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(historicos, geographicos, ethnologicos, politi
cos, economicos, etc.) ; de reedicoes de obras 
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Todos os que se dedicavam a estudos sobre 
o Brasil eram unanimes em reconhecer as 
grandes difficuldades criadas, para as suas 
lnvestigacóes, pela raridade de obras de in
formacoes e de consulta, muitas já exgottadas, 
outras por traduzir, quasi todas dispersas. A 
C. E. N. propoz-se a colligir estas obras, re
edital-as ou traduzil-as e a promover e esti
mular a produccáo deste genero, reunindo, 
em uma série, náo s6 os livros classicos e os 
novos trabalhos sobre o Brasil e seus pro
blemas, como todo o material de valor do
cumentarlo. 

A acceitacáo publica que grangeou desde logo 
a " Brasilia na" veio provar a utilidade e o 
alcance desta iniciativa de coordenacio e de 
systematizaciio de estudos e de pesquisas so
bre assumptos e problemas nacionaes, enca
rados sob todos os seus aspectos. 

Já publicados 60 volumes; perto de 20 pro
grammados. 
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AU MATTO-G.ROSSO AVEC MR. RIVASSEAU 

Matto-Grosso, nom qui a au Brésil une sonorité parti
culiere; il y a ainsi des noms qui prem·ent une valeur 
spéciale du fait des légendes et des .reves qui s'y attachent. 

Le Matto-Grosso occupe le centre meme du conti
nent de l' Améri.que du Sud; le point le plus éloigné de la 
in-er; de lá divergent les ·immenses rivieres qui parcourent 
des milliers de kilometres et finissént en bras de mer; 
lá s'établit la .séparation entre les deux plus grands sys
temes fluviaux du monde l'Amazóne et le Paraguay-Pa
raná, véritable ombilic ou l'on n'arrive qu'aprés des 
navigations interminables. 

Un tel pays occupe une place spéciale dans l'imagi
nation brésilienne, c'est le "sertáo" par exeellence, celui 
oú regne encore de Pinconnu, du mystere, ·-celui qu'on 
atteint seulement au terminus des expéditions. 

Cependant, déjá depuis longtemps les hommes l'avaient 
parcouru, c'est une des surprises de l'histoire de l' Amé
rique du Sud que la rapide pénétration des Européens 
jusqu'au plein du continent. 

Dés la fin du XVI.Heme siecles, les "Bandeirantes" ont 
entamé le Matto-Grosso. On reste confondu devant la 
hardiesse de ces premiers voya.geurs quand on songe 
qu'au XVIIIieme siecle rien n'était encore connu du centre 
de l'Amérique du Nord, qu'il faut ·attendre la seconde 
moitié du XIXieme siecle pour voir s'éclairer les mysteres 
du centre africain, le début du XX.ieme siecle pour con-

• 



16 EMILIO RIVASSEAU 

naitre l'Australie centrale, et qu'encore aujourd'-hui le 
centre de l' Asie est á peu prés f ermé. En dehors de 
l'Europe, l' Amérique du Sud est le premier continent 
dont les Européens aient connu la zone médiane. 

Ce n'est pas que les obstacles aient été moindres. 
Sans doute ce milieu de continent d'ou partaient cepen
dant tant de ·cours d'eau et de si importants, n'était pas 
une montagne, bien an contraire, c'était un immensc 

• 
bas-fond, une sorte de marécage, le plus vaste marécage 
du monde mcme, le f ameux "Pantanal" qui, ave e les 
extensions considérables de ses zones f ermes, non inon
dables, quoique basses, constitue la plus grande partie 
de la vallée du Rio Paraguay, entierement consacrée a 
l'élevage. Mais les difficultés de circulation y étaient 
plus grandes que dans les montagnes, aucun point de 
repére dans le labyrinthe des eaux au moment des "en
chentes"; aprés les inondations, c'était la secheresse non 
moins redoutab1~. Tout autour, s'étendait une ceinture 
de "campos" et de "cerrados" indéfinis; enfin au Nord 
s'élevait la grande barriére forestiére 1 de la "serra" d~s 
Par.ecis, - et puis il y avait surtout l'hostilité des hom
mes~ Les Indiens avaient eu tant a souffrir de leurs pre
miers contacts avec les civilisés, qu'ils ne pouvaient que 
les combattre · impitoyablement. Aussi, . en ces inimenses 
territoires, ou il n'y avait presque pas d'humanité les 
petites poignées d'hommes qui y vivaient, menaient les 
uns contre les autres une lutte sans merci, se recherchant 
pour s'entretuer. 

Au centre · meme du pays, a la zone de tete des ri
·vieres, iI y avait I'or, et c'est cela qui fit du Matto
Grosso une des terminaiisoos des expéditions des "ban
deirantes", qui · comm.en~·a á lui donner son cachet de 
pays mystérieux et pre:Sque légendaire. Cependant, malgré 
l'ancierineté de l'occupation du pays par les Européens, 

\ 
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la connaissance du l\1atto-Grosso est a peine commencée. 
Des explorations, simples expéditions de passage, l'ont 
seulement parcouru. Les études déjá parues ne sont que 
des r écits de voyage, des itinéraires; on ne posséde 
encore aucun travail d'ensemble, meme pas des mono
graphies sur quelques parties. 

C'est précisément une de ces monographies locales 
que nous .'apporte un fran<;ais, Mr. Rivasse~u. Il a par
couru le Matto-Grosso comme arpenteur, effectuant le 
grand travail de déi.imitation des imme11ses "fazendas" 
de b étail, que les nouvelles lois de la fin du XIXieme 
si e ele avaient · tiéclamé des propriétaires. 

Il parcourut ainsi le pays en tous sens, pendant plus 
de trente ans, il délimita plus de 4 millions d'hectares. 
Il vecut Ja vie du pays, melé á toutes les questions, á 
toutes les existences, celles des chercheurs d'or, celles des 
chasseurs, surtout celles des populations ·indiennes encore 
nombreuses au t emps ou Mr. Rivasseau était "matto
grossense", entre 1890 et -1920. 

Pour atteindre le pays alors, on avait perdu l'ancienne 
route des "Bandeirantes" il f allait des cendre á Suenos
Aires et remonter ensuite le Paraguay pendant prés de 
deux mois. 

Mr. Rivas~eau n'allait pas pour explorer, mais il 
était un merveilleux observateur, il était de ces hommes 
qui ont l'oeil vif, !'esprit alerte, s'étonnent et savent coro-, 
parer, comprennent et s'adaptent vite. Il pút ainsi péné-
trer partout grac.e a sa bonne hum:eur, a sa simplicité. 
1I pul voyager en pleine nature sauvage, sans expéditio~, 
sans appareil, simplement avec abstraction de tous dan
gers, qu'H ne soup<;onnait meme pas, comme s'il se pro
menait dans les petites plaines couvertes de champs de 
blé et de vignoble de ses compagnes oléronnaises attitude 
qui ! lui permit de rie lever aucune suspicion, 'de C01'· 
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quérir toutes les sympathies, d'etre vrain1ent un a1ni du 
pays. [ J apprit ainsi ~a connaitre les babitants, il éconta 
les histoires, il nota les expressions, les mots locaux. 

, 

Il se trouva que ce franc;ais n'était pas seulement un 
bon observateur mais un excellent conteur, un de ces 
narr:ateurs comme on cen ,connut a l'époque d-es Trou
badours, sachant décrire avec verve et couleur, et surtout 
avec ininutie. Les titres 1neme des chapitres ont un 
cáchet d'ancien récit "Compensations qu'apporte l'usage 
du "mate" :aux' miseres et duret-és de la viie dans le cam
pagnes semi-désertiques" - "Réflexions ~pessimistes du 
"Capitaosinho" sur l'avenir de sa tribu". 

Mr. Rivasseau était a ce point obs·ervateur qu'il devint, 
sans étude pr1éalable, dessi'nateur et p1eintr.e, mais a sa nia
nJere, ·en dehors de toute ,école, '~ryec sa minutie coutu
miere. IJ f it des peintures qui rappeHent des n1odeles de 
la fin du Moyen-Age; · ou l'on peut con1pte-r cha,que feuiU.e, 
chaque ):>rin d'herbe, peintures qui sont presque des tapis
series au point, mais qui rendent étonnament et comme 
par stylisation la nature étrange du centre brésHi.en. 

On est s·aisi par la vue, de ce "Carandazal", aux troncs 
de pahniers serrés entre lesquels se glissent les boeuf s 
porteurs; on reste ému devant la vue de ces trois Indiens 
vague1nent européanisés, de cette femme indienne courant 
dans la prairie pour essayer de sauver son mari. 

