemão, mas bem depressa guardou al
gumas palavras portuguezas que por acaso ouvira e 
hoje jura que mais tarde saberá tambem o inglez. Si 
ela mandasse, minha mulher estaria o dia inteiro a 
i nstruil-a. 

Apanhou sem· demora a superioridade da _vida ci"vi
lizada em comparação com a vida nomade, o que re
velou do seguinte modo: "Mamãi, sou estttpida, estou 
l ouea na cabeça ! " 

- " Mas porque ? " 
- · "Porque estive tanto tempo com a minha 

t 
,, gen e. . . . 

Quando tomamos a menina para educar julgavamos 
ter assumido un1 compromisso bem dificil, e no principi() 
minha mulher chegou muitas vezes a perder a coragem. 
Bntretanto não era tão penoso como tínhamos pensapo. 
Não se póde imaginar uma criança mais inteligente, 
nem mais reconhecida. Esperta, atenciosa em alto gráo, 
observadora de tudo sem o deixar perceber, de uma ad
miravel prontidão e presença de espírito." 

. .. ·, * * • .. ... - .:..=. .. • ~ 
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O opusculo de que trasladei aqui os trechos maia 
concludentes traz muitas outras co11sas em louvor de 
Korikra, da sua tribu e, em geral, do nosso aborigene. 
Repito que o dr. Gensch é frio e meticuloso, como o são, 
por via de regra, os naturalistas alemães. Deixei-as, 
porém, onde estavam. Receiei que sua majestade o 
Preco·nceito atribuísse a exagero de sentimentalismo o 
que era apenas simples exposição da yerdade, que os In
teressados na escravidão indigena - os padres e os can
cheiros sobretudo - adulteram por todos os meios e de 
todos os modos. 

No futuro, quando não houver mais um só indlo a 
quem amparar contra a penuria, a degradação, o assas":' 
sinio e a perfidia, lamentarão os brazileiros que hajam 
desaparecido da terra, tão dolorosamente, aqueles seus 
irmãos que mais necessitavam da proteção que lhes ne
gou a patria. 

A indole suave, grata. e fiel com que os éngeitados 
vão perfumando melancolicamente a sua triste historia 
pesará um dia na condenação inexoravel desse crime 
nacional. .~ 

Nesse tempo os míseros governantes a quem hoje 
cobrem os nescios de bajulação e de insenso, não serão 
jámais ·lembrados sinão, coletiva e innominalmente, pela 
maldição desse e de outros atestados da sua monstruosa 
incapacidade. 

A humilde Korikra, essa deixará entre os homens 
uma. doçe e nobre memoria que ha de figurar com hontri-;1 
no processo da rehabilitação de sua raça. 

Margem, 7 de Setembro de 1922. 
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A DERRADEIRA OTI 
. . . 

"As tribus guerreiras nl.o perseguem os 
Juberis por causa da humildade natural des
tes lndlos e da. vocação que teem para a. mu
ztca.; sofrendo e cantando abrandam a fe ro-
cidade dos inimigos." · 

Silva ComUnlllo - (lnformaçGea 
15-0bre o Purt&s - 1861). 

Quem jamais ouviu dizer que não se condoêsse o 
algoz da vitima que lhe sorri com paciencia e brandura 
na hora extrema do sacrifício ? 

Quem não sabe que s~ compadece o assassino da. 
sua mesma presa, que yit1 morrer sem praga e sem quei
xa e antes com fisionomia de perdão, quando ao cair 
lhe restava ainda bastante força para amaldiçoar o ma
tador ? 

Q11e a lma de ferro existe que se não comova do per
seguido que foge para não ferir e que afinal, tombando 
exhauato, despresadas jgualmente a resistencia e a re
pulsa, fecha os olhos em socego mais para evitar que a 
ultima visão do carrasco lhe inspire algum sentimento 
de odio do que para não ver ó derradeiro golpe ? 

A H umanidade conta · no seu .seio esses dois mara
vilhosos contrastes : os demonios e os anjos; aquelas 
féras de entranhas de bro:r;ize e esses anhos de coração 
de arminho; aqueles monstros de maldade e esses prl
mores de misericordia. 

Os da primeira classe são a sua ignomínia e são fe
lizmente poucos. Os outros são a sua honra e são, infe
lizmente, raros. Porque com a sua bondade, que purifica 

• 

• 

, ' 



' 

' 

\ 

• 

100 -

e exalta os nossos coracões, esses entes, assim tão sua-
~ 

ves e santos, constituem o consolo da nossa mesquinhez, 
a gloria da nossa vida, nosso conforto e nosso encanto. 
No estuar das paixões, quando marulham as disputas, 
quando as contendas tumultuam; no meio da confusão. 
da rebeldia e da discordia, não por indiferença, mas por 
altrui.smo, pairam acima do contagio, como certas flores 
que nascidas no pantano permanecem impolutas, alheias 
ás emanações deleterias do ambiente em que vivem, 
purificando-ó sozinhas com o balsamo do se\1 perfume. 
Genios da paz e da modestia, tão gratamente belos na 
sua insulada singularidade_ habitual, que adniiravel con
certo não formarão quando em surprehendente niulti-. 
plicidade constituem o tipo comum, o cunho moral de 
um povo inteiro ! 

Impétro para a nossa humilde tribu dos Otis, ex
terminada em nossos dia§. os louros dessa angelica ibe
nemerencia, conquistada pela resignação e docilidade 
com que todos os seus membros padeceram o martírio. 

Ataca.dos aos bandos ou homem por homem. entre
garam-se á morte silenciosamente, como se tivessem a 

' intima convicção de que a mereciam, ou como se o peito 
dos seus assassinos devess-e ser para eles cousa sagrada. - -

Nem por serem selvagens tiveram jamais um mo
vimento de revolta ; nem -por serem fracos desdoiravam 
o tormento com imprecações de desabafo ou 'com inuteis 
lamentações. 

Md1reram com a mansidão dos cordeiros, si bem· que 
• 

na apagada pupila de cada um estivesse refletido o in-
f ortunio tradicional e, sem termo da raça. 

• 
Este pequeno artigo, em que essa dupla demonstra

ção se fará por si mesma, não é plagio, nem houve a in
tenção de o cometer. E', porém, a reprodução, fiel no 
fundo, ainda que diversa na forma, de um outro artigo 
escrito sob a direção do capitão Manoel Rabello, á vista 

• 
· de um resumo historico levantado "in loco" pelo sr. 

Curt Nimuendajú e publicado no "Esta,do de S. Paulo" 
de 9 de Novembro de 1911. 
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Renovo-o aqui não para dar-lhe outra vestimenta. 
provavelmente in~rior á que já trazia, tão aprazivel 
quanto singela, mas para rememorar o comovente epi
sodio que constitúe a sua substancia. 

Dominada pelo coronel Lima e Silva a rebelião mi
neira de 1842, alguns dos chefes vencidos resolveram 
abandonar o teatro da sua derrota e procurar na grande 
provincia que ficava ao sul um .novo posto de !Rtividade 
agrícola e pastoril. Como vinham de sudoeste atraves-
1aram o Mogy e o rrietê e caminhando semprt para o 
poente, foram dar nos sertões de Botucatú só disputados 
então pelo Caingang bravio, com o qual começaram 
desde · logo · encarniçadas refregas, que,. alcançando os 
descendentes dos dois partidos, duraram até 1912, anno 
em que tiveram fim com a pacificação daqueles coroa
dos, esforçada e impavidamente feita pelo Serviço de 
Proteção aos Indios. 

Dados os processos violentos, ainda hoje em voga. 
de conquista do interior, e considerada a obstinação in
domita do aborígene, a disputa havia de ser" e foi, tena
cissima. O civilizado, porém, dispunha de uma supe .. 

1 

:riorldade esmagadora de armamento e a pouco e pouco 
repeliu para longe o adversario, edificando suas moradas 
sobre "os frios ossos da nação senhora" . 

Surgiram assin1, nos meiados do seculo passado os 
pri:meiros impulsos ao desbravamento do sertão pau
lista. 

