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RELATóRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA INS .. 
PETORIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS 1NDIOS E 

LOCALIZAÇÃO DE TRABALHADORES NACIONAIS EM 
S. PAULO, DURANTE O ANO DE 1916* 

por 
L. B. Horta Barboza 

Sr. Diretor do Serviço de Proteção aos :tndios e Localiza
ção de Trabalhadores Nacionais. 

Com os recursos de que dispos a Inspetoria de S. Pau
lo durante o ano de 1916, realizaram-se os trabalhos que ve
reis detalhados neste relatório, dos quais o principal fruto 
consistiu em se restabelecer a confiança na continuidade 
dos esforços dêste Serviço e em se fundar uma nova organi
zação que substituisse a que foi desmantelada pelas medidas 
bruscas e radicais do segundo semestre de 1914, cujos maus 
efeitos não puderam ser totalmente conjurados em 1915 de
vido à deficiência de meios de que então dispuzemos. 

Para a POVOAÇÃO IND1GENA DO ARARIBA, regres
saram êste ano 33 indivíduos, dos que a haviam abandonado 
em fins de 1914, desorientados pelas medidas de restrição 
que nessa época tivemos de adotar. .t:sse grupo constituiu-se 
de 22 homens, 5 mulheres, 3 meninos e 3 meninas. 

Durante o ano registraram-se 3 nascimentos; duas me-
• • ninas e um menino. 

O total dos óbitos foi 9, assim distribuídos: 4 mulheres, 
2 homens, 2 meninas e um menino. Merece, porém, ser no
tado que nem todos êstes óbitos se verificaram na população 
permanente da Povoação; assim, os dois homens citados e 
duas mulheres eram dos retirantes de 1914: êles se reco
lheram ao Araribá já quase moribundos e só para terem o 
consôlo de morrer entre os seus parentes e amigos. 

Assim, a população do Araribá, que, em 1.0 de Janeiro 
de 1916 era de 205 indivíduos, compunha-se em 31 de De
zembro do mesmo ano de 232 pessoas, das quais 231 perten
cem à nação guarany e uma à nação, hoje extinta, dos Otis. 
Esta população consta de 73 homens, 79 mulheres, 40 meni
nos e 40 meninas. 

Residem mais, na Povoação, o respectivo encarregado, 
com a sua mulher e seis filhos, o encarregado da farmácia, 

• Publicamos o pres ente relatório cujo valor para o estudo dos Kaingang 
paulistas é inestimável, com a. devida vénia do Serviço de P rot eçã o aos índios 
em cujo a rquivo se encontra o manuscr it o origina l. H. B. 
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com sua mulher, três filhos e uma irmã; duas famílias de 
trabalhadores nacionais, com um total de oito pessoas; e 
um nacional, casado com uma índia guarani e tendo duas 
filhas de um matrimônio anterior. 

Entre os menores, existem 17 órfãos de pai e mãe: a ês
ses o Inspetor dá comida e roupa. 

A tôda a população _indígena, a Inspetoria dá assistên
cia médica, remédios e dieta. 

Os enterramentos são realizados num cemitério que se 
abriu em 1914 em terras da própria Povoação, mediante 
uma licença especial da Câmara Municipal de Bauru. 

A instrução de primeiras letras continua a ser admi
nistrada aos menores por uma professôra: a irmã do encar
regado da farmácia. 

As plantações de 1915 deram as seguintes colheitas em 
1916: 

600 sacos de milho, que foram vendidos à razão de 
4$000, e produziram a renda líquida de 2:400$000; 

186 sacos de açúcar, vendidos à razão de 24$000, produ
ziram a renda líquida de 4: 464$000; 

500 maços de rapaduras, vendidos à razão de 1$200, 
produziram a renda líquida de 600$000; 

120 sacos de farinha de mandioca, vendidos à razão de· 
10$000, produziram a renda líquida de 1:200$000; 

100 ~cos de arroz, vendidos à razão de 10$000, produ
ziram a renda líquida de 1:000$000; 

20 sacos de feijão, vendidos à razão de 9$000, produziram 
a renda líquida de 180$000; ' 

24 arrobas de fumo, vendidas à razão de 16$000, produ
ziram a renda líquida de 384$000. 

Peneiras, balaios e outros artefatos, 100$000. 
Assim, a renda total da venda dos produtos das lavou

ras dos índios da Povoação do Araribá, montou êste ano 
a 10:328$000. Essas vendas foram realizadas pelos respecti
vos proprietários, assistidos sempre, em suas transações com 
os negociantes de Jacutinga, pelo encarregado da Povoação. 
Alguns indivíduos conseguiram ganhar importâncias de 
certa relevância, como por exemplo o capitão Emigdio Ava
jupiá que embolsou a quantia de 1: 662$200. 

No cômputo acima só estão incluídos os produtos que 
sairam da Povoação por terem sido vendidos a estranhos à 
mesma. i!:sse cômputo é facil de ser feito por nós mesmos 
porque é a Inspetoria que fornece aos índios todos os trans
portes de que êles necessitam, da Povoação para Jacutin
ga e vice-versa: Em tal serviço a Inspetoria ~mpreg~ um 
carro de bois e uma tropa de muares. 
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E' preciso, porém, lembrar que a êsses produtos devem 
jun t :-rr-se cs que foram consumidos dentro da própria Po
voação, pela sua população, a qual, como já foi dito, mon
. ta a 231 índios, sendo que dêstes, só 17 menores, órfãos, são 
alimentados à custa da Inspetoria. 

Para êste mister conta-se, além dos gêneros já men
cionadqs, com os das roças de abóboras, mandioca, batatas 
de várias espécies, amendoim e diversas verduras, e também 
com as criações de galinhas, patos e porcos. 

Quanto às plantações realizadas pelos índios em 1916, 
e cujas colheitas serão feitas no ano corrente, as mais im
portantes são: de 1.480 litros de semente de arroz; 1.396 
litros de milho; de 600 litros de feijão, do qual, aliás, a 
maior plantação se faz de Janeiro a Março; 5 alqueires 
(área) · de cana; e numerosas plantações de mandioca, batata 
dôce, amendoim, fumo, algodão, etc. 