·Mr. Rivasseau est un .artiste sans le sayoir. 

D'ailleurs .U f aut bien le di re, la plus curie use décou
vecte que l'on f era en lisant ce livre sur le Matto-Grosso 
c'est celle de l'auteur lui-meme. 

Imaginez un de ces excellents f onctionnaires en re
traite, vivant sagement da ns quelque pe tite· sous-préf ecture 
de France en une maison bien rangée, mai~ ici, c'est un 

I 
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retraité du Matto-Grosso, vivant des souv1enirs de sa . vie 
extravagante, les écr·ivant, les dessinant, avec une verve, 
une tonalité, une personnalité; bref, un grand type dans 
un petH cadre. 

( 

PIERRE DEFFONTAINI;:S 
Professeur de géo~raphie aux UNI
VERSITES de SAO PAULO et de 

LILLE. (France) 
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CAPITULO I 
. ( 

VIAOEM Á FAZENDA "SANTO ANTONIO" 
DO NABILÉQUE. - TR.AVESSIA DA ILHA 

DO NABlLÉQUE. 

N O Rebojo-Grande, pequena fazenda á margem - es
querda do río Paraguay, e a 4 leguas, aguas abaixo, 

do forte de Coimbra - ficando este na margem direit~ -
o cacique dos Guaycurús, com a sua comitiva, devia vir 
buscar-nos, como fim de nos levará sua aldeia. Era pro
messa formal que tinha f eito ªº nosso amigo, proprietario 
da f azendinha, pessóa de muita confian<;a dos indios e 
tambem muito amigo delles. 

A propriedade do Rebojo..Crande está situada na 
ilha de Nabileque. As terras desta ilha sao baixas e pan
tanosas. Diversas lagunas permanentes, tomam urna ex- _ 
tensáo muito grande na epoca das chuvas, unindo as suas 
aguas ás parte~ contigua~ inundadas. O seu escoamento, 
logo depois das enchentes ou . das chuvas se realisa por 
meio dos corrixos que vertem no rio Paraguay. 

Esta ilha foi formada por um pequeno bra<;o do rio 
Paraguay que se destacou da margem esquerda, abrindo-se, 
no pantanal baixo que constitue, desse lado, o ·valle do 
rio, um leito no qual váo correndo as suas aguas, que tem 
procurado, num trecho aproximado de uns 250 kilome
tros, como urna especie de independencia. 
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E' a este bra<;o que foi dado o nome de rio Nabiléque. 
E' tambem o nome desse rio que foi dado á ilha, cuja 
forma<;ao é intin1amente ligáda ao desenvolvimento do 
mesmo brac;o. A sua largura varia de 1 O a 20 metros 
conforme os logares ; mas o seu leito tem pouca pro
fundidade. 

Apenas se póde dar passagem a embarcac;óes de 30 a 
40 cms. de calado, no' tempo da secca. Ainda mais, o 
seu canal acha-se em certas partes, atravancado por cama
lotes e outras plantas aquaticas, ramos, troncos e até arvo
res inteiras que nelle váo accumulando as enchentes. 

Bastante curioso é, ver, nesta ilha baixa e chata, 
erguerem-se, acima de sua planicie, a!guns morros de uns 
centos e poucos metros de eleva~o. 

. Um debl~s, um tanto central, chama-se morro 
SINGULAR, o outro, um pouco menos elevado, leva 
o nome de morro do P ACú; un1 terce1iro, cuja impor
tancia em tamanho é muito maior, fica conhecido pelo 
nome de morro MACIEI... Este se acha na margem 
d:reita do rio Nabiléque, a mais ou menos 28 kilome
tros, aguas acima, do ponto onde desembocca no no 
Paraguay a fóz de baixo do Nabiléque. 

A base do morro Ma-ciel extende-se, na beira mesma 
<leste rio. 

O pé dQ morro Singular,, desenvolve-se numa 
superfic;ie de -uns 8 a 10 hectares somente, e do lado 
Sul, ve-se urna laguna cuja área estava bastante accres
cida, em consequenc:a das ultimas chuvas que_ prece
deram nossa passagem por ali. As suas beiradas sáo 
atoladic;as e extendem-se muito no campo alagado. Se 
veem ne~las mu:tas aves pernaltas, representadas por 
numerosas ·especies e variedades : Tuyuyús, Cabe-
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c;as-seccas, (1) Garzas, Galinholas, Narcejas, Mac;aricos, 
etc., etc., con10 tambem por muitos patos. 
A ilha compoe-~e de campos l:impos baixos, alagadic;os 
na sua maior parte, <le carandazes · e de numerosos 
capoes onde vegeta111 as essencias florestaes proprias 
do paiz ; veem-se ·em logares mais elevados, as mesmas 
qu_e nessa latitude, se desenvolvem em terrenos n1ais 

. seccos.. Veem-se tambem capoes de Bacurys. Como 
havia chovido n1uito, o que era parutanal baixo, estava 
quasi cheio, isto é, en1 grande parte alagado. 
O a111igo que nos hospedou, vendo que os bugres se 
den1oravam muito para chegar, suppoz que ess·e atráso 
era devido ás grandes chuvas que haviam caido. Por 
isto, a nósso pedido, por náo nos retardar demasiado, 
visto ignorarmos quanto tempo ainda teriamos de espe
rar os ind::os, acceitou a-companhar-nos até á fazenda 
de um Portuguez chamado Braga, situada na margern 
esquerda do Nabiléque, e denominada "Santo Anton1io 
do NabiJéque": 

Tinhamos que atrav·essar a ilha, quasi e1n todo o 
seu comprimento, na d irecc;aoS - .S. E com urna dis
tancia de 110 a 115 kilometros aproximadamen'tte1 o 
que representava para os nossos animaes um pouco mais 
de duas jornadas de marcha. 

Para nao fadigar demais os nossos cavaUos, iamos 
ficar na obriga<;áo de n1ontar bois de sella, cujo pé é 
n1ais finne, 1nais s-eguro e por ·ser fendido, lhes per
mitte varar os terrenos al~gados e apaulados com 
maior facilidade e com fadiga menor. 

Assim, ficou deliberado e decidido, mar-cando a 
n1anhá -seguinte para nossa sahida. 

( 1) Cabe~as-Seccas ou Joáo-Grande. 

' 

.. 
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CAPITULO II 

TRAVESSIA DA ILHA DO NABILÉQUE. -
CHEOADA A FAZENDA ."SANTO ANTONIO» 

DO N A1BI LÉ.QUE. 

O fazendeir-0 do Rebojo-Grande, nosso amigo, que 
nos hospedava, de nome' Benevides e um dos seus 

filhos chamado Maneco, iam acebnpanhar-.nos servin
do-nos de praticos. 

Eu tinha como companheiro de viagem, um mo<;o 
brasil~iro que era entao, fu11ccionario do Governo do 
Estado em Cuyabá. Este mo~o, representava bein · O 

typo da rac;a autochtona (2) tal qual se encontra 

(2) Os verdadeiros autochtones, os aborigenes eram, por 
certo os indios oit bugres que compunham a populac;áo primitiva 
do a>aiz em tudo o que forma hoje o Brasil 

Os Brasileiros actuaes, descendentes dos primeiros Portugue
zes que descobriram o Brasil e fizeram a sua conquista, criaram 
por cruzamento, por mesti<;agem, com as populac;óes sitvicolas, um 
elemento ethnico novo que designaram com o nome de cMAME
L U COS». 

Foi com este que os Portuguezes, os primeiros Paulistas, pu
deram emprehender com o nome d~ «Bandeirantes>, as suas gran
des incursóes no interior do Paiz. No principio, o seu olYjectivo 
tinha como proposito de ca<;ar os indios para prendel-os e escra
visal-os. Mais tarde, as expedi<;óes dos Bandeirantes tiveram por 
f im a proS¡yecc;ao, em busca do ouro; ellas tomaram entáo, um 
desenvolvimento consideravel, logo depois da descoberta do pre-

, 
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commum.ente no mai-0r numero dos habitantes do N,0rte 
do Estado. Elle era Cuyabano; guapo, bravo, corajoso, 
nao receiando nem temendo os perigos. Sempre prompto 
e decidido para luctar e vencer nas situac;oes graves, 
todas as difficuldades que se apresentarem. Na tra
vessia que iamos tentar realisar, dif ficuldades ~nespera
das deviam metter-nos á prova. 

Na manhá da nossa sabida, o sol assornou acima 
do horizonte atrás de um cortinado de fogo. 