Nesse t empo José 'fheodóro, que com a sua tamilia e -
as de seus genros e agregados fazia parte dos emigra~ 
dos mineiros, descobriu os campos que se dilatam entre 
as matas da serra do Mirante e o rio Paranapanema, 
aos quaes chamou Campos Novos. 

Construiu 1,heodoro sua casa á tnargem do rio Novo, 
erigiu, co11forme o costume da época, uma capela sob a 
invocação de S. José e reuniu em torno seus parent~s. 

Outros pontos se abriram aqui e ali á afluencia de 
moradores, contando-se entre estes, . em 1870, Antonio 
Nantes no Jaguaretê, os Paivas e os Pereiras em S. Ma
theus e os )iedeiros no Laranja Doce. 

Na região dos rios Capivara, Jaguaretê e Laranja 
' 
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Doce vivia então uma tribu incligena muito diferente ... 
das outras duas vizinhas, isto é, a dos Caiuás mansos 
do Paranapanema e a dos já mencionados Caingangs, 
ou Coroados do rio do Peixe. 

Os civilizados deram aoa índios dessa tribu o nome 
de Chavantes, si bem que nenhuma afinidade etnologica 
tivessen1 com os Chavantes de Mato Grosso e de Goyaz. 
Eles se chamavam a si mesmos Otis: Eram os mais 
atrasados ge11tios do Brazil meridiotial: não conheciám 
a, canôa, nem a ceramic·a ,. nem a agricultura, cousas 
estas da pratica dos Caiuás e até dos barbaros Cain
gangs. 

· Além de arco e flexa traziam um chuço de n1ed.ula 
de palmeira. arma especialíssima. que se reduzia pro
porcionalmente na grossura, terminando em ponta ma
gnificamente aguçada. 

Sendo habita11tes de taboleiros, bem pouco encon
travam de que se alimentarem; empregavam, pois, essa 
poderosa lança na miseravel caça de . cobras, lagartixas 
e pequenos roedores. 

Eram s~us ranchos construidos de galhos fincados 
no chão, armados em forma ,de esfera, cobertos de palha 
de coqueiros e tão baixos que dentro deles só podiam 
estar sentados. Suas aldeias, levantadas no descam
pado, perto de alguma agua, formavam uma só fileira 
rr1ui1'0 con1prida de choças. 

En1 cada uma dessas tabas abrigavam-se de ordi -
nario 30 a 40 indigenas.· · 

Atiravan1 as flexas ~ com admiravel destreza e ha
bilidade, por elevação: Eram agillssimos, razão porqu0 
ll1es pozeram os ·Sertanejos a alcunha de "lambaris" 
Usavam co1no distintivo carateristico um furo alongado 
em cada or elha, e ainda se <Iiferençavam por serem mais 
escuros do que os Caiuás e os Coroados. 

Ne11bumas relações tinham os Otis com os Caiuás, 
de quem estavan1 separados por uma larga faixa de selva 
que impedia o contato dos dois povos. A 1nesma cousa 
já não acontecia a respeito dos Coroados, que eram 
mortaes inimigos seus. Innumeras, pelejas sanguino- _ 
lentas houve entre essas duas tribus, sendo certa a Yi-
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toria dos Otis , não obst?-nte a valentia do Caingang, 
sempre que a pugna se travava no campo. . 

Dessa irreconciliavel desavença resultou qqe os 
Cainga.ngs ficaram encurralados no seu mato e os Otis . 
não podendo. nele penetrar com medo do .adversarlo, vi
ram-se muitas vezes expostos á maior tome, em virtude 
·da escassez natural ~e recursos dos terrenos descobertos. 

Tal era, á chegada dos emigrantes mineiros, a si
tuação desses indios. Inesperadamente para eles en-· 
cheu-se a t erra de optirna e facil caçã -- o gado vacum 
e o cavalar dos seus novos vizinhos, o qual, sem a menor 
ceremonia , começaran;i a dizimar. Um desses animaes · 
bastava para abastecer (lurante dois ou tres dias um.a 
aldeia inteira e o Oti, que até então vivêra na ·mi'seria, 
contando quasi tant os dias de mingua quantos de exis
tencia, tomou gosto pela fartura e até tornou-se glutão. 
P assou a ter predileções, preferindo a carne de egoa 
prenhe, a qualquer outra. Dizem que das 80 egoas que 
em 1870 Joã.o da Silva, genro de José Theodoro, levou 
para Campos Novos, nenhuma escapou á gula dos Otis. 
Innocent es, ou quasi, do mal que praticavam, não se ar
redaram das suas tabas, onde então passavam tral\qui
lamente <i vida sem preocupações pelo alimento do dia 
seguinte. 

Os prejudicados, porém, estav,..m longe de admitir 
semelhante parceria. Os selvagens não atentavam 
contra as suas pessoas, é certo, mas atentavam e grave
mente contra a sua propriedade; eram., pois, um serio 
estorvo ao seu progresso material. 

Resolveram exterminai-os, nem outra solução .en
contraram na sua exacerbada pequice. " Não trataram 
- escr eve o autor de quem o destas linhas segue os 
passos - i1ã o t ra taram de chamar á civilização um indio 
como aque le, já por indole docil e pacifico. Não perce- · 
beram que aquela tribu mansa, que vagava nos ca.mpos, 
• 
era verdadeira garantia para as suas vidas, constituindo, 
espontaneamente, um cordão de sentinelas ativissimas 

.entre os Coroados das matas e os civilizados invasores., ,. 
Organ izaram uma ''batida" de cerca de 60 homens 

bem armados e em certa madrugada nevoenta assalta-
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ram a aldeia que lhes ficava mais proxima e que estava 
assentada nas cabeceiras do corrego da Lagôa, afluente 
da margem direita do Sapé. Houve então uma dessas t 
horríveis carnificinas dê&graçadamente tão comuns na 
triste historia dos nosêos aborigenes. 

Os Otis, tontos de sono e desvairados por aquele ter
rifico despettar, fugiam ás cégas, alguns com tão grande 
precipitação e tamanho atordoamento que levavam nas 
costas as miseras choupanas em que dormiam, tornando 
assim a fuga ainda mais precaria do que já de si mesma 
era pelo cerco em que foram metidos. 

Muito poucos escaparam. José de Paiva, comparsa 
dessa ignobil matança , informou, ha annos, que após a 
matança ''os cadaveres estavam empilhados em grande 

,, 

quantidade" . · 1,. 

Como era natural ~ tornaram-se os Otis mais pro-, 
dentes depois desse primeiro ataque. Desertaram a 
parte oriental da região e demandaram a zona do Capi
vari e Rancharia onde, concentrados, ergueram, ft beira 
de capôes, novas cabanas que guardaram com vig·i~. 
Mas - e isto era dificil - não abandonaram o habitO ' 

1 

da caça ao gado alheio. 
Outras "bat~das" foram, por conseguinte, apare

lhadas, capitaneando a maior parte delas certo .João 
Hipolito, atual morador dos anedores de Platina. 

"Os Otis - acrescenta o amavel autor já referido - · 
deixavam-se matar sem resistencia, pois jamais levan
taram as armas contra os seus exterminadores. 

E isto é para ser admirado pàrque essa tribu venceu 
diversàs vezes, em combates sangrentos, os temiveis Co
roados. Foi só depois do seu aniquilamento> pela di
minuição rapida do seu poder guerrel.ro, que os Cain
gangs começaram as suas sortidas contra os seus ini
migos civilizados." 

Narra a tradição que eram os Otis tão ingenuos que 
ao receberem no corpo uma carga de chumbo, antes que 
lhes désse a dor e com 'ela a percepção do mal~ coçavam
se e riam-se. Narra tambem que indo certa vez um Via
jante sozinho pelos campos encontrou um bando deles 
que. ao vel-o deitou a correr de abalada. Divisando o 
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cavaleiro entre os fugitivos uma graciosa mocinha, 
tomou do laço e deu redeas para alcançal-a. Penetra
ram os índios num cerrado; encalçou-os o seu perse
guidor, mas com tanta gana que não teve tempo de se 
desviar de um galho contra o <JUal bateu de peito caindo 
desacordado ao sólo. 

Ao recobrar os sentidos foi á procura do cavalo, mas 
não achou mais que oB arreios em uma pôça de sangue. 