Os trabalhos diretamente realizados pela Inspetoria no 
Araribá, durante o ano de 1916, consistiram em: 

1.0 Roçar e derrubar a mata de uma área de 16 alquei
res de terra; 

2. 0 plantar dez mil pés de café; 

3.0 destocar, arar e gradear uma área de cinco quar-
tas de terra; · 

4.0 plantar em parte dessa área, a semente de alfafa que 
foi possível adquirir; 

5. 0 colher, preparar e enfardar 1. 200 quilos do primeiro 
corte que deu a alfafa assim cultivada; 

, 6. 0 construir uma cêrca de 3 fios de arame farpado em 
um terreno de 8 alqueires destinado a novo pasto para os 
animais de custeio da Povoação; 

7.0 semear nesse pasto e nos antigos, os capins jaraguá, 
gordura e catingueiro roxo; 

8.0 formar viveiros do capim do Sudão, cuja semente foi 
obtida na Secretaria da Agricultura do Estado de S. Paulo, 
e da grama de Macahé, também chamada de ~ernambuco e 
de Marajó; 

9.0 limpar e desobstruir o ribeirão do Araribá, de modo 
a fazer desaparecer a estagnação das águas e assim assegu
rar a salubridade da Povoação; 

10.0 limpar o cemitério da Povoação e restaurar a sua 
cêrea; 
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11.0 consertar e conservar as estradas internas de Ara
ribá, bem como fazer reparos urgentes e .indispensáveis na 
que liga a Povoação a Jacutinga; 

12.º fornecer transporte para os produtos das lavouras 
dos índios; 

13.º fazer trabalhar a máquina a vapor e a moenda de 
cana, a sevadeira de mandioca, a máquina de descascar ar
roz e o moinho de fubá, para a preparação do açúcar, das 
rapaduras, da farinha, etc., a que já nos referimos neste re
latório; 

14. 0 fornecer assistência médica, remédios e dietas para 
os diversos índios que adoeceram na Povoação; 

15.º desenvolver a plantação de árvores frutíferas da 
Povoação, para cujo fim obteve-se do Serviço Florestal do 
Estado o fornecimento de 36 mudas de marmeleiros, 12 de 
laranjeiras, 10 de fruta de conde e 5 de abacate, tendo-se, 
outrossim, plantado perto de 200 mudas de abacaxi; 

16.º fornecer sementes diversas aos índios: de arroz, fei
jão, batata inglêsa, fumo da Virgínia e outros, etc.; 

17.0 manter a ordem e a moralidade no interior da Po
voação: velar pelos índios em suas relações com os civiliza
dos; auxiliá-los em tôdas as ocasiões e em especial nos casos 
de necessidades urgentes e imprevistas, como nas doenças e 
enterramento· dos seus mortos. 

, 

A introdução do arado e da semeadeira mecânica, feita 
êste ano na lavoura do Araribá, é o primeiro passo que da
mos no sentido de transformar os métodos obsoletos usados, 
desde tempos imemorias, pelos índios e pelos nossos cablo
clos . As primeiras aplicações destas máquinas, bem como do 
mode de preparar a terra para receber as sementes, foram 
realizadas por um agricultor estrangeiro, contratado para ês
se fim; atualmente, porém, podemos dispensar os seus servi
ços, pois, no Araribá já temos pessoal suficientemente habili
tado para executar êsses trabalhos. 

Para a plantação da alfafa preparou-se uma área maior 
da que pôde ser realmente aproveitada. Isto resultou da 
enorme dificuldade que depois encontramos na aquisição das 
respectivas sementes. Em S.. Paulo só a Sociedade de Agri
cultura as podia fornecer; ela, porém recusou-se a nô-las 
vender sob a alegação de não sern1os seus sócios. Recorremos 
então a um dêsses sócios para nos servir de intermediário 
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na aquisição que desejávamos fazer; ele, porém, acabou in
formando-nos que não poderíamos comprar quantidade in
ferior a 100 quilos de sementes, ao preço de 5$000 cada qui
lo. Esta imposição era, evidentemente, exorbitante; pelo que 
tivemos de renunciar à idéia de aproveitar logo todo o ter
reno preparado, limitando-nos a semear apenas uma pequena 
porção de sementes que nos foram cedidas por um lavrador 
de Jacutinga. 

Essa plantação foi a que deu em Dezembro um primeiro 
corte, com o qual se puderam fazer 38 fardos de alfafa sêca, 
com o pêso total de mil e duzentos quilos. 

O caminho de Araribá para Jacutinga encontra-se em 
péssimas condições, quase intransitável. Nos meses das gran
des chuvas, êle fica em estado tal, que só com dificuldades da 
passagem a cavaleiros e a animais cargueiros; os carros, po
rém, não podem transitar por êle. 

Até fins de· 1913 êsse caminho interessava quase que ex
clusivamente aos moradores da Povoação do Araribá; por is .. 
so mesmo, ele foi então muito melhorado pela Inspetoria que, 
entre outras obras de importância, construiu um sólido pon ... 
tilhão sôbre o rio chamado Batalhinha. Com a diminuição 
dos nossos recursos, não nos é mais possível arcarmos com 
o pêso da sua conservação; doutro lado, já não há motivo 
para que êsse pêso recáia só sôbre nós, porquanto já é bem 
considerável o número de novos lavradores que dêles se 
servem. 

A aludida conservação compete, pois, à Câmara Muni
cipal de Baurú, a qual, aliás, reconhece ter êsse dever, para 
cujo desempenho nomeia um funcionário. com o título de 
Fiscal das Estradas. Na prática, porém, nada de útil se faz e se 
as coisas continuarem como até agora há motivos para se es
perar que de um dia para outro fiquem totalmente interrom
pidas as comunicações do Araribá com Jacutinga; isto é: com 
a estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

Para êste assunto, cuja importância não há como enca
recer, \SOiicito a atenção da Diretoria, na esperança de que 
ela possa acudir a esta Inspetoria com o remédio adequado 
a solucionar-se tão grande dificuldade. 

Quanto ao estado sanitário da Povoação, poder-se-ia di
zer que foi muito bom durante 1916, senão a tivesse atingido ·a 
extensíssima epidemia de sarampo que lavrou por t.odo o Es- ~ 
·tado de S. Paulo nos últimos 5 meses do ano, e, mais especial· 
mente, por tôda a Zona da Noroeste • 
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Os guaranys do Araribá foram atacados por essa doen
ça; felizmente, porém, não tivemos que lamentar devasta
ções análogas às que constatamos em 1911 se terem dado 
entre os Amanagés e Tembés do Pará, e à que, desgraçada
mente, . dizimou, como se verá mais abaixo, os Caingangs. 