·O seu Benevides apressou os preparativos e logo 
pudemos mon~ar a ·ca vallo em ........ nossos bois, 

Os nossos~ cavallos, viriam puxados, dois outros, 
seguiriiam tocados por Maneco. ·Em quanto a seu 
Benevides, cabía lhe abrir-nos a marcha como pratico, 
para escolher o -melhor caminho a seguir. 

De pistas e de trilhos, os campas da ilha .eram 
v~rgens. 

Era preciso cortar {:ampos na direccc;ao approxi
madamente calculada. Um b_oi argueiro levava nossas 
malas, barracas e mantimentos de viagem. Cada um 
de nós estava armado; Maneco de urna espingarda; 
Benevides tinha um remington velho de grosso cali
bre ; meu companheiro e eu mesmo carregavamos cada 
um, um winchester calibre 44. 

Assim, puzemo-nos em marcha acon1panhados por tres 
cachorros dá fazenda. Depois de ter percorrido algu
mas centenas de metros, entrámos num carandazal ralo 

cioso metal em condi<;oes qua si fabulosas, no <Matto-Grosso>, na 
regiáo onde existe hoje ~Cuyabá> a capital do Estado. 

A estes Brasileiros - Portuguezes e Paulistas - que mais 
tarde se radicaram, estabelecendo-se nesse novo cEl Dorado> e ali 
multiplicaram-se, consideramol-os, como Aborígenes ou Autoch
tones, após tres seculos, mais ou menos, e reservaremos a toda 
a populac;áo silvicola os nomes de bugres ou indios. 

.. 
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onde, as mais pequenas depressóes, estavam cheias de 
agua. Um pouco mais a deante, era o cam-po limpo, 
porém alagado, com 20 a 30 cm. de agua e com mace
ga alta onde inuitas vezes, nossas cavalgaduras chifru
das se atolavam, mas aguentavam muito bem, saiam-s·e 
dos atoleiros sem maiores esfon;os apparentes e con
servavam sempre o seu mesmo andar dento e compas
sado; lento só em apparencia. 

Em quanto aos cavallos, elles muitas vezes rodavam 
no lodo, mas levantavam-se por si sós. 

Quanrto mais nos adeantavamos, a agua que alagava 
o campo tornava-se inais profunda, signal de que os 
campos fi.cavam de mais a mais baixos. Depois de 8 
kilometros, a camada liquida, já alcan<;ava 50 a 60 cm. 
A.ndavamos devagar. 

De vez em quando, e agora miais frequentemente 
ai:nda, um cavallo caia atolado e ·emmaranhado nas 
hervas. Era entao necessario ajudal-o a levantar-se. 

Pelas 1 O horas, chegámos deante de um bra<;o do 
corrixo (3) do "Veado-Gordo", que se acha a 1 legua 
e meia da fazenda do Rebojo-Grande - (Exactamente 9 
kilom.900) que tíve~os de atravessar. Já, pertinho de 
sua beirada 0 terreno se havia erguido um pouco, ficava ' . 
levemente mais alto e era secco. 

A largura do corrixo tinha mais ou menos 20 in. As 
suas aguas. desappareciam debaixo de urna camada de 
camalotes e outras plantas aquaticas. 

Deante do obstaculo parán1os. 
Maneco apeou do seu boi, apanhou um dos cavallos 

que sellou. O seu pae fez o mesmo; e nós, contentámo
nos em apear e. . . esperar olhando. 

(3) Dá-se em Matto Grosso o nome de corrixo •a um canal 
que em terrenos planos as aguas aJbriram, para !escorrer, corn 
fraco declive, quer numa hahia ou lagóa, quer num rio. 
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N ossos dois praticos despiram-se e montaran:i a éa
vallo; já promptos, Maneco entra primeiro no ~orrixo, 
e atrás delle, B~evides toca os outros cavallos e os bois 
que antes haviam sido dessellados. 

Olhando a manobra, ficamos na beirada. 
Muito antes de chegar ao meio do corrixo, os ani

maes estiveram na necessidade de nadar. As hervas e 
os camalotes os estorvavam muito, obrigando-os, isobre 
tu do os que andavam na frente, a fazer esforc;os enormes 
para romper essa vegetac;áo aquatica. Os cachorros nao 
. quizeram ficar atrás; logo atirara111-se na é!.gua para se· 
guir os seus donos. 

De repente, nossa atten<;áo f oi chamada por gritos 
de dór que um delles lanc;ou, e no mesmo instante, vimos 
de trás do queixoso avermelhar-se a agua. Quasi logo, 
no mesmo tempo, U!11 outro gritou ta1nben1 e atrás delle 
a agua tingiu-se de sangue. 

Entrementes, Benevides e seu filho, tinhan1 chegado 
á margem opposta. An1arraram, depois de tel-os pega
do, os bois e os cavallos e com os seus mesmos an1maes 
voJtaram do nosso lado. E' agora que, para nós, tinha 
·chegado a hora cr'itica. 

Tratavasse da nossa travessia. 
Com o couro de boi · que cobria a carga - isto é, 

com a sobrecarga - fez-se urna "pelota". Num instan
te, as bordas do couro foram levantadas e asseguradas 
nesta . posic;áo com tiras que Maneco, · cotn destreza e 
pratica, tinha cortado num outro pedac;o de couro que 
para esses fins trazia de proposito. 

Prompta a pelota, carregou-se nella as barracas, as 
malas, toda a bagagem e mantimentos que levavamos, e 
por cima, meu con1panheiro e eu mesmo nos assentátnos. 
Maneco, já despido, ajuda ao seu pae a empurrar a pel~ta 
na agua e logo, nadando vigorosamente, puxou-a á outra 
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margem, aonde~ chegámos sem incidente notavel. Benevi
des nos havia seguido, montado no seu cavallo, e puxando 

. o do seu f ilho. 
Sem perder tempo, nossos guias sellaran1 rapidamente 

os bois. Os cavallos forarn soltos, e observando a mesma 
ordem de marcha que d'antes, continuámos a viagem, sem- · 
pre acompanhados dos tres cachorros .. Infeliz1nente, dois 
delles tinham deixado a cauda no corrixo. 

Naquelles corrixos, formigam as piranhas e estes pe
rigosos peixes sáo temivéis, nao tao sóme.nte para os ca
chorros más tambem para os outros an1maes e mesmo 
para o' homem quando elle se acha na necessidade de 
atravessar aquelles exgottos do pantan~l. . 

· · Effectivamente os dois cachorros tiveram a extrem1-
dade do seu rabo amputado. Creio mesmo que um delles 
o teve assim encurtado por duas vezes, estando o pedac;o 
que lhe f icava muito curto. E1 tam,bem o que acredita o 
seu dono. 

·Náo perdemos mais de tres quartos de hora. Para 
recuperar esse tempo, tocámos mais de pressa nossos ani
maes, e tambem, com o fim de aproveitar da melhora do 

• cháo que fica alto e · mais secco. Um quarto de legua 
apenas, mais adeante ( 15$0 m.) ac}la-se em nossa. fre.nte 

· outro corrixo. Elle tem a mesn1a largura que o pnme1ro. · 
Este, é o verdadeiro corrixo do "Veado-Gordo". 

Na direc<;ao que vamos seguindo, cortamos os dois 
brac;os que o compóem e que se junctam um pouco mais 
abaixo. . 

Parámos novamente e preparámo-nos a recome<;ar a 
operac;ao que precedentemente tinhamos realisado com 
exito. . 

A manobra éra a mésma; porém, como nao ·havi'a 
camalotes, nem outras hervas aquaticas, Maneco . entrou 
logo no corrixo, seguido dos animaes que acabavam de 
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desarreiar e que por trás eram tocados por se1:1 Benevides. 
Assim, toq9s os anima:es passaram do outro lado. En1 se
guida, Maneco voltou a nado; seu pae vem atrás delle a 
ca vallo. 

Este corrixo é mais fundo que o primeiro, mas pouco 
in1porta. As suas aguas quasi estáo paradas. 

De pressa, arma-se a p~lota. Mas, como o couro 
ficou muito amollecido da outra travessia, nao tem tanta 
resistencia. Precisará fazer du_as viagens em logar de 

, 
urna so. • 

Repartiu-se a carga. Meu companheiro sae na f ren
te. Tudo saiu bem. Maneco volta nadando, rebocando 
a i}elota. Carregou-se o resto da bagagem.. Empurrou
se a pelota na agua e con1 presteza, en1barquei-me com 
bastante cuidado. 