Os indios tinham-se apoderado do animal, que num , 
instante abateram, esquartejaram e levaram. · Nenhun:1 
·dano, porém, fizeram ao homem. 

Custa-se, ·pois, " comprehender como gente tão 
branda não inspirou compaixão aos seus matadores! 
Os Juberfs, porque sofria111 pacificamente as agressões 
de seus irmãos bravios, que o civilizado chama de " fe
rozes" , eram por eles caridosamente poupados: os Otis 
não acharam a mesma piedade no civiliza.do, a quem, 
entretanto, não se apliea esse deprimente epiteto ! 

Continuou, ao contrario, a deshnrnanidade com que. 
até por divertimento, os caçavam seus verdugos, e á 
vista disso retiraram-se os indios, já n1uito reduzidos, 
para as cabeceiras do Jaguaretê •. 04 passando a viver timi
damente escondidos nas samambáias impenetrave:is ". 

Ficou a planicie abandonada, dando essa deserção 
ensejo ao aparecimento do Caingang, c ircumscrito até 
essa época á sua selva. 

· Nem assim comprehenderam os colonos o mal que 
a ai mesmos tinh~m feito com a extinção dos Otis, g'ltar
das outrora da fronteira e, consequentemente, de suas 
moradas, contra as incursões dos Coroados. Nunca em 
outros tempos, conseguiram esses guerreiros assalta.r 
os habitantes de CamPos Novos, porque os Otis. logo 
que lhes viam os rastos, encarregavam-se voluntario. -
mente de afugentai-os. 

Destruída essa incomparavel força defensiva, ence
taram os Caingang ·suas correrJas ao territorio dos bran
cos, inimigos tradicionaes de sua raça, e tanto as mul
tiplicaram posteriormente que Domingos de Medeiros 
e todos os moradores do ocidente de S. Matheus foram 
forçados a se mudarem. 9 mesmo aconteceu em 1891 
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a Antonio Nantes, do Jaguaretê, depois de vêr mortos 
seu filho e seu genro. 

Havendo ainda de quando em quando, desapareci
mento de gado, e conhecendo os mineiros o esconderijo 
dos Otis, pozeram-lhe fogo, ardendo com as choças das 
samambáias a maior parte dos velhos e das criança.s. 

Tres pessôas da tribu, que, por terem sido aprisio
nadas na infancia, viviam na capital de S. Paulo, dei
xaram ali bôa reputação: 

Luiza Chavante, amasiada com um caboclo. - Seu 
passado ·é agitadissimo. Ao ser preada recebeu um tiro 
nas costas. Mais de uma vez foi !'aptada. 

· Maria Chavante,. casada com um oleiro italiano, do 
qua l teve dois filhos. Bôa esposa e diligente dona de 
casa. · Muito estimada e conside rada pelo marido. 

José Chavante. Diz em 1911 o nosso prestimoso 
guia : 

" H omem robusto, ativo e corajoso. Tem a agilidade 
característica da sua raça. E ' casado com uma índia co
roada . Foi, como os demais capturado numa "dada", 
perdendo nessa ocasião pai e mãi. Sua vida é um ro
sario de sofrimentos. Basta dizer que José Chavante 
já foi vendido uma vez e outra trocado por uma vaca. 
'finha vivido sempre escravisado. N11nca o seu trabalho 
foi pago, porque, feitas as contas, ficava sempre devendo 
ao pa trão. - E ' atualmente empregado do Serviço de 
P roteçã o aos Indios. Acha-se no acampamento do Ri
beirão dos Patos. E ' muito qt1erido pelo seu genio ale
gre e coração bondozo. 

José Chavante apresenta um desmentido completo 
á fama de indolencia que pésa sobre os nossos selvico
las : é um trabalhador incansavel e honesto." 

F a leceu este indio em principio de 1919 no mesmo 
emprego pa ra o qual entrara em 1911. Seu exemplo, a 
julgar por essa transcrição, mostra a facilidade com que 
o civilizado te ria, si o quizesse, transformado os Otis em 
gente ut il á sociedade. 

Só um homem, e- já · tardiamente, teve essa idéa . 
Em 1893, com efeito , deu-se o primeiro e unico passo 

que se conhece em tal sentido e com o intuito de sal-
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vai-os . Essa tentativa - tão ·desditosos eram os Otis -
redundou, afinal, em maior desgraça para todos. 

Virlssimo de Góes, carreiro em S. Matheus, que de 
longa data mantinha relações amistosas com esses .tn
d ios, compadecido ·da pen~ria em que viviam, procu
rou-os no seu r e fugio, reuniu-os e abrigou-os em sua 
casa. Sob a cl1efia do•de nome Achimacó ahi se esta
beleceram, mas passados alguns dias, ou por descon:· 
fiança . ou por falta de adaptação, resolveram muitos 
voltar para o seu deserto ·e assim o fizeram. Os que 
ficaram, umas trinta pessôas, foram por Virissimo le
vados a S. Paulo, de o·nde o governo, depois de lhes man -· 
-Oar fornecer iD:significantes presentes, fel-os voltar 
para o sertão. 

Nesse desconsolado regresso aconteceram. fatos do
lorosíssimos. O carreiro, sem recursos, desajudado no 
seu nobr e desígnio, não o pôde levar avante. 

Conta-se que para lá da ultima estação da estrada 
de ferro, afim de sustentar o grupo faminto, vendeu Vi
ríssimo diversos Otis, entregando as mulheres á mais 
deprimente e clamorosa prosti tu.ição. 

Dessa turma somente alcancaram S. Matheus os indl-
~ 

viduos de maior robustez, os quaes,_ entretanto, logo de 
chegada morreram de uma epidemia. Achimacó estava 
entre eles . 

Pouco te111po depois desses acontecimentos restava 
apenas . de todos os Otis- que Virissimo levára a S. Paulo, 
un1 1101ne'ln que vivia indigentemente nas cercanias da 
Aparecida , junto a s·. Manoel do Paraiso, onde morreu 
de mlseria. 

O pequeno bando que permanecera nas samambaias 
após o incendio, foi acometido pelos Coroados nas altas .... 
nascentes do Laranja Doce e os que desse extremo po
deram escapar, trucidou-os um a um o civilizado. 

E m 1903 sobreviviam de toda a tribu um homem, 
quatro mulheres e quatro crianças. Nesse mesmo anno 
um tal Manoel Caetano assassinou esse ultimo homem. 
As quatro. mulheres ficaram vagando pelos campos e 
cerrados. 

Certa vez acossadas pelos Caingangs correram para 
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a companhia de um magote de lavradores que colhiam 
milho numa roça. Uma delas pegou nas, mãós de um 
deles para dar a entender que pedia sua proteção. Nesse 
momento ouviu-se uma voz d ize1· que eram doo C-0roa
dos e isto bastou para que -todos perdessem a cabeça. A 
ninguem ocorreu vertfic.ar o signal earateristico dos 
Otis: - a orelha furada. Debalde se ~forçou um velho 
de nome Ismael a pedir que não atirassem. Estavam os 
sertanejos, naquele terror~ fóra de si, e um parente desse 
mesmo Ismael, á distancia de uma braça, disparou a ·· 
espingarda em u.ma d~ jndias, que caiu. morta com o 
filhinho nos braços .. ., -*& outr~s s u1niram-se na <~tinga, 
emquanto os lavra.dot es corriam espavoridos pa.ra o 
povoado. . f 

No dia seguinte encontraram um pouco adiante do 
cadaver da mulher o da sua desamparada cria. 

As t res restantes desapareceram. De quando em 
quando, porém, aos raros viajeiros daqueles descaro- ~ 
pados deparavam-se indicios da sua recondita presença. 

Em 1908 foram vistas no Marambaia, afluente da 
margem esquerda do Capivari, por um vaqueiro á cata 
d.e gado perdido. · 

T inhan1 à inda uma criança. Em 1909 viu-as um r e
Jcoveiro perto do Fachinal, agachadas á beira do cami
nho t endo os rostos cobertos com as mãos. Visivelmente 
estavam famintas, mas não articularam paJa.vra. Pa
rech\ .que ali se tinham' posto para esperar tranquila
mente · do primeiro que passasse a morte libertadora. 
A criança já não foi vista. \ 

O sr . Curt Nimuenda j(1 em piedosas pesquizas para 
saJval-as, a mando do Serviço de Proteção aos l ndios. 
descobriu na Cabeceira Comprida, do Laranja Doce, e 
no chamado Campo da Confusão, varios agrupamen tos 
abandonados de ranchos de Otis. 