O que se viu no Araribá, é uma exceção digna de espe
cial consideração, porque só uma muito dedicada diligência 
do respectivo encarregado e do farmacêutico é que poderia 
conseguir o resultado que se registrou de serem salvos to
dos os 'doentes, exceto dois, que sucumbiram de complicações 
supervenientes na época da convalescença. 

Os casos de impaludismo que se registraram durante o 
ano foram benignos e fàcilmente debelados com o trata
mento adequado a essa doença. 

A verba do orçamento da República destinada às obras, 
custeio e desenvolvimento da Povoação Indígena do Araribá, 
foi de 27:142$860 e a aplicação que ela teve foi a seguinte: 

Dispendido com fôlhas do pessoal jornaleiro empregado 
na Povoação desde 1.0 de Janeiro até 31 de Dezembro de 
1916, incluíndo-se nesse pessoal o encarregado da Povoação 
e o da farmácia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:957$500 

Dispendido com gêneros alimenticios . . 8:267$025 
Idem, com medicamentos . . . . . . . . . . 1:232$700 
Idem, com aquisição de sementes di-

versas ........................ . 
Idem, com ferragens, lubrificantes, es-

topas, etc. . .................... . 
Idem, com várias obras feitas por em-

preitada ...................... . 
Idem, com a reparação ·e conservação 

do motor e das diversas· máquinas . 

Soma • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

682$000 

1:103$500 

6:700$000 

200$000 

27:142$725 

A PACIFICAÇÃO DOS CAINGANGS 
, 

O grande movimento de entrada de civilimdos nos ser
tões do Aguapehy, registrado no precedente relatório desta 
Inspetoria, tomou um incremento imprevisto, ass11mindo as 
proporções de uma verdadeira inundação. Desde os primei
ros dias de Janeiro de 1916 essa enorme invasão começou 
a acentuar-se pela instalação de muitas famílias de colonos, 
principalmente de origem espanhola, em sitios que se foram 
abrindo e estabelecendo pelo Interior das matas que se ex-
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tendem de Penápolis até àquele rio, e dali vão até ao es
pigão divisor de suas águas das do rio do Peixe. Ao lado 
dêsses pequenos estabelecimentos, que se fazem em áreas de 
30, 4.0 e 80 alqueires, ~...,r0-ntrRm-~e alguns outr0c; cie pro· 
porções agigantadas, verdadeiras fazendas, como se entende 
neste Estado, de propriedade de capitalistas tão poderosos 
como o Snr. Schmit, o intitulado Rei do Café. 

· A vastíssima área de onde se estão desagregando tô
das essas glebas foi, desde uma época anterior à criação 
dêste seriViço, reconhecida pelo Govêrno Estadual. como de 
propriedade do Snr. Senador Luiz Piza, o qual está agora 
dispondo delas como lho parece indicar o conjunto dos seus 
in terêsses pessoais. 

Tal movimento, se de um lado torna em realidade a de
sapropriação até agora apenas legal, das terras em q'Je, 
desde tempos imemoriais os caingangs assentavam as suas 
aldeias e as suas lavouras, tem, por outro lado, a vantagem 
de pôr fora de qualquer tentativa de dúvida a plena eficá
cia a que atingiu a ação do Serviço para farrer desaparecer 
os pavores que dantes entorpeciam o desenvolvimento eco
nômico da zona servida pela estrada de ferro Noroeste do 
Brasil. Atualmente, as novas plantações de café, de cana e 
de cereais assumiram proporções tais que, em S. Paulo, jã 
não há quem ignore que os sertões da Noroeste dentro dês
tes 2 ou 3 anos mais próximos estarão preparados, para pro
duzir uma profunda e radical ti;-ansformação na distribui
ção geográfica da fortuna pública e particular do Estado. 

Tão grande movimento de abertura de lavouras e de . 
estabelecimentos de caráter permanente no coração mesmo 
das florestas em que viviam os caingangs, não podia deixar 
de exercer uma influência decisiva na marcha dos traba
lhos desta Inspetoria. 

Se estivéssemos aparelhados com os meios de ação de 
que precisamos para realmente desempenharmos o papel 
que nos parece indicado pelo título do nosso Serviço, isto é: 
se estivéssemos estabelecidos em terras próprias; se tivés
semos dinheiro -para manter limpas e em estado de serem 
trafegadas as estradas de penetração do Acampamento do 
Ribeirão dos Patos até às aldeias de à lém Feio, do Presiden
te Tibiriçá, do Dezenove de Março, do Itaúna,etc.; se pudésse
mos sustentar o pessoal necessário à manutenção dos ser
viços que se tinham de realizar simultâneamente no vas
tíssimo sertão, certamente muito menor, e quase insignüi
cante seria a repercussão que sofreríamos do movimento a 
que venho fazendo alusão. 

Mas, na falta de todos os recursos, a nossa permanência 
no Ribeirão dos Patos tornava-se absolutamente inadequada 
ao fim para que existimos . 

1 
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A entrada dos colonizadores das florestas do Aguapehy, 
dando-se pela estrada que parte de Penápolis, cuja constru
ção, sustada em princípios qe 1910 por ataque dos índios, 
só foi retomada e concluída em fins de 1915, fazia com que 
os estabelecimentos recém-fundados ficassem a mais de 4 
dias de viagem do Acampamento dos Patos. Essa distân
cia só por si já era de molde a nos impossibilitar uma vigi
lância constante e eficaz sôbre as relações dos índios com 
oo colonizadores, já por não termos para isso pessoal bas
tante, já pela deficiência de nossa tropa, de animais de sela 

' e cargueiros. ~Ias, tal impossibilidade ai11da era agravada 
pela falta de estradas: as que tínhamos aberto, achavam-se 
intransitáveis por falta de conserva; essas mesmas, porér11, 
não conduziam nem ao têrmo da primeira metade da ca
minhada que se devia fazer para ir do Ribeirão dos Patos 
às aldeias dos chefes Iacry, Dorarim e Charim e aos demais 
lugares em que precisávamos estar quase sempre presentes 
para policiarmos os contatos dos índios com os civilizados. 