Maneco nada depressa. Eu sinto que a pelota afunda 
e noto que urna das suas bordas se abaixa. .A agua vae 
entrar. Instantaneamente agarro o ·coüro .e esfor<;o-me 
em suspendel-o; o que consigo. 

Entretanto, Maneco chegou á orilha opposta e, pu
xando o reboque, fez avan<;ar mais rapidamente a pelota. 
Era tempo. A agua já principiava entrar por outro lado 
frente á parte que mantinha levantada. Pulei logo ~ terra 
e aliviando a pelota do meu peso, M;aneco puxou-a no 
secco. 

Esta travessia nos tomou um pouco mais de urna hora. 
Era quasi urna hora da tarde e nao tinhamos alm.p

c;ado. Nossos estomagos come<;avam a protestar, e a sen
sa<;áo de vazio, a medida que passava o tempo, torna-. 
va-se ma1or. 

Nao se podia pensar em fazer fogo. Onde estava
mos nao havia o menor pedacinho de lenha. 

Era o campo nú, campo limpo, e mesmo campo mo
lhado. Náo tiphamos 9utro recurso, senao de lan~r 

.. 
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máo na nossa matula preparada que, além da carne para 
assar, levavamos comnosco. • 

O tempo a Noroeste torna va-se f eio. O ceu esta va 
carregadissin10. Nuvens grossas e escuras annunciavam 
para breve, urna chuva torrencial, urna verdad~ira tem
pestade. 

Con1emos de pé. O chao estava demasiado humido 
para assentarmos, e o nosso couro, molle, embebido de 
agua, já náo prestava para esse fim. Agora, para ser 
utilisado de no~o -precisa va de alguma.s horas de sol. 

Benevides e seu filho, concluido apenas nosso almoc;o, 
pegaran1 os animaes para arreial-os ; e logo, sem mais de
mora, puzemo-nos em marcha. O tempo mostrava-se 
an1eac;ador. Depois de un1a meia hora mais ou menos, en
trámos num grande carandazal. Tivemos que moderar 
por ·forc;a nosso andar. Precisava procurar os logares 
menos fechados, a fim de que o boi de carga pudesse passar 
sen1 pegar-se aos troncos, o que era bastante custoso, e 
para nós mesmos andar sem rasgar a nossa roupa aos es
pinhos das folhas dos carandais novos cuja altura é infe
rior a um metro e meio, mais -ou menos, que sáo muito nu
merosos, e se chan1am '"filhotes". Nao se acabava de 
sahír <leste carandazal. E, sentia-se a chuva quasi em 
cima de nós. 

N osso pratico, seu Benevides, depois de um momen
to parou, ancioso, olhando o tempo, nos diz que julgava 
prudente nao irmos m~is adeante, e que ' co~vinha sus~ 
pender nossa n1archa quanto antes e to1nar nossas provi
dencias contra a chuva e para passar a noite. 

De accórdo com elle, apeámos e desarreiamos nossos 
an1maes. 

Para an1arrar as redes, os carandais sao muito nume
rosos e mesmo o sao dernais. E preciso derrubar alguns 
para abrir um logar. O chao está embebido de agua e 

, 
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quas1 nao ha capim. E un1a prova de que 0 terreno é 
n1uito baúco. Armá1nos urna barraca, mas para dormir 
e1n rede e mosquiteiro, nao ha logar nella senao para 
duas pessoas. Armámos entao a' outra barraca. Assim 
mesmo, nossa installac;ao nao ficará perfeita se chover. 
E, de certo, a chuva ven1. Ella está mesn10 muito perto. 

Un1 surdo ru1nor, vindo de longe, desde alguns mi
n~tos se fazia ouvir, e crescendo, ao aproximar-se, annun
c1ava pelo seu roncar, abundante aguaceiro. 

A noite ainda nao caiu. 
Todos os nossos trens e;;tao agora acobertados. En1 

ca_da ~ar~·aca urna rede está armada, protegida pelo seu 
1nosqu1te1ro. 

Mas a agua cresce do chao. Como vai ficar este, 
com essa nova chuva, que vem? 

Um trováo prolongado faz vibrar a atn1osphera. Al
guns relampagos succedem-se rapidan1ente, logo seguidos 
por novos trovóes muito mais violentos ainda. O ar é 
sacudido'. A ronda da chuv_a que se aproxima cada vez 
1n~is, amplificada pelos estrondos do trovejar, já chegou 
até nós e grandes e grossas gottas, ca:hem apertadas e com 
tanta violencia que parecem pedras ou mesmo settinhas. 

Estamos ben1 abrigados felizmente. Nosso pratico 
havia tido razáo e por pouco que nos tivessemos demorado, 
a chuva nos pegava desprevenidos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Ella cahia a jorros e sem parar. Ha mais de urna 

hora que come<;ou e o tempo náo parece querer melhorar. 
Os carandais derrubados, cujos troncos foram recor

tados em pedac;os de lm50 cm. mais ou menos, serviam, 
nas barracas, a preservar da agua a nossa bagagern collo
cada em cima. 
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Mas, como a chuva nao parasse, a camada de agua 
que já cobria 'o chao do carandazal, ganhava aos poucoi, . 
ma1or espessura. 

Estavamos patinhando em mais de 10 cm. desse liqui
do e estavamos vendo a hora en1 que os pe<lac;os de tron
cos, nao mais bastaria1n para rrianter no secco, todos nossos 
tren s. · 

A pesar da ch uva continuar sempre f orte, Maneco pe
gou no machado e derrubou mais uns tres carandais. Tirou 
delles quatro peda~os do comprimento das barracas onde 
em cada urna dellas, collocou dois nos costados, e por cin1a, 
atravessados, os outros pedac;os que primitiva1nente des
can~vam no chao. Assim, tivemos como urna especie de 
soalho que cobria debaixo delle cerca de 15 cent. de agua. 

Esta nova disposic;áo melhorou muito a nossa situa~o. 
Ficavamos no secco e nossos praticos podiam entao 

fazer as suas camas debaixo das nossas ·redes e valer-se 
de nossos mosquiteíros. Os mosquitos, formavam nuvens 
e nao tinham achado melhor commodo do que alojarem-se, 
em legióes, desde que comec;ou a chuva, barracas a dentro. 

A tempestade seguía o seu curso sem querer dimi
nuir sua violencia. Os relan:ipagos ra,iavam as nuvens es
pessas e escuras. que o vento levava rapidamente. O tro
vejar nao cessava e a chuva cahia sen1pre impetuosa e 
a perta da. 

No. carandazal, a agua subia constantemente. 
A noite presagia-se pessima. · • 
Duraria aínda muito este máu ten1po? 
Tinhamos que aguentar debaixo do mosquiteiro na 

mais profunda escuridáo. 
Apesar de ter tomado bastante cuidado, numerosos 

eram os mosquitos que tinbam entrado e arranjado domi
cilio dentro dos mosquiteiros; elles nao nos deixavam 
dormir. 

Nenhum meio tinhamos de accender um foguinho. Ma.ppa mostrando o territorio reservado aos Indios Guaycurús 
pelo Govemo d'e Matto Grosso, e a ilha do Nabiléque 



Travessúi de um caramlazal da üha de Nabiléque pela 
nossa comitiva 

• 
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Impossivel, por tanto de tomar um mate, que tanto 
nos teria agradado. 

Era preciso annar-se da maior resignac;áo e paciencia. 
Dez horas da noite, chove ainda ! Ha mais de quatro 

horas que comec;ou a ten1pestade com a chuva. 
Mas agora, nao é tao f orte, nem tao grossa. Assim 

mes1no, porém, nao pode1nos fazer nada. A noite está es
curissin1a. Teriamos necessidade de dormir para descan
<;ar um pouco. 

Ainda, n1eu con1panheiro e eu, dentro das nossas 
redes aguehtamos bastante be111 nossa triste situac;ao ; mas 
para Benevides e seu filho, ella é pessima e tanto mais 
dura quanto os colchóes sao feítos de toros de carandais, 
banhq.dos em agua. 

En1 outro logar, e com outro tempo, co1n o mesn10 
esfpr<;o, ter-se-ia a possibilidade de estar em condi<;óes tne
Ihores. 

No entanto, quando se viaja etn taes regióes, ha for
<;osa1nente muitos riscos a correr, e as vezes, apresentam-se 
circu1nstancias que concorrem para criar situac;óes en1 que 
nunca se tinha sonhado nem se teria imaginado. 