Eram dispostos aos pares e davam a impressão de 
ser impossível a alguem abrigar-se dentro deles. Achou 
tambem alguns .. esqueletos de gente. Nada mais. 

Que teria, pois, acontecido ás t res lívidas mumias 
fugidias? 

iiaverá dôr qJJe já n ão ·tenham experimentado ? 
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Viverão ainda na sua dura vagabundagem? 
Ou estar• consumada, quanto aos Otis, a negra ta

refa dos modernos bandeirantes? · 
Alguns dias depois daquele descobrimento foi o sr. 

Curt avisado de que no alto de S. Matheus uma india 
brava tentára aproximar-se de um creoulo que cortava 
cipó&. Este, porém, que era novato no lugar e nada r
respeito de selvagens conhecia, julgou vêr uma louca e 
abalou do serviço amedrontado. ~ 

O sr. Curt empregou ·u ma semana inteira, durante 
a qual percorreu cerrados e ~xplanadas, a procurar dee
ve.lada.Jllente essa misera ereatura. . 

• Nenhàm. vestigio encontrou da sua existencia.. · . 
Assim, a derradeira Oti ninguem sabe o que a estas . 

horas seja. Talvez uma pobre demente, que a fome não 
conseguiu matar ainda, a vagar pelas solidões de Cam
pos Novos, fugindo á _sombra dos seus perseguidores; 
talvez uma pobre ossada que os animaes sanguinarios 
descarnaram e o sól aquece e calcina. 

E é bem possivel que a sua triste veste material, • .., 
. que cobria outrora um coração t.ão suave, esteja ago~ 

transformada em flores, cujo perfume afague . suave- ' 
mente os filhos dos seus algozes. 
" 

Margem de Taquary,_ Novembro de 
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VOZES DA ~LVA 
1 ' 1 . . . 

• 

"Os Parequia são descidos n o va.D'HH1te <lo 
rio Vatumà: são de· bela. pres ença.." 

Oa'ridor Sampa&e - (•D·iar io de 
Viagem " - 177~) . 

Um tibio raio de sol poente, coado gota a gota por 
entre a espessa e rorida neblina, caía sobre a grama, 
na esplanada do outeiro, alumiando-a com um pe.lido 
clarão auri-verde em que predominava o tom de ouro 
fosco, o lugubre tom com que se· enfeitam os caixões de. 
finados. 

No ambiente exequial daquela tarde nevoenta, a 
livida colina, lustrada por essa mortiça claridade, se
melhava uma pira extinta de sacrifícios coletivos, e era, 
efetivamente, uma dessas vastas e remotas necropoles 
que a civilização implantou· no deserto e sobre as quaes, 
tendo derramado uma caudal de sangue innocente e puro, 
não derramou jámais uma só de suas lagrimas, a não 
ser nos cantos immortaes (lo nosso grande pQéta. 

Sob os detritos vegetaes que os :ventos ali acumu
laram, sob os resíduos que os tempos amontoaram á 
beira da corrente, dorme sinistramente a ossada dos 
martires, descarnada pelo gládio do estrangeiro, infa
mada pela palavra mendaz -·dos conquistadores. 

Não vos espanteis dessas referencias tetricas, vós 
outros que nunca percorrestes estas paragens longínquas 
ou não lêstes a cronica de atrocidade que enegrece, des
natura e corrompe a aurora ocidental ' da nossa formosa 
terra primitiva. • 

i 
t , 

' ' 

' " 

' 

,. ' 

' 

' 



' 

.. 

• 

. . 
112 - • 

Este é o rio Uatumâ, o antigo reino dos ParequSs, 
o ultimo refugio dos Guanevênas que as maltas merce
narias de Pedro da Costa Favella recalcaram do Urubú 
para o desterro. Uns demandaram na fugida os invlos 
tratos do sertão resePVado ás féras; outros, as reman
sosas galerias fluviaes de ávito recreio; aqueles, através 
da mata agreste, dos humidos serros fiorestaes onde o 
dia mal penetra, dos igapós brenhosos; esses, mais in
felizes, pelos furos recatados - saudosos varadouros de 

. avoengos -, pelo paraná de Silves - caminho vicinal 
' de amigas ondas .~ e pela magna porta encantadora 

dos patrios lares ~ o lago Saracá . 
Nas vozeR merencorias destas solidões crepusculosas 

falam os manes de tres nações distintas, os lémures de 
t res matadouros diversos: os do oriente que pagaran1 
com tresentas aldeias, setecentas vidas e quatrocentos 
prisioneiros o assassinio do imprudente Antonio Arnau ; 
os de oéste que tambem o ferro, o fogo e o vetl.eno mais 
de uma vez expulsaram do Jatapú, e os deste mesmo 
atormentado tJat umâ, a quem concedeu a sorte a triste 
fortuna de tombar no proprio berço natal seu e dos· seus 
maiores . 
. Cada murmúrio de folha, cada zumbido de inseto, 
ca.da gorgeio, cada bram.ido; o estálido de ramos secos, 
a bulha da aragem no mato, o marulho das aguas que 
rolam ; - todos esses sussurros, todos esses rumo
res, todos esses estrépitos, ãissonancia harmoniosa cujo 
ritmo desconhecemos, formam um concerto evocatorio 
de melancolico sentido que a imaginação, excitada por 
amargas r.eminiscencias, nitidamente percebe. 

Que são, de facto, esses borburinhos, sinão a queixa 
dos orfão~ ? essa algazarra, sinão a lamentação das mu
lheres viuvas? e esses alaridos que de quando em quan 
do sacodem violentamente o ar no meio da obscura 
zoada, que são eles sinão clamores dos vencidos, po
bres guerreiros rudimentares que a perfídia, aliada á su
perioridade das nrmas, abateu para sempre? 

Os temporaes que á tarde, por esta época hibernal, 
agitam as aguas do rio, assim como empui:ram tumul
tuariamente os leves barcos ·que sobre o dorso revolto 
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correm á sorte, levarão para outras bandas um pouco 
do pó desses restos insepultos. Mas o carme vesperal 
cresce com as horas mortas, e tio numeroso, tão va
riado é o vozeio que nos circunda nesse pesado pe
riodo notumo da calada, que - ai, de nós ! - milhares 
de i<>mbras devem ter. ficado ainda, e evidentemente 
ricaram para lembrar ao viajor distraído as memorias 
cruentas do passado, o selvático drama comovente desta 
nossa apagada, tempestuosa, fementldissima quadra ! 

Porque, do mestno modo que · os primeiros incolas, 
seus pÕSteros, os descendentes destes, toda a cadeia que 
nos elos de sucessivas projenies liga a prole atual á 
Telha estirpe, todos esses innumeraveis rebentos da des
ventura não . vieram ao mundo sinão para sofrer as in
justiças do mundo. 

Já não são Guariavênas, Caraiás ou Parequís. Cha
mam-se agora Bonarís, Uassahís, Atruafs. Têm, como os 
outros, "bela presença" e, como os outros, descendo en
ganosamente em busca de socorro, descem, na verdade, 
para o bacamarte ou para o cativeiro. 

Lavrou a desgraça pelos ·seios reconditos das no
restas, e a semente disseminada ás ocultas não deu mais 
que infortunio ! 

Quem contaria as tabas destruidas? as tribus que 
serviram de pasto aos animaes carniceiros ? - ruinas 
de quatro seculos de tormenta, poeira de trese geraçõe8 
de desvalidos! 