Doutro lado, êste policiamento ·tornou-se muitíssirr10 
mais urgente em consequência mesmo dos bons resultados 
que deram as providências da Inspetoria para evitar os úl
timos conflitos que estiveram a pique de rebentar em 1915, 
entre os caingangs e os invasores de suas terras. As preven
ções que surgiram naquele ano foram afinal inteiramente 
conjuradas pela Inspetoria, graças às visitas que ela promo
veu e conseguiu realizar de grupos de índios aos acampa
mentos dos engenheiros encarregados das medições e divi
sões de terras . Mas, a confraternização assim obtida exce
deu logo os limites do que sabemos ser o conveniente nas rela
ções dos selvícolas com civilizados que se não acham na 
obrigação de os respeitar e muito menos de acàtar os seus 
sentimentos, os seus hábitos e as suas famílias. 

A desconfiança anterior tendo mudado em confiança 
cega, os índios vinham acampar, com mulheres e filhos, nas 
proximidades dos aba.rracamentos dos engenheiros, e mes
mo não tardou que eJguns deles tornassem iniciativa de ir 
até à povoação de Penápolis, onde, aliás, foram muito bem 
recebidos pela respectiva população. 

Semelhante intimidade, porém, não podia ter a aprovação 
desta Inspetoria, a cujos olhos está sempre presente o dolo
roso quadro dos restos de outras tribos indígenas, atrozmen
te degradadas pelo alcoolismo e pela prostituição às rela
ções com os civilizados. 

Para pôr têrmo a tal estado de cousas, a tempo ainda 
de impedir que êle produzisse os seus temidos resultados, 
era absolutamente necessário que a Inspetoria viesse insta
lar o . único acampamento que ela tem autorização e meios 
de sustentar, no próprio local em que se tinha de deBenvol-
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ver a sua fiscalização. Por êstes motivos, e ainda mais por
que de dia para dia se tornavam mais urgentes e mais im
pertinentes as reclamações dos proprietários das terras do 
Acampamento do Ribeirão dos Patos, terras cuja valorização 
subiu, de 1912 para fins de 1915, na proporção de nada me
nos de 10$000 por alqueire para 100$000, as piores, e 
150$000 as aproveitáveis em cultura de café, decidiu-se a 
m~dança do pôsto de atração, o que foi levado a efeito e111 
princípios de junho dêste ano de 1916. . 

O primeiro projeto foi estabelecer o novo acampamento 
no lugar em que existiu a aldeia do chefe Iacry. Ê'SSe projeto 
porém, t eve de ser abandonado em vista das despesas que 
êle exigia excederem de muito aos recursos financeiros da 
Inspet oria . 

De fato, ficando êsse local 9 quilômetros além do Agua
pehy, o qual por sua vez dista da estação de Penápolis J lé
guas, seria necessário, em primeiro lugar, aumentar e mui
to a nossa tropa de animais cargueiros e de sela; construir 
uma ponte de mais de 50 inetros sôbre aquêle rio; abrir ca
minho na distância daqueles 9 quilômetros acima referidos; 
estabelecer dois ou mais postos de encosto para descanso da 
tropa nas suas viage11s à estação da estrada de ferro e no re
torno ao P .. carupan1en to; e contar com o forçoso e~1careci
mento dos salários dos trabalhadores que se resolvessem a 
nos servir em lugar tão entrado para o interior do sertão. 

Tomando na devida consideração tôdas estas dificulda
des, o Acampamento foi instalado i10 lugrur . denominado 
Icatu, à margem da estrada de Penápolis para o Aguapehy, 
distante 4 léguas da estrada de ferro. Assim, quando fôr 
pos~ível levá-lo mais dentro, como é incontestàvelmente re~ 
clamado pelas necessidades dêste Serviço, os trabalhos a.li 
realizados não ficam perdidos, pois que o Icatu servirá en
tão de um daqueles postos de e11côsto para a trop·a, a que já 
me referi. 

Escolhido o lugar do novo acampamento em fevereiro, 
iniciaram-se desde logo os trabalhos necessários para a pri
meira instalação; abertura do caminho de ligação da estra
da da Penápolis - Aguapehy ao ponto em que se deviam 
levantar futuras n1oradias; derrubada da floresta para aber-
tura da clareira indispensável ao assentamento das cons
truções mais urgentes; e feitura dessas construções., que 
consistiram em 4 ranchos grandes, dos quais um destinado 
à arrecadação do material da Inspetoria. 

Enquanto se faziam êsses trabalhos, ia-se removendo to
ào o material utilizável que se achava empregado no antigo 
Acampamento do Ribeirão dos Patos, tais como as telhas . 
de zinco, o arame farpado da cêrca do pasto, etc .. Igualmen-
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te procedia-se à colheita do arroz, feijão, batatas e milho das 
plantações do antigo Acampamento. 

Em principios de junho abandonamos definitivamente 
o Ribeirão dos Patos e nos instalamos no novo Acampamen
to. Essa mudança abrangeu, não só o pessoal e todo, o ma
terial capaz de ser removido da Inspetoria, como também CJS 
índios do grupo chefiado por Vauhim, que vivem permanen
temente conosco. 

Em 31 de dezembro de 1916 os trabalhos realizados no 
novo Acampamento constavam de: roçada e derrubada da 
mata numa área de 17 alqueires, dos quais ·s foram destina
dos à roça de milho, e os restantes a plantações de feijão, 
arroz, mandioca, abóboras e semeadura de capim jaraguá e 
catingueiro roxo para pasto da tropa da Inspetoria; abertu
ra de um caminho da extensão de 2 quilôm~tros ; abertura 
de wn poço no qual se assentou uma bomba aspirante e 
calcante, com 15 metros de profundidade; e construção de 4 
ranchos cobertos de telha de zinco. 

No acampamento do Icatu instalaram-se, como em re
sidência permanente, os índios do chefe Vauhim. Os dos ou
tros chefes cc·ntinuaram a viver em suas aldeias de alé1n 
Aguapehy, de onde vêem, em frequentes visitas ao nosso es
tabelecir11ento. 