Emfim ... ! pouco a pouco, a f adiga, a necessidade de 
descan<;ar, o somno, nos obrigara1n a fechar o olhos, a 
nao pensar mais. O corpo, · entregue, deixa-se cahir e 
torna-se insensivel ás picadas de milhares de mosquitos. 
O somno domina e supera tudo. 

De madrugada, antes do dia apparecer, estamos ac
cordados. 

Nao chove mais. O tempo parece .... completamen~e es
clarecido. 

Seria já, a hora do chimarráo, n1as apenas se poderia 
tomar um "tereré" ( 4), o que nao nos agrada . 

( 4) O teréré, é o mate amargo ou chimarrao, tomado com 
agua fria. 
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Urna bebida qualquer, muito quente, um chá, seria · 
para nós muito necessario. 

Será preciso privar-nos do mate de costume? Com 
excep~áo, por urna vez nao padeceremos muito da sua 
falta. 

Do lado do nascente, ve1n apparecendo branquejando, 
largas bandas. l\1aneco vae mudar os animaes que se 
acham na soga, do logar .onde passaran1 a noite. 

Elles tambem a passaram mal, e muito piar que nós. 
Se merecem porém, alguma compaixáo, tem sob este 

ponto de vista, UlTI treino para O tnal estar que nos nao 
ternos. 

•' 

No carandazal, todo b .cháO' e .coberto .com 10 a ¡ 

15 cm. de agua na qual te1nos que patinhar por íor~a; 
logo q~e mettemos os pés fóra da barraca. 

Por fim, . agora ahi esta o dia que nos aclara bastante 
para api;esentar-nos um. espectaculo pouco animador. 
Nossas redes, nossos mosquiteiros, nossos cobertores, nossa 
roupa sao impregnados · de humidade; humidade fria cuja 
sensa~ao desagradavel fica accrescida por um vento sul. 

N ós embu~amo-nos com nossos ponches humidos 
tambem. · 

Ainda, o vazio do estomago em que' nao se inetteu 
nenhum alimento desde o almogo da vespera, contribue ' 

' muito para augmentar o .nosso estado de f raqueza agra
vado ainda pela péssima noite que acabamos de passar. 

Comtudo, conv~m reagir. 
O tempo, pela sua apparencia, se apresenta bem. O 

ceu está limpo. O vento sopra do sul, o que .deixa prever 
que o dia será bom e boníto. · 

O sol emergiu do horizonte, sobrepondo algÚmas pe- · 
quenas nuvens como que _ em estratíf ica~ao apertada que, 

... 
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ao seu nascer, queriarn limitar e eclipsar , a ac<;áo confor
tante dos seus raios. 

No meio dos estipes delgados e compridos das pal~ 
meiras carandais, e apesar de serem ellas mui apertados, 
buscamos um pouco de calor . entre as raias de suas 
sombras. 

Renasce a coragem. Embora, com tóda a pressa que 
ternos de r~omar a marcha~ nao póde1nos, assim mesmo, 
carregar as barracas, as redes e os mosquiteiros ainda " 
bastante molhados. E' necessario esperar ainda um pouco 
n1ais, para que -os sequem .q sol e o vento. 

A uns cincoenta metros. do nosso pouso,, o carandazal 
muito ralo deixava aos nossos anitnaes a possibilidade de 
pastar os fios. de pastos verdes, em meio da macega. 

. Esta vamos com o apetite sempre mais vivo e sobt e 
tudo coro a maior necessidade de tomar um matt. 

Sabe-se que esta bebída, qüe se designa tamben1 110 
' Paraguay pela expressáo um pouco ironica de "e11ga11a-f o-

rne", é éomtudo um alimento excitant.e das fort;as 1nus
culares. 

· Cada um 'de nós foi ao carandazal, e dentro da agua, 
~ procura de un1 pouco de lenha qu~, inesmo molhada, 
se poderia encontrar. 

Depois de dez minutos n1ais ou menos, cada un1 ·de 
nóst voltou com um pequeno feixe. De um dos peda~os 

· mai.ores, depois ·de rachado, Maneco tira d~ dentro com 
o seu facáo, pequena~ lascas bem seccas e acima do soalho, 
de rólos de caranoais,, accendeu o .fogo, com um peda~o 
do 'forro da cintura d:;L sua cal<;a e de tuh pouoo de 
gordura tirada do nosso churasco. " 

Num instante tivemos para ·regosijar .. nos, u1na linda 
cha.mma que escapou, viva e hrilhante dentre o mont-aosinho 
da lenha que tinhamos ido buscar. 
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A chaleira cheia de agua f oi collocada em cin1a. :b;, 
vinte n1inutos- mais tarde, ton1avan1os nosso chin1arrao, 
que veio muito opportunan1ente, para tirar o nosso n1al
estar e as poucas disposi<;5es en~ que nos encontravamos 
desde o nosso despertar e que ainda nao nos tinhan1 deixa
do completan1ente. 

Durante esse ten1po, o sol tinha subido bastante e O\ 

seus raios penetrando-nos, con1e<;avam a seccar nossas rou· 
pas, e demais trens 1nolhados. 

Maneco foi outra vez mudar os aniir1aes. 
Entre tanto, Benevides apromptou un1 churrase.o rl~. 

carne secca que poz deante do fogo, 
A' volta de Maneco, come<;án1os a quebrar o nosso . . 

JeJUfil. 
Logo acabámos com o churrasco. Em seguida, to

mámos outro mate. 
Assim, n1ais satisfeitos, en1pacatamos tudo: os nossos 

trens, barracas, redes, n1osquiteiros, cobertores e ponches 
quasi seccos. 

Benevides e Maneco tinham trazido os bois. 
Elles f oram arreados e, carregado a bagagem, pu demos 

retomar a nossa marcha. 
O primeiro bra<;o do corrixo do " Veado-Gordo" , 

fica a 9 k. 900 da fazendinha do "Rebojo-Grande"; o 
segundo, que é o principal e o verdadeiro " Veado-Gordo" 
fica a 11 kl. 500. E.stas distancias haviam sido medidas 
exacta1nente, uns oito dias antés. , 

"Talvez, antes da chuva, haviamos percorrido u1na 
distancia apenas superior a · uns 20 kilometros desde o 
"Rebojo-Grande". Ficava pois ainda uns 95 kilometros 
para chegar a "Santo-Antonio~' do Nabiléque, ; ituado na 
margem esquerda do rio do mesmo no1ne. 

Da emboccadura de cin1a do bra<;o do N abiléque a 
sua sahida, aguas abaixo, no no Paraguay, um pouco 

.-
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acima do forte "Olimpo", calcula-se, descendo o rio Pa
raguay, mais ou menos 276 kilometros. 

En1 linha recta, porém, quasi N-S- ( S-0 10° n1ais ou 
1nenos) náo ha mais de 180 kilometros e do "Rebojo-Gran
de" á fazenda de ·"Santo-Antonio", tambem em linha 
recta, calculan1os de 11 O a 11 S kilom. aproximadamente. 

Quasi ao 1neio dia, passámos proxitno ao pé do 
morro "Singular" de 120 a 130 metros de altura, inteira
mente coberto de matto. Do lado S-0, extende-se urna 
l~oa de u.ns dez hectares, banhando-lhe as fraldas. A 
superficie das aguas .desta lagoa tinha ficado muito aceres- : 
cida pelas chuvas da noite e da vespera, que se 1nistura
vam ás do campo alagado. 

Patos, marrecas e outros paln1ipedes viam-se no 
centro. A's margens havia muitos longipernos: tuyuyus, 
garzas de diversas · variedades, cabe~as-seccas ou J oáo
Grande, soccos, carroes, curicacas, procuravan1 na maior 
e mais perfeita tranquillidade a sua costu1nada co1nida. 

Passámos rapidamente e sem parar, causando, nao 
obst.ante, a fuga dos mais tímidos que assin1 mesmo, atrás 
de nós vieram pousar e retomar, segundo os seus instin
ctos, as suas actividades, o que para elles constitue a lucta 
para a existencia. 

Era mais ou menos urna hora da tarde quando pará-
mos para ahno<;ar á margem de u1na pequena lagoa, co111-
provisada; devido a chuva da vespera. -

Comemos de pressa e logo puzemo-nos em marcha 
novamente. 

Tocámos os animaes porque desejavamos chegar antes 
do anoitecer em Um logar onde o pouso fosse confortavel. 

Embora, apesar dos nossos esfon;os e do de nossos 
animaes, tivemos de dormir no campo, num ponto bas
tanite f avoravel para elles. Parámos, como na hora do 
almo~o, ~e beira de ·urna depressáo inundada, formando 
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un1a pequena laguna. De um lado, ao poente un1 capáo 
de carandais e ao nascente, um can1po baixo que havia 
sido queimado um ou dois mezes antes, ia proporcionar 
aos nossos anin1aes a excellente e abundante pastagen1, 
de que elles 111uito precisavam. 