Nem dos vagos destroços das moradas, nem das 
cinzas silenciosas dos moradores, resurgirá jámais á 
alma ingenita da raça sacrificada ou brotará siquer um 
:raio' iluminador da sua perdida historia. Dela só um 
conceito - abominavel conceito! - permanece de pé, 
indiscutível, tremendo: são os esti:angeiros quem escra
visa os indios do Brazil, estrangeiros tambem quem º" 
trucida, estrangeiros ainda quem os difama - sombrio 
e injusto fado, o mais injusto e sombrio que o destino 
podia decretar a um povo ingenuo ! · 

E' a ignominia. E' aquele triplice martirio em 
todos os tempos deplorado e maldito ! E ' aquele opro
bio sem segundo, contra o qual se tem levantado em 
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vão os homens de bôa vontade. Dessa hedionda man
clla não se lavou ainda - e quem sabe se o fará um 
dia? - a face envergonhada da civilização culposa. 

Porque ? Acaso retrogradaram os costumes á bar
baria trogloditica? Voltou a lei á boca fumegante dos 
trabucos ? Morreu a piedade ao chegar ás fronteiras das 
malocas ? . 

Dir-se-ia que a patria dos engeitados fica tão longe 
deles, tão ignorada e perdida nos confins do planeta, 
que nunca t eve noticia deéses seus míseros filhos, nem 
ou~iu nunca o écó dos· seus gemidos em tão · ·grandes, 
tão desatnparadas, tão redivivas ·dores . 

. . 
• 

" Auri-verde pendão da minha terra" .. ! 

Margem , 13 de Maio de 1922 . 
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O IRAPURU' 

Hear m en of every clime appear to maké 

By:roa - (Childe Harold - 11). 

Vida de tantos malee salteada ! 

Dloco Benaar•e.. 

A A111azo11ia é u111 mundo e in r evolução, assim no 
aspecto fisi.eo co1110 á 1 uz da i11oral. A surprêsa é por 
en1quanto o fato normal nos fenomenos geograficos, à.~ 
mesmo modo que a duvida é a unica certeza nos pro-~ 
blemas sociaes . 

De sorte que, quem contempla a instabilidade inde.:. 
finida da terra encontra ahi 1nes1no, e a .seu pesar, uma 
image111 aproximada da mobilidade tormentosa do ho
mem que a povôa. De um lado uma bacia desmarcada 
coletando em todos os rumos as aguas de um tão com
plicado 1abirin to de correntes que a imaginação mais 
poderosa é incapaz de concener; do outro lado, uma so
ciedade cosmopolita que se movimenta em todos os sen
tidos sem um unico objetivo certo, porque a mesma am
bição de cabedaes é um contrasenso flagrante, dada a 
leviandade com que o 1101r1em desperdiça os que adquire. 
I-Ia no caso cosmico um continente fantastico que o rio
mar edifica. e destrue ao mesmo tempo; são ilhas que 
surgem inesperadamente em uma dui:ação efemera de 
poucos mezes; velhos barrancos que se desmoronam em 
dezenas de leguas; rios que, abandonando em uma só 
noite o leito em que ha longos lustros se haviam encur
ralado, vão desalojar em plena mata o seringueiro im~ 
previdente, 
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Ha no caso social uma estranha aglomeração hu
mana de elementos heterogeneos, agitada por innumeros 
ealculos, urgida da pressa eomum de abandonar a pa
ragem da aventura; afastando JlOr todos os meios e im
piedosamente os competidores, para esbanjar em um dia 
o lucro fabuloso de um só dia tambem ou de um anno 
inteiro e voltar interminavelmente ã mesma excitação 
inconsequente e funesta. 

Mas ao lado dessa confusão immensa em que se de
nuncia na ordem mat~rial um duplo esforço contrario 
e continuo das aguas revoltas ppr invadirem as terras~ 
e das terras errantes· por se estabelecerem definitiva
mente, e na ordem II).pral um esforço semelhante do 
homem para conquistar a sociedade e da sociedade para -
destruir o homem --:- porque outro fim não tem ordina
.riamente a riqueza em tal meio dissipada - uma coisa 
vereis que vos parecerá estacionaria, em uma atitude 
contemplativa, como que pasmada no meio da balburdia. 
E' a alma sfsmadora do caboclo, isto é, do filho legitimo 
da mansão amazonense - mameluco ou indio - vitima 
dolorida e passiva da - invasão . tumultuaria. Só nele 
encontrareis permanencia; só ele fixou-se ao sólo, por
que o resto - e é a grande massa - está apenas acam
pada á espera do momento da retirada, que ás vezes de-• 
mora até á velhice, que outras yezes não chega nunc.a. 

Enamorado eterno da natureza patricia - tão uni
forme e monotona á margem dos rios, quanto variada · 
e bela no interior - ~e_nte o caboclo, e só ele, a poesia 
majestosa e virginea da região e, alheio ao prurido de 
grandeza que em torno palpita, perdido na sonhadora 
contemplação da estancia amada, vive trovadoresca
mente, acalentado pela m emoria das lendas . 

* '* • 

Ora, o mameluco amazonease é um prolonga'Inento 
do indio, não já sómente na configuração exterior, senão 
tambem nos sentimentos e nos habitos. Profundamente 
diverso do sertanejo do nordeste, sem aquela diligencia 
aventurosa que qistingue o cearense e sem a . tenacidade 

' ' 

.. 



\ . 

" • 

- 117 

• 

heroica do matuto rio-grandense do Norte, cuja ene~ica 
enfibratura nem mesmo as frequentes secas devasta
doras conseguem abater; habitante de um paiz prodi
giosamente farto, despido de ambições, qem pouca ati
vidade precisa despemler para sua manutenção. Por 

· isso mesmo não se inquieta, a esse respeito, do futuro 
e, por isso ainda, é a unica parte da população que vive 
em paz com a pobreza. 

Mas essa resignação é a sua desgraça. 
Nos cargos pubDcos é, por via de regra, o ultimo a 

' &er contemplado, e nos trabalhos do interior aplica-lhe 
o adventício, "mutatis niutandis", o mesmo barbaro 
sistema de extorção a que ainda agora está sujeito ·o 
aborígene, isto é, o dos tempos colontaes sem muita di
ferença. Movidos pelo interesse pessoal, sem a minima 
preocupação de melhorar-lhes a sorte, os modernos 
aventureiros, só para disfarçar a crueldade dos seus pro
cessos, inventaram a intratabilidade do selvagem, des
prezando do mesmo passo os eabtos conselhos de um 
Azeredo Coutinho ou de um José Bonifacio. 

Vale talvez a pena recordar esses conselhos. ~ 
Escreveu Azeredo Coutinho que de dois meios sabia 

empregados para civilizar os gentios e que eram ambos 
irracionaes. O primeiro consistia ein reduzir as aldeia.a 
a vilas e tirar dentre eles os vereadores e almocateis; 
o .segundo em nomear diretores inhabeis que começa
vam por querer ensinar as artes e siencias desconhe
cidas. No primeiro 'case, estando os eelvicola.s habi
tuados a se tratarem de igual para igual, nem obede
ciam nem se faziam obedecer; no segundo, por não 
vereip as vantagens immediatas das siencias e das artes, 
tinham-nas por superfiuas. 

E continúa o nobre bispo: - Os homens são su
jeitos a necessidades e paixões; entre elas algumas ha 
que sobresáem ás outras; estas são as que constituem 
º• carater proprio pessoal. 

A arte de pôr em ação a machina de cada Individuo, 
resume-se em pesquizar a paixão dominante, acbaila a 
qual está descoberto o segredo. O homem, e ainda o 
bruto, levado pela força está sempre em C)ODtinua luta 
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e . resistencia, ao passo que levado pelo caminho da 
paixão segue voluntariamente e muitas vezes adianta
se á vontade do diretor. Ora, o indio é inclinado á 
pesca e á ca~: é a sua paixão dominante. Ele encon
tra dificuldad~ em saciar esta paixão, mas quando co
nhecer a facilidade com que o homem industriado arma 
rêdes e faz grandes pescarias, ele se interessará mais 
por ' isso. Procurará então conviver com o civilizado. 
que dispõe dessa facilidade, e pouco a pouco se acos
tun1a·rá co1n a companhia. Quan<lo souber que o exce
dente póde ser armazenado pelo empreso do sal, sua 
paixão augmentará; ele já não quererá ser simples pes
cador, inas dono de rêde. Dahi a ser marinheiro vai 
apenas um passo. Desejará aprender a dividir e então 
comprehenderá as vantagens da arimetica. Quando 
tiver adiantado o seu. comercio, sentirá a necessidade de 
comunicar-se não só com os presentes, mas tambem 
com os ausentes. Dahi virá o gosto de aprender a ler 
e escrever, e os que já não estiverem em idade para isso, 
fa rão cem que seus filhos -aprendam. A s concorreneias , 
e o · comercio hão de ensinal-os a mandar e a obedeçer; 
a experiencia lhes fará vêr que a propria conservação 
do i11dividuo é inc'ompativel com uma necessidade ex
trema. Eles 11ão têm paciencia de esperar; querem logo 
vêr o resultado do seu trabalho, dahi a necessidade de 
comoç-ar pela industria que dá proveitos sem demora. 
São os índios muito babeis e, portanto, de marinheiros 
pa..~sarão a calafates, carpinteiros, !erreiros, etc. 