Por um preconceito que nós ainda não conseguimos 
desraigar de seus espíritos, todos êles teimam em conside
rar o nosso pôsto como propriedade privativa do grupo 
Vauhim. De acôrdo com essa idéia, os membros dos demais 
grupos, que são hoje ení número de três, entendem não lhes 
caber o direito de também se instalarem em terras do Ica
tu e nos solicitam para irmos fazer em seus domínios obras 
equivalentes às que, no seu pensamento, fizemos para o 
Vauhim. 

Semelhante preconceito dificulta bastante o pleno de
sabroeharnento da ação da Inspetoria, porque, não nos sen
do possível abrir e manter mais do que um pôsto, vemo-nos 
privados da vantagem que resulta para a civilização dos 
índios, de nunca se interromperem as relações,. o contato 
imediato, entre êles e nós. 

Além dis~o, não é raro verem-se êsses grupos inimiza
dos uns com os outros, a guerrearem-se. Em tais ocasiões, 
é preciso haver n1uita habilidade e paciência de nossa par
te, para conseguirmos manter a confiança dos dois campos 
na nossa neutralidade e saber sair dos manejas que cada 

•qual desenvolve para nos enlear nos seus interêsses, fazen
do aos outros crêr que lhes esposamos a causa, sem no e11-
tanto desgostar a ninguém. 
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2ste ano foi, infelizmente, fertilíssimo em lutas desta 
natureza e enorme teve de ser o trabalho da Inspetoria pa
ra evitar os piores frutos de tais dessídios . 

, Além das medidas adotadas para. apaziguar .os ânimos 
dos dois partidos adversos, um constituído da gente dos 
chefes Vauhim, Careg e Iacry, e o outro da dos chefes Re
quencry e Charim, tivemos também que tomar as necessá
rias para debelar os ciúmes que nestes últimos causava o fa
to de estar o nosso acampamento pràticamente monopolizado 
pelos primeiros. Para obter êste resultado mandei abrir um 
outro pôsto de atração, a nove quilômetros de distância da 
margem esquerda do Aguapehy: êle constou de uma derrubada 
de mata de 5 alqueires, plantação de milho nessa área e cons
trução de dois ranchos cobertos de zinco. 

Os pequenos recursos financeiros da Inspetoria, não 
nos permitiram ocupar permanentemente êsse pôsto, o que, 
aliás, muito conviria fazer. Mas as estadias, mesmo tempo
rárias, que nesse local fizeram, ora o encarregado do acan;.-

. pamento, era o intérprete e mesmo o próprio Inspetor, em 
uma das poucas viagens que lhe foi dado realizar êste ano 
aos sertões da Noroeste, bastaram para tirar da fantasia 
de ambos os grupos adversos a idéia de que nós pudéssemos 
ser considerados como aliados de um dêles. 

Assim afastamos, mais uma vez, a situação cheia de peri
gos, que desde o princípio da pacificação dêstes índios nos têm 
ameaçado de todos os lados, de figurarmos nas matas do 
Feio e do Aguapehy, não como amigos e protetores da to
talidade da nação Caingang, mas si como simples parti
dários de um grupo dela contra os outros. 

A observação e a experiência de fatos como êsse que se 
acaba de apontar, levaram-me à convicção de que os pri
meiros colonizadores do Brasil foram muitas vêzes engana
dos nos juízos que fizeram a respeito de muitos grupos de 
índios, aos quais êles consideraram como povos de nações 
diferentes dos grupos com que entravam em relações e que 
os transformavam em seus aliados. Inúmeras guerras, ;;e
guidas de pavorosos extermínios, com certeza não se terian1 
dado se tivesse sjdo possível aos jesuítas e outros coloniza
dores bem intencionados em relação aos primitivos habi
tantes de nossa Pátria, furtarem-se à influência das intri
gas e prevenções da política interna dos próprios índios. 
Mas, na verdade é bem dtfícil, para quem está absoluta
mente às cegas no que diz respeito aos hábitos, aos senti
mentos, à alma dêstes povos primitivos, livrar-se do perigo 
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de cometer a injustiça de julgar a uns através da1 malque
renças e ódios dos outros. 

Na época em que se realizou o primeiro contato pací
fico da Inspetoria com os Caingangs do grupo de Vauhim, ês
te chefe achava-se em guerra com os de nome Rugrê, Doquê 
e Charim. A conseqüência dêsse estado de cousas foi rece
bermos nós, de Vauhim e sua gente, as informações as mais 
desfavoráveis que imaginar se possa a respeito daqueles ou
tros grupos. Ao que nos diziam os nossos informantes, aque
la gente seria de uma outra nação, absolutamente estranha 
à dos que nos falavam; seriam dotados de instintos perver
sos, irriquietos e ferozes; com êles, nós não teríamos pazes e 
só nos restava um caminho a seguir: era acompanharmos, 
armados com as nossas carabinas, os querreiros de Vauhim, 
que se propunham. a ir exterminá-los para nos livrar do pe
rigo de sermos nós exterminados por êles ! 

Por sua vez, os chefes Rugrê, Doquê e Charim, ao sabe
rem das relações de Vauhim conosco, concluíram, apressada
mente, que teriam em nós outros tantos inimigos; e como nos 
temiam, agora que nos viam apoiados em um grupo de sua 
gente, internaram-se ainda mais em suas florestas,. Assim 
passaram os anos de 1912, 191~ e 1914; só em 1915 foi que, afi
nal, o único dêles, que ainda sobrevivia, o Charim, se animou 
a vir ao nosso acampamento e fazer-se nosso amigo. 

Em Março de 1912, data da pacificação dêstes índios, só 
o grupo chefiado por Vauhim contava mais de 200 pessoas; 
230 foram relacionadas pelo empregado Bandeira de Mello 
numa reunião que se conseguiu fazer . na margem do rio 
Feio, no lugar em que existia a ponte construída pelo Inspe-
tor Manoel Rabello. . 

Além dêsse grupo, havia mais, nessa época, os dirigidos 
~!t>s chefes: Congue-Huê, Rugrê, Doquê, Cnarim e Re
candui. 

O próprio Vauhim nos confessava que o seu grupo era 
c1 mais fraco de todos. Dando, no entanto, para cada um dê
les apenas 100 pessoas, encontraríamos para os seis grupos 
reunidos 700 indivíduos·; essa seria a totalidade da popula
ção dos Caingangs paulistas naquela época. 