O tempo estava lindo. O vento tinha-se mantido ao 
sul. O ar estava bastante fresco, e ajudado pelo vento, 
afugentara ou pelo 111enos reduzira, de muito, as nuvens de 
mosquitos que de costume incommodan1 tao in1pertinente
mente o viajante que atravessa essas regióes no tempo das 
ch uvas. 

A noite pron1ettia ser bonita. Nao arn1ámos nossas 
barracas, nem as nossas redes. Fizemos as nossas camas 
no chao, do lado do ·campo; no lado opposto, havia um 
carandazal. Pela manha, á sabida do sol, estavamos de 
pé. Empacotados os nossos trens, sellámos e carregámos 
rapidamente, depois de haver mastigado, para quebrar 
jejum, um resto frio do churrasco do nosso jantar da 
vespéra. Foi o nosso alm0<;0 depois do mate. 

E logo, em caminho, apressámos a nlarcha. Depois 
de seis horas de viagem, chegámos a avistar a f azenda. 

Mas, f oi són1ente cerca de duas horas mais tarde que 
pará111os na margem direita do rio Nabiléque, em frente 
da casa da fazenda " Santo-Antonio". 

Chamámos. 
Um camarada veio numa canoa para fazer-nos atra

vessar o rio. Benevides e Maneco, ajudados pelo camara
da da fazenda, occuparam-se da travessia dos animaes e 
da bagagen1. 

Chegados á casa, construida á uns vinte tnetros da 
beira do rio, apresentaino-nos. Nossos praticos Benevides 
e seu filho eram muito conhecidos dos donos da fazenda. 

O proprietario estava ausente. Só, a senhora, dona 
da casa com quatro filhas e dois filhos moc;os nos rece-
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beram, com esta amabilidade e af f abilidade do costume que 
mostram, em geral, todos os habitantes dos campos do 
interior de Matto-Grosso. 

Ajudado de dois camaradas - um delles era guay
curú e o outro paraguayo - este pequeno pessoal era 
sufficente para itodos os trabalhos da fazenda na ausencia 
do dono. ( 5) . 

Pouco depois de nossa chegada procurámos ter algu
mas noticias dos indios, mas nao puderam dar-nos nenhuma 
inf ormac;áo. 

E, estavamos, perguntando-nos se o Capitáo Gua
zú-Ácá (6) cacique da tribu dos Guaycurús teria faltado 
á sua palavra? 

Extrahámos que nao estava presente; e que mesmo 
nao tivesse apparecido, ou que nao tivesse mandado alguem 
dos seus para avisar do seu atraso. 

Entao, foi-nos explicando que de sua "Aldeia", a 
distancia era n1uito mais curta para ir no Rebojo-Grande, 
e que provavelmente elle e sua gente tinham ido ali directa
mente, sem passar por "Santo-Antonio", o que os teria 
obrigado a dar un1a volta muito grande. 

Depois desta explicac;ao, decidin1os entáo avisal-os que 
estavamos em "Santo-Antonio" onde os esperavamos. 

( 5) Este era maquinista de urna lancha que fazia as viagens 
do Barranco-Branco a C6rumbá e a Cuyabá, riao fazia na sua 
fazenda que raras appari<;óes. . 

(6) GUAZú-ACA, . nome que levava o «Cacique dos Guay
curús>: Palavras guaranís que significam «cabe~ de cervo>. 
Guazú ccervo ou veado» e <Acá» ccab.ec;a». N.ome bastante curio
so-, dado, sem duvida, por indios Guaranis ao chef e dos «Guaycu
rús>, cujo idioma parece ba·stante dif ferente do daquelles. :e mui 
provavel comtudo, que seja derivado do Guarani ao qual fizeram 
soffrer modificac;óes, quer na pronuncia quer no sentido de muitos 
vocabulos. 

Os Esparihoes na graphia do idioma guara.ni, empregam ~ 
acceoto circunflexo nas vogaes que tem o sonido nasa.L 



CAPITULO III 

NOSSA ESTADA NA FAZENDA "SANTO
ANTONIO" DO NABILÉQUE. - O NATAL 

E O ANNO BOM. 

/ 

A dona de casa tinha como dissen1os já, dois moc;os, 
um de 15 e o outro de 17 annos, e mais quatro 

f ilhas m09is, entre 14 e 20 annos. 
Acabavamos de entrar na segunda quinzena de De

zembro. 
Encontrámos estas moc;as preparando-se para as 

festas de Natal e do Anno-Bom. ~ Ellas tinha1n comec;ado 
a juntar os objetos e o material necessario para a con
f ecc;áo de um presepio, como se faz, segundo o costume, 
em quasi todas as casas de familia nos campos brasileiros. 

Cada qual, valia-se para a representa~o e reproducc;áo 
em miniatura do presepe, de tudo quanto a sua imagina
c;áo, rr1ais ou · menos f er:til, lhe podía suggerir e de todos 
os meios de que pudesse dispór. 

As pessoas da familia estavam muito longe de possuir 
todos aquelles objectos 1neúdos tao diversos e as vezes 
extravagantes, que se veem geralmente figurar e que se 
aproveitam pata guarnecer e accrescer o numero das 
pe~ e que sao comprados nas casas commerciaes do . 
paiz. 

. Organizou-se o presepe, num angulo, num canto da 
casa, no quarto principal, a que se dá o nome de "sala", 

, 
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com ramos de larangeiras e f olhas de palmeiras, das 
especies "acurys, gerivas e guarirobas ", e encima de un1 
pequen o '' giráu" de 40 cent. de alto, f eito com troncos 
de carandais ou de pindós - geriva - rachados pelo 
meío e collocados juntos, como tinhamos feíto na viagem, 
quando fómos surprehendidos pela tempestade, com o fitn 
de marrter no secco, debaixo das barracas todos os nossos 
trens. 

Sobre esse soalho rustico, utna camada de terra are
nosa havia sido extendida, e depois recoberta de musgo. 

Pequenas bonecas de porcelana· representavan1 os 
santos e os reis magos; e ao redor e no fundo, para 
melhor guarnecer, as moc;as haviam collocado imagens de 
santos e da Virgem. · 

As pequenas bonecas eram os unicos representantes 
do genero hun1ano em miniatura. Havia mesmo um cru
cifixo. 

. Mas ísto, náo era suf ficiente. Fitas rosas e azues 
estenderam-se no meio da ramagem e folhagem verdes, 
como "guirlandas" de papeis de cores; e ainda mais, 
varias velhinhas. 

Para completar a decorac;áo do presepio, figurava em 
bom logar um bello "chromo_" representando Santo-Anto
nio de Padua, patrono e protector da fazenda. 

Assim n1esmo, e comtudo isso, · as meninas nao f ica
,vam satisfeitas. Imaginaram augment~r a fig~rac;áo do 
estabulo e de dar~lhe os seus verdadefros hospedes, col
locando a tnais alguns bois e jumentos. 

Era cousa que nao se podía f azer senáo com 
muitas difficuldades. 

F oram buscar urna terra argilosa, bem plastica e 
co1nec;aram, mas sem exito, a modelar os animaes que 
desejavam fazer figurar em primeira linha perto e de 

( 
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' 
cada lado do presepio onde urna bonequinha de porcelana 
representa va o menino J esus. 

Depois de varios ensaios e tentativas sem resultado, 
convencidas de que nao lograriam produzir senáo animaes 
disformes, monstruosos, sem semelhan<;a alguma com 
nenhuma das especies actualmente vivas e certamente com 
nenhuma das desapparecidas, pertencentes as epocas pre
historica ou antediluviana, vieram procurar-nos. 

Appellando para a nossa amabilidade para o que 
supponham ser o nosso desejo de lhes ser agradaveis, e 
cuidando, sem duvida, que possuiamos a arte innata dos 
artistas nlodeladores, nos supplicaram que lhe, fizessemos 
os jumentos e bois. 

Embora submettidos á prova de maneira tao repen
tina, como podiamos recusar-nos? 

As nossas allega<;óes de incompetencia, a que de forma 
nenhuma queriam dar credito, nao serviam senáo para 
que ellas reforc;assem as suas insistencias. 

Assim, poís, nos vimos na necessidade de obedecer 
ás meninas, para nao nos desacreditarmos e nao fazer 
cahir as suas illusóes quanto ao nosso talento artistico. 