' . 
Assim, por outras pala:vras, fala o bispo, e é força 

convir que, -pondo de parte o sacrifício dos animaes liga- . 
dos ás industrias que ele tomou por tema, ás quaes, no 
seu te1upo, n1al podia ter repugnancia e ás quaes, ainda 
hoje, talvez não possam fugir os que sinceramente de
sejen1 civilizar selvagens, força é convir - dizemos -
que melhores conselhos não se poderiam encontrar. 

Posteriormente a. Azeredo Coutinho, em 1823, es
crevia José Bonifacio: "A facilidade de os domesticr; -
(os indios) era tão conhecida pelos miseionarios, qu<:
o padre Nobrega, segundo refere Vieira, dizia por expe
riencia que com musica e harmonia de vozes se atrevi.à 
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a trazer a si todas as gente_s da America." E propunb.í'"!. 
o grande patriarcba como meios que "a experlencia e <1 

razão'' lhe haviam ensin_ado : 
"1.0 - Justi~a - não esbulhando mais os indios, 

pela força , das terras que ainda lhes restam e de que 
são os legitimas senhores, pois Deus lh'as deu ; ma& 
antes comprando-lh~as como praticaram e ainda prati
cam os Estados Unidos da America. 

, 2.º - Brandura, constancla e soffrJmento dâ nossa 
parte, que nos cumpre como a_ µsµrpadores e christãos. 

3.º - Abrir comercio com os barbaros, ainda que 
seja com perda da nossa part.e, recebendo em troca os 
g·erieros de suas matas e pequena indµstria, levando-lhes 
quinquilharias de ferro e latão, espelhos, missangas. 
facas, etc. 

4.0 - Procurar com dadivas e admoestações fazer 
paz com os índios inimigos, debaixo das condições se
guintes, quaes as que o govern.ador Mem de Sá estabe
leceu em 1558 ; primeiro, que, não comam carne humana, 
nem mutilem os inimigos mortos ; segundo, que não -fa
çam guerra aos outros índios sem consentimento do go,,
verno bra7jleiro ; terceiro, ·que se estabeleça um governo 
digno, um comercio reciproco entre eles e nós, para que 
comecem tambem a conhecer o H meu" e o "teu" ab
rogando-se o uso indistinto dos bens e produtos de sua 
pequena industria, etc.'' . 

Taes são os documentnos do passado que nos ens'l
nariam a agremiar o gentio á sociedade civilizada; tal · 
é a observação dos antigos com que se provaria a todos 
os r espeitas a in11ata aptidão dele. ·Mas são desgraça
damente " letra morta " aos olhos dos exploradores e doe 
governos descuidados. Será porque · esses conselhoe 
sejam meras divagações teoricas ? Não; está hoje ao .. 
bejamente demonstrado que nas suas industrias rudi
~entares de caça e pesca ninguem eonsegue chegar ' 
pericia dos selvagens~ 

Intelectualmente, quando. não tivessemos as lendas 
colecionadas por Couto de Magalhães e outros, quando 
não se conhecessem os inestimaveis auxilios de sua ex
periencia aos naturalistas, bastaria lembrar a admira-
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çio que caueaYa ao padre Nobrega a facilidade com que 
aprendiam eles · a carta do A B C. No domínio moral 
a capacidad~ do indio cresce de ponto. Os que oom ele 
entraram em relações dão testemunho da sua afetivi
dade, da sua. brandura, da sua lealdade e da sua oom
Pleta dedicação. Cérto é que todas essas virtudes só se 
mantêm emquanto ó selvicola não é traído, porque en
tio o espirito de vingança ·sobrepuja todas e toma-se o 
movei principal do seu proceder. Mas em tal caso seria 
;Justo condenai-o pelas atrocidades que comete ? 

Ele. não quebra nunca a fidelidade e talvez por isso 
.mesmo repele violentamente a infidelidade aJheia. Cha
mal-o de cruel equivale a denunciar· a crueldade com 
que o tratamos. 

"Nossa historia mostra (diz Barbosa Rodrigues) 
que a ferocidade do gentio vem com a civilização. Pedro 
Alvares Cabral foi recebido com cantos e dansas fes
tivas. D. Pedro Fernandes Sardinha acabou na po.nta 
das flexas. " 

Encarregado em 1884 da pacificação de uma trlbu 
no rio Jauapery, relata o mesmo Barbosa Rodrigues, a 
par da cordura do índio, que tanto facilitou a sua ioi88áo, 
-as perfidias e astucias do civilizado no intujto de fazei-a 
abortar. E ao passo que sómente com o emprego de 
meios snasorios e promessas . de paz conseguia entrar 
em comunicação com os selvagens e com ele8 conviver 
~m boa harmonia, posto .que absolutamente entregue á 
g~nerosidad.e dessa, gente tantas vezes r<>uba<ia, ·vilipen
diada e dizimada, quando mal dava as costas, em viagens 
·intercorrentes a Manáos. 08 "assaltados'' moradores de 
·Moura enco~tra"arn pretexto para novas incu1"8ões ao 
Jauapery. 

Comprehende se: no conTivio dos selvicolas com tJ 

civilizado teriam aqueles, por força das circumstancias 
alguma garantia (coisa de que na selva estão inteira
mente privad08) e é isto o que não convém aos op~
sores. Porque, si é certo que já não se empregam boje 
cães amestrados, que como o famoso Bezerillo, recebam 
soldo; etapa e escra•os em paga da caça aos indigenaa, 
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não menos certo é que na Amazonia são eles diaria 
mente assassinados com a mesma irresponsabilidade 
com que se matam antas. 

O mameluco não é tanto assim desprotegido, mas 
as suas regalias a pouco mais montam nos centros de 
sua propria terra. Sujeitos mais do que os contra
tados cearenses a toda a sorte de extorsões, que a mal
dade dps patrões estende até ps membros innocentes da 
familia, recebe quasi sem protesto o cativeiro, trabalh~ 
sem ambições, vive de ninharias, e morre, como vive, 
contando opulencias no meio da mJseria, envolto J)O ' 

fumo azul de variadas chimeras. 

Mas o Irapuri1 ? 
• 

O irapurú é a mel)lor sintese poetica da alma do 
caboclo. 

Nessa. pequena lenda, tão delicàda e formosa, per
cebereis sem grande esforço a indole sentimental de um. 
povo que se extinguia legando aos seus descendentes 
o cunho romanesco da sua ingenua fantasia. 

E quiz a sorte que o destino da raça como que fiçasse 
irredutivelmente traçado nessa simples historia que a 
imaginação dos maiores havia creado e que, de tradição 
em tradição, atravessou os tempos P.erfumada pela sau-
dade do passado. · 

Irapurú (de ulra-purú, passaro falso, que é e-o~ . 
se nós outros dissessemos - o que está encantado em 
passaro) é uma avezinha, gentil de porte e garrida de 
eôres, dotada de um canto harmonioso, claro e suave 
que ela habitualmente desprende ao pôr do sóJ pelos 
receasos mais afastados da .Amazonia. 