Se a 31 de dezembro de 1916 pudéssemos ter levantado 
uma estatística nominal dêsses mesmos índios, muito pro
vàvelmente reconheceríamos que ela já não se eleva a 200! 

Tão dolorosa, quanto imprevista conseqüência das rela
ções dêsses selvicolas conosco, resultou de dois fatos, um que 
era bem de esperar, e outro que talvez nunca terá explica
ção razoável. 
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O primeiro fato, é a nenhµma resistência do organismo 
dêsses povos primitivos às doenças comuns entre nós. 
Cousas que para nós não passam de incômodos sem inljpor
tância, como a influenza, neles assumem proporções de ter
ríveis epidemias, de altíssima letalidade. Só êsse incômodo, 
a influe~, ou cofuro, como êles o denominaram, pois o não 
conheciam antes das relações conosco, matou até agora mais 
da metade das crianças, mulheres e homens que existiam em 
princípios de 1912! Houve mesmo um grupo, o do Congue
Hui, que foi totalmente aniquilado no curto espaço de al
guns dias. Isso se deu de março a abril de 1913. Quando 
nos chegou, no Ribeirão dos Patos, a notícia de estar o povo 
da aldeia daquele chefe morrendo de cofuro, para lá parti
ram os abnegados auxiliares da Inspetoria, José Candido 
Teixeira e Augusto de Avellar, intérprete; mas ao chegarem, 
nada mais encontraram senão algumas ossadas à flor da 
terra! 

Ainda de março a fins de maio de' 1916. a influenza fez 
numerosas vítimas, tanto entre os índios que estavam em 
nosso Acampamento do Ribeirão dos Patos, como nos dos 
grupos de Iacry, Charim e Dorarim . 

Porém, um golpe ainda mais terrível do que êsse nos es
tava reservado para os fins dq_ mesmo ano. A epidemia de 
Sarampo a que já me referi neste relatório, chegou até nos 
sertões do Aguapehy, levado pelos colonos espanhóis que por 
lá se estão estabelecendo nas terras que têm adquirido do 
Sr. Senador Luiz Piza. Essa epidemia atingiu os índios do 
Icatu, e por dois dêles foi levada para a aldeia do Iacry, 
alastrando-se então por todos os outros. 

O que dai se seguiu, é impossível de ser evocado por 
uma descrição qualquer! A mortandade dos doentes atingiu 
proporções enormes, e a nação caingang ficou reduzida, ain
da se está reduzindo, a uns míseros restos do que era ein 
março de 1912! 

No Icatu, uma das primeiras vítimas, foi o chefe Vauhim, 
o homem que, do lado dos Cain.gangs, representou o papel de
cisivo na iniciativa de 19 de março, isto é, na iniciativa que deu 
o desfêcho desejado a todos os esforços empregados pelo ex
-inspetor Manuel Rabello e seus dedicados auxiliares, e de
pois pelo sub-Diretor Manoel Miranda, no sentido de serem 
chamados ao grêmio de nossa amizade, os tão temidos coroa
dos da Noroeste, do rio Feio e dos Campos Novos do Parana
panema. Para os que labutam nesta Inspetoria, a memória dês
se nosso obscuro patrício viverá sempre cercada de uma au
reola de gratidão e de profunda admiração, por.que todos nós 
sabemos que se a obra de Paz realizada naqueles sertões de 
nossa Pátria tem os seus heróis, nenhum o terá sido tanto co-
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mo êsse rude filho das já misteriosas flores~as do longínquo 
oeste paulista. 

A letalidade espantosa que se registra, de doenças entre nós 
quase inócuas, como são a influenza e o sarampo, poderá indl1Zir a 
êrros os espíritos desconhecedores dos hábitos e das teimosias dos 
selvícolas, quando só por ela queiram inferir o grau de dedicação 
dos empregados do Serviço no tratamento dos nossos protegidos. 
A verdade, porém, é que os empregados do Serviço vêem perdidos 
os melhores dos seus esforços e da sua paciência, nas tentativas e so
licitações para obterem dos doentes que aceitem os nossos medica
mentos e se subordinem às prescrições mais rudimentares de re&
,guardo e dieta aconselhados para cada doença. Remédios, que não 
sejam de aplicação externa, os índios só aceitam quando estão per
dida~ tôdas as esperanças de cura pelos métodos absurdos e extra
vagantes. Resguardo, não se consegue nenhum. O índio doente co-
meça por pernoitar ao relento, fora de seus ranchos: e quando a fe
bre se faz sentir, a sua única preocupação é ir banhar-se no rio ou 
córrego mais próximo, e isso a qualquer hora do dia ou da noite. 
Quanto à dieta, é preciso saber-se que êles lhe votam um verdadei
ro horror, pois a seus olhos não há prognóstico p~ra um caso de 
doença qualquer, do que o padecente recusar comida. 

Dêsse modo de considerar as coisas, resulta que os parentes e 
é'imigos do doente empregam todos os meios para obter dêle que 
coma, e coma de tudo. O próprio doente, enquanto o pode fazer, 
trata de comer, para se dar a ilusão de que afinal não está tão mal 
como parece. As mães, com os filhinhos já semi-desf a tecidos, ain
da lhes passam, de suas bôcas para as dêles, a comida que elas 
têm previamente mastigado para isso. 

Aludi, linhas acima, a dois fatos como sendo os determinantes 
da enorme redução na população caingang de 1912 aos fins de 
1916. O primeiro, é essa mortandade causada pelas doenças, mas 
principalmente pela influenza e, de novembro para cá pelo Sa
rampo . 

O outro fato, destinado a ficar talvez sem nenhuma explica
ção razoável, consiste na ausência dos nascimentos. Note-se que eu 
não digo - diminuição ou insignificância do número de nascimen
tos -, mas sim - ausência de nascimentos. E assim me expres
so, porque de 1912 até hoje, não se deram em tôda a população 
caingang de S. Paulo, mais do que 3 nascimentos e ainda êsses f 0-

1 am de resultado nulo, porque as crianças morreram logo. 
No entanto, é certo que os homens e as mulheres desfrutam 

hoje de muito maior bem estar do que o que tinham antes de suas 
relações conosco. A sua alimentação é agora não só mais sadia, 
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mais variada, mais nutriente do que dantes, como também e sobre
tudo mais segura, isto é: continuada, sem os grandes e frequentes 
intervalos de fome que antigamente êles atravessavam, e durante 
os quais, êles mesmos nos dizem, chegavam a comer barro e fô
lhas de árvores, tão alucinados ficavam pela tortura que então so
friam. 