Tomando entao a argila, já amassada e reamassada 
pelas suas máos inhabeis, cada Uffi: de nós, meu compa
nheiro e eu esf orc;amo-nos por crear alguma coisa- que 
tivesse semelhanc;a, ainda que longinqua, com os animaes 
cujo bafo quente temperava outr'ora o ambiente do ar, 
no estabulo de Belém. 

Depois de cada tentativa de fllOdelagem, seja de um 
boi, ou seja de um jumento, paravamos o aperfeic;oamento 
do animal de argila logo que explodiam as primeiras ex
clamac;óes com que testemunhavam as meninas o seu con
tentamento e a satisfacc;áo que sentiam em ver trabalhos 
táo bonitos! táo perfeitos ! e sobre tudo táo ...... seme-
lhéuites r 
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Ellas nao eram verdadeiramente exigentes ; nao era 
muito custoso de satisfazel-as. Pois teria sido, urna las· 
tima de ter-lhes recusado o nosso humilde e incompetente 
concurso em taes condi~es. 

Ficaram encantadas e excessivamente satisfeitas. 
Para provar a sua sinceridade, deram ás pe~s sahidas 
das nossas maos, o logar mais vistoso e mais honroso no . 
presepio. 

Que admíravel ingenuidade ! Quáo grande a sua 
puerilidade ! 

Essa f rivolidade infantil de meninas de 14 a 20 annos, 
nao nos podia porém surprehender ! 

Moravam e viviam numa fazendinha isolada, sem um 
visinho. Os moradores mais proximos. eram os indios 
Guaycurús a uns 40 kilometros mais ou menos, e os ha
bitantes do Rebojo-Grande a 120 kilometros. 

Con1 os primeiros, nada teriam que aprender. 
Depois havia os parentes da máe que moravam na 

beira do rio Paraguay - margem esquerda, um pouco 
a~ma da .fóz do rio Teréré, :e a ,urna distancia nao 
inferior a uns 120 a 130 kilomet~os onde· nao se podía 
ir senáo embarcado, isto é, por via fluvial. 

Portanto, que podiam ter apprendido? Que podiam 
saber além ·do que, por tradic;ao, lhes havia ensinado a 
stta mae que tambem havia sido criada, ella-mesma, em 
condic;óes mais ou menos identicas? 

Pelo Natal, e por tradic;ao tambem, 'dedicavam-se, · 
pondo tudo em acc;áo, por espirito· religioso, antes do 
mais, em representar dignamente e pelo melhor modo, a 
ideia que se fazian1 do estabulo no qual, como se lhes 
havia ensinado, nasceu o Christo Redemptor ; sem pensar 
no grotesco que levava a sua imaginá<;áo ínspirada por 
urna ingenuidade ainda tao pueril á juntar ao redor do 
que represen ta va o ber<;o de J esus, por falta de in-stru~Q 

, 

/ 
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religiosa, os objecto~ e as coisas as mais extravagantes e 
as menos apropriadas. 

Assim mesmo, no fundo dos seus corac;óes, eram ver
dadeiramente sinceras e penetradas da F é. 

Depois das devoc;óes, logo appareciam os desejos de 
divertimentos, e :regosijos. 

Pela tarde, depois do jantar e ao cair da noite reu-. , 
nidos na sala todos os moradores da f azenda, augmentados 
da nossa pequena comitiva, isto · é, quatro pessoas mais, 
e deante do presepio, co1nec;avam as distrac;óes depois de 
recitarem todos juntos urna orac;áo sob a direcc;ao da dona 
da casa~ e de terem cantado as ladainhas de J esus, da 
Santa-Virgem e dos Santos, e ainda mais alguns canticos. 

Era a dansa, o baile; dansava-se mesmo · na sala 
' deante do presepio. 

Urna viola (7) acompanhava un1a sanfona que tocava 
un1 dos camaradas, o paraguayo. 

· Eis ahi os diverti1nentos, os prazeres do Natal, que 
duravam até o Anno Bom e mesmo um pouco depois. 

Como .bebidas1 o café repetidan1ente servido, e o 
n1ate ; co1n1am-se tamben1 alguns bolos. 

Estas festas, semi-religiosas, e de caracter put·amente 
familiar tinham occorrido com a nossa chegada, e come
c;ado quasi logo. ( 18 de Dezembro 19 ... ) . 

Entretanto, esperavamos sempre o Capitao Gua
zú-Ácá, cacique afamado dos indios Guaycurús e o seu 
tenente Joáosinho, cacique tamben1, ou melhor, meio ca
cique sómente, com seu estado maior como escolta. 

Foi. sómente no setimo dia da nossa estada etn San
to-Antonío que elles chegaram. E' certo que nao tinham 
caminhado muito de pressa ; porém o seu atraso todo, 

(7) Especie de violáo com cordas metallicas; que viria a ser 
a guitarra portugueza. Mas que no Matto-Grosso chama-se viola. · 
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era devido aos acontecin1entos que sobreviratn, contra
riando a sua marcha e o se~ itinerario; mas sobretudo 
ao n1áu te1npo, que como nós, elles tinham soffrido. 

Bem, sahiram de sua aldeia, no dia n1arcado, porén1 
no seu primeiro pouso, na noite do primefro dia de viagetn, 
ttm cavallo havia escapado e arribado ; esse contraten1po 
lhes ha vi a f eito perder, quasi todo o día seguinte. 

Pouco tinham adeantado na sua marcha. 
Tiveram de fazer pouso no campo e, como nós, 

aquella noite, foram surprehendidos pela ten1pestade e por 
u1na chuva diluviana que caiu. 'E sem barraca, sem hada 
com que se abrigassen1 ! 

. Pela t~rde _ do día seguinte, chegaram ao corrixo do 
"V eado-Gordo ", !Onde ,obser:varam a \existencia, apenas 
assignalada, de alguns indicios da nossa passagem que a 
forte chuva nao tínha conseguido desfazer de todo. 

. Ñlas, na. duvida de que tinhamos ·podido voltar atrás, 
decidiram continuar sua marcha até o Rebojo-Grande, e 
foram dormir na befrada do segundo bra<;o do corrixo 

, do Veado-Gordo, depóis . de tel-o atravessado. 
Chegara1n por fim áo Rebojo,' bastante cedo p~ra 

saberen1 que tfnhamos sabido tres días antes. 
Sempre co1n pouca pressa, tomaram o ten1po para 

descanc;ar, elles e seus cavallos. Foi sómente tres dias 
n1ais tarde"-que tomaram o caminho da volta, escolhendo 
ainda o can1inho n1ais con1prido. 

Dirigira1n:..se, para t.on1ar pouso, á lagóa do .'~Cara-
1nuj o", onde exis.tiam urna capoeira e os restos de u111a 
velha tapéra que foi delles. 

Enfim, dois días depois, pela inanhá, apresenta1'im-se 
na fazenda de Santo-i\ntonio do Nabiléque, onde nos 
contaran1 as suas perigrinac;óes. 

Em gerál, quando se -fala ·de indios, ' in1agina-se ver 
hon1ens armados com arcos e frechas, zagais, quebra-ca-
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be~s, serni-nús, a cara e o corpo pintados ou tatuados, 
levando diversos ornatos feítos .com pennas de aves e 
collares com dentes de f éras. 

Muitas vezes, é, de facto assim que se encontram 
ajaezados, ou melhor que se representam habitualmente, 
os indios das differentes tribus do "·Gran Chaco", e 
tambem, os que vivem nas florestas do vastissimo terri
torio brasileiro, nas suas partes ainda inexploradas, como 
tamqem, nas que ~penas o f oram. 

Mas os indios Guaycurús differenciam-se nisto dos 
demais, das outras tribús. A meúdo em contacto com 
Brasileiros ou outros individuos de origens diversas, 
quando deixam as suas aldeias _para ir aos visinhos mesmo 
os mais proximos, isto é, ás fazendas limitrophes dos 
terrenos que occupam, vao sempre vestidos, pelo menos 
de urna cal~a e de urna camisa, e levatn chapeo. 

O cacique traz algumas vezes paletot. Essas roupas, 
provem quasi sempre de presentes que lhes foram feitos ; 
mas podem ser adquiridos facilmente por trocas nas 
fazendas visinhas: Nesses casos, o que dáo em pagamento, 
vale varias vezes o valor do objecto ou da coisa que 
recebem. 

Assim, os cinco indios que esperavamos, havian1 che
gado bem trajados - como gente! - E, de longe, ben1 
podia-se confundil-os e tomal-os por Brasileiros e mesmo 
por fazendeiros. 

