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OS INDIOS· CACHARARYS 

P·or João Alberto Masô 

O ·rio· Itux.r, 70 milhas mai.s abaixo da cachoeira Fortaleza, 
l'ecebe o seu affluente direito Ourequeté. Nas nascentes deste tri
butario Be ~ncontram os · indios 0acbararys ; 

Os Cachararys são typos altos., espadaudos e de c'ór bron-
7.eada. Sito trabalhadores e doceis, dedicam-se á agricultura con1 
certo interesse;- desenvolvendo especialn1ente a cultura do fumo, 
da batata~ milho e mandioca. 

1Dntretanto, sua alimentaçã.o preferida consiste em peixe, 
·fructas e carne sel vagen1, que abundam naquella região. Criam 
no terreiro diversas aves silvest res, que serve1n exclusivamente 
de adorno, admirarH1o seu curioso canto e as bellas plumagens. 

_i\.s aldej as são compostas de 15 a 20 mal ocas ou grande,3 
choupanas, toscamente construidas, cobertas de folhas de J arina 
cuja palmeira produz um cacho de côco de um bello marfim, 
proprjo para o fabrico de botões, dados, rosarios, fichas, etc., etc. 

· ... t\.s malocas são espa~osas, podendo agasalhar até dez f a~ 

milias ou approximadamente umas quarentas pessoas, que vivem 
em franca promiscuidade e sen1 o n1enor asseio. Para evitar a 
entrada dos morcegos, perigosos nas suas sangrias, as habitações 
possuem apenas duas aberturas ou portas, que á noite são ta
padas co1n pelles de on~a ou de outro animal quadrupede. 

Além dos entretenimentos habituaes dos selvicolas, os Oacha
rarys divertem-se com o jogo da bola, o qual se approxhna do 
foot-ball. A bola que emprega1n é de caucho bem imprensado, pe
sando seguramente uns tres kilos . 

Os jogadores revestem o joelho e o pé correspondente com 
uma pelle q11alquer. O jogo é feito no verão, no t en1po da secca, 
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em terreno be1n nivelado e lhnpo de doi bectates approximada-
111enlc. ()r·gauizu. 'e a pa1·1 idn e ünn1cdia ta1nen te uma commissão 
visita a n1a]oca~ anliga pnl'a fazer 08 convites da festa que terá 
logac dahi a tantn1~ lna .. e, ptcrL·H n1enl·c, no tempo marcado re
unem-se qna ·i todo~ o· mol'adore1 da i.1·ibu, harendo, além do tal 
jogo, outras dL~ ttac~õe: 1nnH o nnhuadri . 

O .f oot · ba 7 l co1ne~a uo iuej o do inaior en th usiasmo, sendo oh. 
serrada.· a. re0Tas e .. tahc1ecidn~. O.· preuüo que se derem con
f etir ao.· ren ·edore · fiC'un1 c1u expo:--:i~ão que ~ão missangas di
rer a...,. inuito curio.-a.: da induf-\ll'frl indigena. 

Outro ·o. ·t nmc Ol'iginal tle.: te povo é o de se embriagarem 
com u1u nu1·colieo Ycgela1. i.~~ i.c habit o .·ó é per1nittido aos pa
triarcha ela tribu. O JH'Pptn·ad o é fpi to de unia planta por elles 
perf ei t a1ucn te cou hec:i<la ; a.· folhas 8Üo po .. tas em infusão n agua, 
numa pant>lla de bn1To e· depoj" 1 ri tu1·atln~ dent ro de u1na cabaça 
de ca laul1a, até cou~eguit· utn li(1uido e ·cuto e n1eloso. 

Xo c.:a1npo do fuo f.7J r1ll 1'or1na-.·p tle qnau<lo em vez urna roda 
.tlo · rclho~ da ll'ihn_, p1· 8idi ln pelo re~1)e ·ti vo Tuchana, afim de 
' 
.·e deliberar a rP~p ,lit do." i11te1·cs:e. contn1un ·, <Jn: pretenções e 

a111ca~ns llas f riuu. ini1nign. e t n111Le111 uo" ln·an o::; t1ue despotica-
1nen~e o <1ncte1u t101niunr. ]Jn1·a11 l \ a pnle tra nbsorrem pelas 
narinas u1n pú de Jolha:-. n1·01unlica .. <1nt\ 1hcs p1·oroca repetido~ 
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ada re1 llo e · f ú 111u nülo cl l 11 tH s~quinho ele Lorracha con
i endo o t al liquido i11clo.-o P dP unta pequena ~ctinga feita de 
caucho e canclla tle .Jal'u1uy\ que injet:ta na quantidade de uma 
colher de .,upa. () ff )ilo é l'api <lo ~ pa~ .. ntlos uns cinco minutos~ 
o indio velho ronteçu a contot·cet· .. ngi l<l·!'e, varia, adivinha e, como 
que influcuciado p 1lo opi() on tuurphi un. sunlla idealizando scenas 
maravilllo~a · ou eo111l>at s \1u· .. u·ni ~aclos. 1uve os toques das bu
zinas e prc ·ente o inünigo arn11~u1ulo lá pelas bandas do nascente, 
já atraye sando o igntapé nos ·cus don1jnios ... 

E' nn1a el'i ·e de qninie a rinle 1ninui.os passada a qual o 
indio acol'<lu e yol {a ~10 ~ e·n estado 1H,r1nal. J~ ta cerenionia é re-
petida na roun dnta11l e os din~ tla f'esla, e o Tuchana, depois de 

·e tudar toda: a· r lrclaçõc · <lo. i ntlios narcotizados, tira suas con· 
clu õe , qne ão com1uunicada a tollo.. o presentes como tambea.1 
as re. pectiva~ p1·ovide11 ·ias e. . . a fe ta continúa. 
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Todos os indjos velhos da tr-ibu estão viciados co1n o uso 
desse narcotico que 1nencionamos, pois andam sempre munidos de 
uma porção do n1esrno e da co1upetente seringuinha, afjm de se 
embriagar á vontade e e1n qualquer log·ar que lhes appeteça. 

A trihu dos Cachararys é con1posta de perto de dois 1nil .sel. 
· vicolas, que vive1n neste e8tado priinitivo~ tranquillos e felizes, 
. <li1speusa11do, ao que pn1·ece o hu .. 1Jtawitario toncurso dos civilizado~. 
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