Narra a lenda que quandó o irapurú canta, todos os 
passaros que estão por perto formam um circulo em 
torno dele e, enlevados pela estr.anha melodia da sua 
vóz, ficam silenciosos e quêdos a escutai-o. O ira.puro 
ama esta corte de admiradores e repete muitas vezes o 
seu hino crepuscular. -
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Quando levanta o vôo, move-se a comitiva toda e, 
guardando religiosamente a mesma formatura, segue-o 
por toda a parte, feliz de poder acompanhai-o. Só~ o 
irapurú á mais alta palmeira que lhe depara a . selva e 
ahi mesmo v:e~eis a escolta a:piiga, de olhos fitos no pe
quenino cantor, extasiada, a glorificai-o até que a noite 
venha pôr termo ao doce concerto . magico. 

Aqui parou a imaginação d~ gentio; a do mameluco 
foi adiante : tomou a peqúenina ave morta e transfor
mou-a em um talisman infalível, contra o qual nenhu
ma desventura vale. Cosem-no, ás vezes, como amu
leto, á no.mina do pescoço, outras conservam-no em al
guma caixinha mimosa como objeto sagrado de ct1lto. 

O que a p~ssue torna-se imune da feitiçaria, senhor 
de todos os desejos, dono da felicidade, assim no amor 
co1no na fortuna. 

Ora, este condão do irapurú · é a sua desgraça; por
que , mau grado á poetica figura com que veio ao mundo. 
protegida, aliás, pQr uma enternecedora fragilidade, só 
póde viver até quando esbarra com a carabina do ma
meluco. Mata-o este, não . por maldade, senão porque . , , 
o 1rapur\,t e a sua. esperança. 

Mas esse contraditorio destino é o proprio destino 
do caboclo. Descuidadamente afastado da realidade que 
o çérca; devaneando ao sabor de delírios; tão embalado 
pelas toadas nostalgicas que inventa como pelas ficções 
que encontrou na vida ; livre e longe da ganança, cujos 
torvos olhares espiam:..no atentamente, vive o caboclo 
emaranhado na ilusão até cair no cativeiro . ou no c-ifie 
11efando do adventício. Sacrifica-o este, não porqt1e o 
'odeie, senão porque o sacrificio entra nos seus calculos 
fip.anceiros. 

, A ' semelhança ·do passaro da lenda, vitima imbele 
das suas proprias virtudes, sonha e canta, e, acompa
nhado sempre do cortejo infalível das suas ch;meras· 
como o irapurú da êôrte enamorada, quando 1desperta é 
p~ra rolar na adversidade. 

Ha comtudo; entre esses dois seres desvalidos urna 
diferença dolorosa: um s ofre, mas seduz;. o outro ape-
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nas sofre. O irapurú, ainda na morte, conquista adora
.dores, olhos amigos que o fitam embevecidos, cariciosas 
mãos que o guardam com desvelo. O caboclo acaba de 
todo para a sociedade com o acabamento da vida, sem 
unia vóz que defenda a sua innocencia ou que lamente 
a sua falta, sem carinho, sem saudade, sem memoria, 
sen1 culto. 

P iquête (S. Paulo), Fevereiro de 1910. 
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AMARGA CONCLUSÃO 
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"O amigo da. humanidade não pode f r uh· 
pr azer s em mescla. ainão abandonando-• e á • 
docos esp eranç as d o por vir .'' 

C>oa•c.-eet - (PTOgreeeos do es-
·' pi rito humano) . 

. . 
•Por m aie solidos qu e :.ejam o l!I funda-

' m e.ntos logicos e slentlflcos da. disc iplina in-
talectual que a f ilosofia positiva. instltde. 
esse regimen severo ê demasiado antipatloo 
aos espíritos atuaes pa.ra que possa preva
lecer jamais s em o apoio irresiatlTe l das nn1-
lheres e dos p r o letar ios." 

Aaga11to Comte. - ("Catecismo 
pozitivlsta", tradu~ão de :Miguel 
LemOll) . 

Para todo homem de coração sensivel a vida na qua.-
d.ra .atual é uma provação. -

Seja embora pessoalmente feliz ; tenha um lar hon
rado, amigos verdadeiros e gose da consideração de seU$ 
concidadãos com honestidade e não por infundados, 
falsos ou duvidosos meritos: - o espetaculo geral do 
mundo e o de cada patria em particular, bastam para 
lhe pôr embargos, sinão remorsos e travos em todos os 
motivos, oportunidades e expansões de contentamento. 

Os que não vêm, como possa acabar o estado de 
anarchia, miser ia e degradação em que, ha tantos se
c-ul-OS, se debatem os povos, não sei como se consolarão 
da desventura de terem nascido numa época tão mes-
quinha . e tormentosa. . 

Não descortinando no futuro sinio a repetição doa 
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males que afligem presentemente a Humanidade; não . 
conhecendo nenhum meio de lhes pôr termo ; acredi
tando, pelo co~trario , num ser onipotente, onisciente e 
supermisericordioso que rége os nossos destinos e, por
tanto, sanciona, si é que não cria, essa situação desgra
çada, concebe-se que amem e venerem uma tal divin
dade sem perceber que esse amor e essa veneração 
atestam qualidades moraes superiores ás do ente ado
rado, mas não lia como atribuir a essas almas contra
ditorias alguma esperança em melhores dias para a 
nossa especie, o que é sem duvida suficiente pa ra a 
eter11a amargura de taes existencias. 

Os pozitivistas são, neste particular, os unicos ha
bitantes ditosos da terra. 

Estes sabem que a paz, a concordia e a fel icidade 
hãQ de reinar entre os homens, dependendo ist o só
mente do estabelecimento de uma religião universal
mente aceita e praticada. Sabem mais que essa r eligião, 
que, á vista dos progressos do espírito, deve basear-se 
nas n ecessidades humanas e terrestres e não nas fan
tasias divinas e celestes, está construida e ha de sub:: 
stituir as diversas crenças provisorias que a seu tempo 
e através de ficções sobrenaturaes serviram de facto á: 
coordenação altruistica dos atributos no individuo, e das 
relações destes nas sociedades e que, exha ustas hoje por 
incompatibilidade radical entre a fé e a siencia) a pe11as 
subsistem, como o explica uma lei natural, nos ultim.os 
efeitos do primeiro impulso, dando assim a ilusoría apa
rencia de un1a força que, ná realidade, cessou de atua r . 

Sabem, emfim, ·que convindo a religião · definit iva 
e.specialmente á mulher e ao proletario - as duas mais 
comoventes vitimas da anarchia moderna - prevale
cerá sem contestação e sem disputa no dia em que cbe- • 
gar ao conhecimento delas. 

Mas a mesn1a circumstancia de .saber que o pro
blema da fraternidade humana já foi resolvido e ver 
que os homens, por infundados preconceitos uns, por 
ignora11cia outros, e alguns por egois1no, t eimam em tri
lhar errada senda, é certamente motivo de grande e re
matado desgosto. 
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A.ssin1, só podem estar satisfeitos na vida os homens 
de vista curta e coração mínguado e os gosadores, o~ 
que só cuidam de si e, quando muito, de sua familia. 

O Brazil é um caso particular da desordem geral, e 
a questão indigena é um caso particular da desordem 
brazileirá. Não é, pois, logico esperar que, no meio da 
balburdia que desorienta a nossa sociedade, reflexo do 

\ 

estado cronico de revolução e revolta que agita o mund9 
inteiro, possa a questão indígena ter a solução que mais 
convenha aos interesses da Humanidade. 

Reconhecendo i.sto . . as pessoas que, a proveitando as 
patrioticas disposições do·s srs . Nilo P eça11ba e Rodolpho 
Miranda, criaram a missão republic~na de assis tencia 
aos nossos indios, deram-lhe uma organização compa
tivel con1 a r ea lidade das cousas : funtlara1n um Serviço • • 

de P roteção apenas, não cogitaram da c ivilização e ne1n 
siquér dá incorporação ao nosso meio das 11umerosas 
nações feiticistas que ainda vagueiam pelas nossas f lo-
restas. 

,, 

Na in1possibilidade de oferecer-lhes em nosso seio 
as gara11tias de uma sociedade equilibrada e progrés
sista, não havendo razão para trocar as s~as rudimen
tares, pelas nossas, r equint adas, desgraças, 11ada mais 
pretenderam aq·uelas_ pessoas do que agremial-as sob 
n'ossas vistas para libertai-as das perseguições e morti
cin ios a que estavam sujeitas e livr a l-as da fome, que 
certas regiões, e do frio, que em outras, atormentavam 
a já de si n1es1na atribulada existencia delas. 