Homens e mulheres, têm hoje uma vida muito mais tran
quila do que a que levavam antes de nos conhecer. Os seus traba
lhos ganharam em regularidad' e sossêgo; desapareceram as neces
sidades das grandes caminhadas, de que participavam as mulheres, 
as crianças e os velhos, em busca de lugares onde pudessem en
contrar caça para dar alimento, sempre precário e insuficiente, a 
tão numerosa população. Nas viagens de agora empreendidas mais 
pelo amor e hábito de vaguear, do que pela necessidade de pro
ver à própria subsistência, as mulheres vão sem as enormes cargas 
que antigamente não podiam deixar de levar, porque nas excur
sões de então afastavam-se de suas aldeias e delas ficavam ausen
tes durante meses e meses a fio. Nessas condições, o .tempo que to
dos passavam em acampamentos ligeiros no interior da mata, quase 
desabrigados em ranchinhos de varas e fôlhas de coqueiro, muitas 
vêzes privados de fogo, porque, apagando-se o que traziam, bastava 
que se tivessem umedecido os pauzinhos destinados a produzir a 
nova fagulha, para se verem impossibilitados de o reacender, era 
muito maior do que o que passavam nas aldeias, no meio do rela
tivo confôrto que elas lhe podiam proporcionar . 

Hoje, êles têm o agasalho das roupas, que absolutamente não 
usavam; casas muito mais bem construídas e mais abrigadas do 
que os seus ranchos primitivos; camas em giráus elevados, en1 
substituição às que faziam no chão, ao lado do fogo, forrando-o 
com f ôlhas de coqueiro; comidas com sal e gordura; o uso cons
tante de substâncias que desconheciam, como arroz, o açúcar e o 
nosso feijão. 

Apesar de incompleto, êste quadro será suficiente para mos
trar quanto é realmente melhor hoje a situação material dêstes ín
dios, quando comparada com ª ' que .tinham antes de 1912. 

Do ponto de vista moral, parece incontestável que êles terão 
sofrido um grande abalo; mas êsse abalo está limitado somente ao 
que não podia deixar de resultar da revolução incalculável causada 
pelo simples fato dêles se terem pôsto em contacto conosco. Ex
ceto essa influência, cujo valor e alcance não · podemos medir, nen1 
mesmo ajuizar, nenhuma outra foi exercida sôbre êles. pois nós 
os deixamos absolutamente livres de continuarem a praticar os 
seus hábitos e a viverem de acôrdo com os seus costumes. Por nos
sa vontade, por nossa intervenção consciente, nem um dos seus 
usos foi desorganizado nem simplesmente desprestigiado por nós; 
ao contrário, sempre nos esmeramos em manifestar acatamento e 
consideração por tôdas as suas práticas visto sabermos que o maior 
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dos males para qualquer sociedade humana é destruirem-se os seus 
fundamentos, sem no entanto poder substituí-los por outros. 

Se à situação material desta população, não se pode, com jl.1&
tiça, imputar Ó fenômeno assinalado da ausência dos nascimentos 
no período de 1912 a 1916, será rasoável levá-lo à conta do abalo 
moral que ficou apontado, mesmo estando êle reduzido aos limi
tes acima indicados? 

Voltando ao assunto capital dêste relatório, isto é, à enumera
ção dos atos realizados pela Inspetoria de S. Paulo durante o ano 
de 1916, tendo ainda a assinalar que ·além de se ter conseguido 
assegurar em todo êsse período a mais completa calma de espírito 
aos civilizados dos sertões da Noroeste, do Aguapehy, Feio e Peixe, 
a respeito das intenções e da atitude dos caingangs, tivemos 111ais 
a ocasião de poder atender ao apêlo que nos foi dirigido pelo chefe 
do Escritório Central da Companhia Paulista de Estradas de Fer
ro, no sentido de dar aos seus engenheiros a segurança de poderem 
empreender e terminar sem riscos, nem sobressaltos, o reconheci
mento da reg!ão que se extende entre o Feio, o Aguapehy e o Pei
xe, do ponto de vista das condições para nela se colocar uma linha 
de ferro que a corte em todó o seu comprimento, até às barrancas 
do rio Paraná. 

Por falta de informações sôbre a existência da Inspetoria, a 
direção da Paulista encarava com certa apreensão a responsabili
dade de enviar engenheiros ~ trabalhadores para aquêle sertão 
que ela acreditava estar ainda dominado pelos selvícolas cujos 
guerreiros tão alta nomeada conquistaram neste Estado. Precisan
do, no entanto, levar a têrmo aquela exploração, a Diretoria deci
diu armar um grande grupo de homens que servissem para garan
tir (caso não fôssem êles os primeiros a precisar de garantias para 
suas pessoas) os que iam trabalhar, quando por uma local inserta 
nas colunas do jornal "O Estado de S. Paulo", teve conhecimento 
dos trabalhos desta Inspetoria. Foi então que ela se dirigiu ao Ins
petor, que lhe prestou tôdas as informações sôbre a situação real 
dos índios e da zona já mencionada. Em conseqüência de tais in
formações, a Diretoria da Companhia Paulista modificou inteira
mente os seus planos ante~iores, eliminando deles tudo quanto se 
referida ao aspecto belicoso já idealizado. 

Além disso, o Inspetor acedeu em levar pessoalmente o en
genheiro chefe dos trabalhos projetados, primeiro até ao Acampa
mento do Icatu, onde êle teve ocasião de conhecer pessoalmente 
os temidos caingangs e de viso constatar a veracidade das inf arma
ções já prestadas, e depois até à margem do Aguapehy. De posse 
de todos os dados colhidos com os empregados da Inspetoria na
quelas paragens, a Companhia Paulista iniciou calma e pacifica
mente os seus trabalhos de reconhecimento da zona por onde bre-
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vemente conta fazer correr os seus trens, o que será de incalculá
vel vantagem para o de~nvolvimento econômico de S. Paulo. O 

· Estado ficará então dotado de três enormes troncos de sua futura 
rêde de estradas de ferro; um, já em tráfego, correndo ao longo da 
região compreendida entre o Tietê, Feio e Aguapehy; outro, entre 
êste último rio e o Peixe; e o último, já com a construção bem adi
antada, entre o mesmo Peixe e o Paranapanema. Todos os três 
troncos irão terminar em pontos da margem esquerda do rio 
Paraná. 

Durante o ano de 1916, o Inspetor realizou 4 viagens de ins
peção à Povoação Indígena do Araribá, ao Acampamento do Ri
beirão dos Patos, ao do Icatu, à barranca do Aguapehy, e para 
além dêste rio, em visita aos grupos dos chefes Iacry e 'Requencry; 
a primeira, de 1 de fevereiro a 16 do mesmo mês; a segunda de 
11 a 23 de junho; a terceira de 6 a 17 de julho; a quarta e últi
ma de 13 a 23 de agôsto. 

Por tudo o Inspetor passou S 1 dias ausente desta cidade; des
contado o tempo gasto em viagens nas estradas de ferro, ficam 43 
dias por êle empregados nas visitas aos pontos já enumerados, nos 
quais se desenvolve tôda a ação desta Inspetoria. 

Certamente que o tempo dedicado às viagens de Inspeção de
via, ou precisava ser aumentado. Mas, êsse tempo só poderia ser 
aumentado pelo redobramento das viagens, e não pela demora de 
cada uma delas; primeiro, por ser muito mais útil ao fim que se 
colima com esta intervenção, o reiterar as visitas do que o prolon
gar cada uma delas; segundo, porque as ausências da sede não po
dem exceder certos prazos sem que daí resultem inconvenientes 
para a marcha dos serviços que só podem ser feitos na própria 
sede. 

Desde, porém, que as viagens se tivessem de reiterar, elas se 
tomariam uma carga · pesadíssima para o funcionário, a quem o 
governo nada mais fornece senão as passagens nas estradas de fer
ro, sendo no entanto verdade que há muitas despesas forçadas a 

. atender, as quais reunidas, sobem a somas bastante consideráveis. 

A lancha a gasolina, que se achava no Pôrto Tibiriçá, do rio 
Paraná, desde a ordem baixada em 1914, mandando sustar tpdos 
os trabalhq_s da Inspetoria que não fôssem indispensáveis para con
eervar o que já havia, foi transportada para Penápolis, com vis
tas posteriormente ser dali remetida para o Aguapehy, onde se 
pensava poder aproveitá-la. · 

Na viagem de Jupiá a Penápolis, pelas estradas Itapura e Co
rumbá e Noroeste do Brasil, o casco sofreu avarias consideráveis, 
por combustão provocada pelas fagulhas das locomotivas, que cai

. ram sobre êle. O motor Kelvin, a ela pertencente, acha-se em per
feito estado de conservação 

• 
' • 

. ' 
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Se o casco ainda comporta restauração, esta não poderá ser 
feita com os recursos de Penápolis, onde não ae encontra pessoal 
habilitado para tais obras. 

A consignação orçamentária destinada a êstes trabalhos, sob o 
título - Para ocorrer a despesas com a manutenção da Inspetoria 
e Postos de lndios, montou a vinte çontos; o emprêgo que êles ti
veram, foi, em resumo, o seguinte: 

Fôlhas de pagamento do pessoal jornaleiro, 
um encarregado e um intérprete: 

Gêneros alimentícios 
Mão de obra feita por empreitada 
Transportes de passagens nas Estradas de 
Ferro 

compreendendo 
9:607$000 
2:015$875 
5:000$000 

Pólvora, chumbo, espingardas, etc .. 
Medicamentos 
Existente na Delegacià Fiscal em janeiro 
de 1917: 

2:024$050 
989$700 
325$100 

38$275 

Soma . . . . . . . . 20: 000$000 

NA SEDE DA INSPETORIA, EM S. PAULO 

A escrita da Inspetoria acha-se em dia. 

J 

Durante o ano de 1916 foram expedidos 138 ofícios, uma por
taria, 12 atestados, 7 cartas e 81 telegramas. Confeccionou-ee um 
relatório. 

Foram recebidos: 18 ofícios, 6 circulares, 14 requerimentos, 
89 cartas e 26 telegramas. 

Ao fechar o presente Relatório, cumpro um dever de consci
ência, Sr. Diretor, solicitando mais uma vez a vossa preciosa aten
ção para os bons serviços prestados a esta Inspetoria pelos seus 
dedicados e incansáveis auxiliares: José de Avellar Seixas, escre
vente adido, Manoel Silvino Bandeira de Mello, encarregado da 
Povoação Indígena do Araribá, José Candido Teixeira, encarrega· 
do da Pacificação dos Caingangs e Augusto de Avellar, intérprete 
da língua dêsses índios. 

São Paulo, 20 de janeiro de 1917 

(a) L.' B. Horta Barboza 
Inspetor 

f 

• 
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SUMMARY 

Through the kind permission of the "Serviço de Proteção aos Indios" ~ 
this Report, written by L. B. Horta Barboza in 1917, is now published by 
our REVISTA. 

It deals with the work carried out by the State of São Paulo branch of 
the Brazilian Indian Service. 

The notes on the agricultura! situation in the Araribá Indian Post are 
very interesting, and show that besides the sustenance crops the sale of 
superfluous production reached 10.328$000, a very reasonable sum at that 
period. With the exception of one single Oti Indian, the remnant of a tribe 
already extinct at the time, the rest of the Indian population, numbering 231 
individuais, were Guarani. Another interesting fact is that this population 
pulled through a measles epidemie nearly unscathed, which is remarkable 
when one remembers the lethal eff ects of this disease among Indians. It also 
shows the good results of proper medical attention in such cases. 

ln relation to the São Paulo Kaingang, the Report is of inestimable value~ 
fumishing data on their pacification; their first contacts with colonists; the 
'instalation of the Icatú Poot; and the transfer of the K.aingang groups to the 
new site; the petty animosities among the several groups; the lack of resistance 
to influenza and measles, etc. The Report tells of the disastrous eff ects of 
the measles epidemie of 1916. Decrease in birth rate is also pointed out as 
being responsible for the rapid reduction of the Kaingang popufation . 

• 

• 

; 

• 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org




	000_RMPns8_1954
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078