Um simples amparo, portanto. 
Mas essa ninharia que se pediu aos governos do 

Braz~l , só o sr . Nilo Peça nl1a a co11cedeu. J á no qua- " 
trienio seguinte, e apesar da bôa vontade e dos es
forços do ministro Pedro de Toledo, o descaso pel~:. 
sorte do índio, e por conseguinte, pela repartição que 
os tinha a cargo, tornou-se manifesto. 

Todos os governos posteriores, até aqueles mesm os 
cujos · ~banjamenlos ·se tornaram celebres pela mon
struosidade, apenas toleraram, e não sem frequentes 
ameaças, a parte burocratica do Serviço de Proteção, á . 

. q•al t eria ficado reduzida essa nobre instituição si não 
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fôra. o civismo e o desprendimento dos ~eus funcio
narios, tanto os da capital da Republica, como os dos 
F.stadoe. ' 

Acham os nossos pseudo estadistas que é absurdõ . 
gastar-se annualmente cerca de 1000 contos de ré.is 
eom a nossa população indigena, composta de um mi
ibão e meio de individuos, conforme a avaliação de al
go.mas autoridades na materia, ou de quinhentos mil, 
segundo a convicção do autor destas linhas. 

E , sendo imitadores contumazes da America do 
Norte, do que frequentemente se vangloriam, ~ão qui
xeram jamais esses governantes imitar nisto .a patria 

• de· Washington. 
Separado ha mais de 2 annos dos meus livros, não 

pósso precisar fatos, mas sei que muito antes da guerra 
européa, isto é, muito antes da carestia atual, gastavam 
os Estados Unidos, só com a educação dos seus lndlos, 
4 milhões de dollars, como se pôde ver em F. E. Leupp 
- "The ' indiam and his problem". Esses aborigenes 
n.ão chegavam então a 300 mil pessoas . . Dev-e-se acre~ 
acentar que -naquele paiz têm as tribus depositos, quasi 
sempre grandes, em bancos. 

São esses depositas provenientes de arrendamento 
de terras, jazidas de ferro, de carvão, petroleo, etc., da. 
-venda de terrenos, pedras,. madeiras, gados, etc. 

Leupp afirma que a tribu dos Osagos é o povo ma·K; 
rico do mundo, pois, venà.idas todas as suas proprie
dades, caberia a cada um de seus membros, incluidas as 
mulheres e as crianças, 35 a 40 mil dollars. 

Entre nós não ha n,ação indigena que tenha co•JSa 
alguma de seu, porque a mesma terra em que nasceram 
e vivem as subsistentes e que receberam dos seus maio
:res, toma-a o primeiro espertalhão q\le a deseja, mi 
cede-a a outrem o governo em cuja circumscripção fica, 
não raro sucedendo que terra atisolutamente desconhe
cida e só habitada por selvagens já tenha dono · civlli- . 
zado com todos os requisitos legaes, como aconteceu em 
S. Paulo com os Caingangs, e como tem milhares de 
vezes acontecido, sobretudo no Pará, no Aniazonas, em 
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Mato Grosso, e com menor frequencia em todos os E s:; 
tados da Republica, atual ou remotamente. 

Na America do Norte, além do o:uçamento escolar f 

geral, vota tambem o Congresso as somas necessarias 
ao sustento das tribus cujos fundos são insuficientes 
para prover as suas necessidades, e quando o governo 
precisa de terra de indios compra-a pelos preços cor~ 
rentes ou indeniza-a com generosidade, si induz os pro
prietarios a se mudarem. 

Deixando de lado as outras receitas, tomemos a pe
nas essa, já r eferida, do orçamento escolar e compare
mol-a com a verba total do nosso Serviço de Proteção. 
Calculando aqueles quatro mjlhões de <k>llars a razão 
de 5$000 rQis Q dollar, quanto mais ou Jllenos. valeria ca da· 
um na época a que sé refere Leupp, acharemos 20 mil 
contos, consumidos aniiualmente por tribus que t êm 
propriedades t erritoriaes . e grandes reservas em di
nheiro. 

Entre nós a média annual das dotações para todas 
as despesas da nossa população indígena , que precisa 
absolutamente de tudo, porque nada J?OSsúe, não chega 
a 1.000 contos de réis e ficou ha muito tempo estacio
naria, não obstante a carestia ter dobrado e triplicado 
o preço das cousas. 

Aqueles 4 milhões de dollars de que fala Leupp va
leriam hoje mais de 36 mil cóntos de réis, e a verba do 
nosso Seryiço de Proteção foi este anno 1.060: 550$000 ·? 

Por conseguinte, emquanto os Estados Unidos gas
tam 36 mil contos de réis para dar instruÇão a os seus 300 
mil indios, o Brazil despende á.penas 1.060 contos para 
dar sustento, morada, roupa, instrução, tudo emfim, aos 
seus - digamos empregando um calculo antes infimo 
do que exageradó, 500 mil selvicolas ! 

A difere~ça é carateristica; não ha quem po~.sa 
dizer o contrario. Pois não faltam deputados e sena~ 
dores que lamentem todos os annos essa despesa, uma 
das mais uteis e patrioticas das nossas despesas. Não 
'taltam igualmente ministros da Fazenda que ponham 
empecilhos de toda· a so.rte á entrega da verba r espectiva. 
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Mais: não faltam delegados fiscaes e empregados subal
ternos de delegacias que façam outro tanto. 

Tudo isto, claro está, é reflexo do desprezo do go
verno federal pelo Serviço de Proteção. · 

Desse desprezo dimanam, infelizmente, consequen~ 
cias deplorabilissimas. 

Taes são as explorações e difamações que das nossas 
mais humildes tribus fazem padres estrangeiros, aliás 
estipendiados. pelos cofres nacionaes, com o fementido 
pretexto de catechese. Taes são tambem as persegui
ções, morticinios e roubos que lhes infringem cauchei
ros e sertanistas, brazileiros . uns e filhos das nações que 
convizinham ao norte outros; aqueles em pequeno nu-· 
nlero, estes em ab:undancta. '-'aes são ainda o desvali
mento e a parcialidade revoltante que, por motivos po
litico.s, encontram os gentios nos juizes e em outras 
autoridades federaes e estadoaes - infame prevaricação 
de que r esulta esta dupla iniquidade legal - a impuni
dade dos malfeitores de índios e a condenação destes, 
sempr e exagerada e infalivel, nas contravenções e nos 
crimes que lhes são imputados e em que, na quasi · tota
lidade dos casos, nem siquer comprehendem os infelizes 
as acusações de que são alvos ! 

Assim, é facil de comprehender que o problema ln
digena no Brazil, por ser um colorario do problema bra
zileiro, como este é um colorario do problema universal, 
a saber: - o estabelecimento da fraternidade sobre a 
terra, apresenta especialmente as agravantes filhas da 
incapaGidade e da insensibiildade dos nossos pretensos 
estadistas, tão ignorantes quanto septicos, pot mais que 
muitos deles se declarem catolicos, infrinjam constante
mente a Constituição dando subvenções clericaes e man
dem dizer missa aproposito de qualquer defluxo passado. 

Poderíamos citar muitas outras, mas, por brevi
dade, apontamos só.mente duas dessas agravantes: -
Posto sejam eles insignes perdularios da riqueza pu
blica, nunca tiveram uma largueza para o Serviço de 
Proteção e sempre que se fala em economia é pela mes
quinha verba desse serviço que elas começam, quando 
não ficam sómente ahi; e comquanto façam alarde dos 
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seus zêlos pela dignidade nacional, nunca tomaram ne
nhuma providencia contra os padres francezes, italianos 
e alemães escravisadores de mdios, nem contra os pe
ruanos e bolivianos matadores ostensivos dos selvicolas 
amazonenses. 

· Não lhes causa indignação a afronta do estrangeiro, 
nem comiseração a penuria do patricio desvalido. 

E essa indiferença é uma prova esmagadora de pe
quenez e atonia moral. 

Porque a miseria dos n~ossos gentios é, seguramente, 
uma das maiores miserias do mundo ! 

• 
• 

Margem, Dezembro de 1922. 
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