Podemos mesmo accrescentar, sem ferir a susceptibi
lidade de ninguem que, em realidade, elles eram, uns e 
outros. 

todos levavam chapeos velhos, mas de f eltro. O 
capitáo Guazú-Ácá e o Capitáosinho, traziam ainda pon
ches, como os tres outros indios que os acompanhavam. 
Os <lestes, porém, consistiam num pedac;o de baeta. Na 
occasiáo, nao os vestiam. Servem-se delles sobretudo de 
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noite como cobertor ou noutros momentos, para se pre
servarem quer do frio, quer da chuva. 

Nas suas aldeias, todos os homens usam calc;as ou, 
em logar destas um panno de algodáo ou urna tela de 
sacco, com a qual se envolvem o corpo e que prendero 
por meio de urna correiasinha ou de um cordel. Conser
vam, porém, o dorso nú. 

E' com estas vestes primitivas e rudimentares que 
procedem aos seus trabalhos de roc;a - e com essas 
roupas que 'Costumavam entáo :usar os /caboclos brasi- . 
leiros, é que sahem para cac;ar ou partem para qualquer 

· expedic;ao, ficando quasi sempre com a cabe<;a descoberta. 
Durante a minha estada na aldeia, vi-os sempre assim. 

Póde-se dizer que é. essa, a maneira, a sua moda habitual 
de se vestir ... 

Nas cac;adas que mais tarde fizemos juntos, o Ca
pitao Guazú-Ácá e o Capitáosinho levaram chapeos de 
feltro velhos, camisa e calc;a. Tinham mesmo a mais um 
ponche velho para a noite ou para a chuva. Os outros 
bugres companheiros, traziam apenas calc;a e tinham a 
cabec;a descoberta. 

Os cabellos, espessos e compridos, sáo mais que 
sufficientes para preserval-os de urna insolac;áo. Parece
me que o vestuario dos caciques, differentes dos de seus 
companheiros, era devido á minha presenc;a. 

· Em out ras circumstancias, sem os conhecer, seria 
difficil distinguir os chefes dos seus homens. , 

Disse acima que a maior parte dos seus fatos, dos 
que usavam quando viajavam, provinham - de presentes, 
dados por alguns fazendeiros visinhos. E' certo. Mas 
nunca sáo novos. Muitas vezes, sáo mesmo já surrados; 
elles, porém, os acceitam sempre com prazer. 

Sob este ponto de vista, o indio náo é orgulhoso. 
Elle náo pensa rebaixar-se, vestindo roupas velhas que 

• 
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lhes sao dadas de presente e sob 3.quellas roupas usadas 
que nao foram cortadas sob medida, se nos parecem um 
tanto ridiculos, conservam sempre a sua soberba natural. 

Estavamos poís, quando chegaram, no correr das 
festas do Natal. 

Foi preciso, para dar-lhes um prazer, adi(!.r por dois 
ou tres dias a nossa partida, a f im de que pudessen1 apro
veitar a carneada (8) feíta por occasiao das festas. 

Elles nao tinham em vista senáo os copiosos e gordos 
churrascos que se comen1 nesse~ dias de festas e que as 
nossas amaveis fazendeiros tinham a bondade de offere
cer-nos. 

Após a nossa chegada, a dona de casa n1andara n1atar 
um novilho, de que porén1, já nao restava senao 1nuito 
pouca carne. No mes1no dia em que os bugres appare
ceram na fazenda, ella mandou ~arnear outro. 

Da manhá até a noite, o Capitáo Guazú-Ácá, 
acompanhado dos seus cinco homens, contando nestes o 
seu tenente Joaosinho, festejavam particularmente os 
enormes assados que se succediam quasi sem cessar. 

Ao redor de grande fogueira, podia-se ver meia duzia 
de espetos compridos, fincados no chao e guarnecidos de 
restos de churrascos. A carne que os bugrcs comeram, · 
assin1 como nós e mais o pessoal da faz en da f oi tal, que 
no dia de nossa partida, a dona de casa, querendo dar 
ainda aos bugres, como presente alguns bons peda~os de 
carne, teve de sacrificar aiti.da u1n 'terceiro· novil·ho, a fin1 
de · que a fa1nilia e os que iam ficar tivesse1n após nossa 
partida, co111 que comer por alguns dias. 

(8) Expressao local que poderia significar c:provisáo de 
carne», mas quer dizer aqui ~atanc;a de urna rez para comer». 

• 
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CAPITULO IV 

A NOSSA SAHIDA PARA AS ALDEIAS DOS 
"BUGRES". - DA FAZENDA "SANTO-AN· 
TONIO" DO NABILÉQUE A ALDEIA DO 

"T.UYU,Yú"; 

B ENEVIDES do " Rebojo-Grande" e o seu filho 
Maneco haviam decidido o seu regresso, e o meu 

jovem companheiro de viagem, de seu lado, f azia-~e con
duzir em canoa na desemboccadura do rio Nabiléque, no 
rio Paraguay, onde o esperava a pequena lancha a vapor 
"Floriano Peixoto ". Elle ia descer o rio Paraguay até 
Porto-M urtinho ; e á sua volta, 20 dias mais tarde, devia 
encontrar-me no porto do Rebojo-Grande, de onde me 

_ embarcaría na lancha, para voltarmos júntos a "Corumbá". 
Na minha viagem á aldeia do "Tuyuyú", compunha-se 

a comitiva, de seis . pessoas : cinco bugres e eu. 
O chef e, o cacique da tribú que se appellidava Ca

pitao Guazú-Áca, era um velho guaycurú de mais de 55 
annos. Era ainda robusto e agil. Tinha o typo cara
cteristico do indio. O seu porte, um pouco acima da 
media. Tinha a tez do rosto mui queimada. A cor do 
corpo parecia escuro avermelhado. Os tra<;os das suas 
fei<;óes, bastante vincados. Os olhos, vivos, mas pouco 
abertos; o nariz un1 pouco aquilino, a bocea, grande, com 
urna bella dentadura, e as ma~as, muito salientes. O seu 
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corpo mostrava forte musculatura. O conjunto da sua 
estructura dava a impressao de que possuia urna consti
tui<;ao tao sadia corno possante. 

Elle é, como todos os da sua t ribu, excellente caval~ 
leiro, habil atirador e de un1a destreza admiravel para 
la<;ar ou lan<;ar as bolas. 

O seu immediato Joaosinho traz tambem o titulo de 
Ca pitao, n1as. nao se lhe dá senao o diminutivo da palavra, 
1nais familiar e mais intima. O "Capitaosinho". 

J oáosinho, é de um typo n1uito di f fe rente. As su as 
fei<;oes estao ben1 longe de ser tao pronunciadas como do 
seu chef e. Os seus trac;os sao mais suavisados e mais 
finos. De estatura pouco -aba1xo da media, app~rece um 
pouco magro, mas a sua musculatura é muito deser:ivol
vida, o que de111011stra possuir u1na fon;a fóra do commum; 
e ao mesmo tempo, é de wna grande agilidade. 

Nao parece ter attingido quarenta annos. O seu 
nariz e a sua bocea contrastam ml).ito com os do Capitáo 
Guazú-Ácá. 

As suas ma<;as sao normaes, e os seus olhos, abertos, 
sao vivos e de urna grande mobilidade, vigilantes, e 
atentos. · 

A sua tez menos avermelhada, ainda que queimada, 
e a cor do seu corpo é mais clara porém um tanto bron-
zeada. " 

Nao tem, con10 os seus companheiros da tribu, esse 
ar acanhado, tímido e tao reservado que mosttam en1 
geral, todos os bugres em presenc;a de extrangeiros. 

Salvo meu co1npanheiro e eu, todos os demais eram 
muito conhecidos dos bugres. Ainda mais, o Benevides 
e o filho eram muito amigo delles; de vez em '}Uando os 
indios costumavam ir á fazenda "Santo-Antonio" para 
f azer algumas compras, e davam-se muito bem com todo 
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o seu pessoal, tanto mais quanto tinham um dos seus, 
camarada ahi. 

I 

Extranhei rnuito a differen<;a tao nofavel que havia 
entre Guazú-Ácá e o Capitáosinho, e que, logo que o 
vi, me deu na vista. 

E estava quasi para nao acreditar que Joaosinho fosse 
um Guaycurt'.t legitimo. 

Éra mais conversador que os seus companheiros. 
Attribui a razao da sua tnaior loqüacidade ao facto de 
ser ele, entre os seus, o unico que falava correntemente 
o portuguez. Quanto aos outros e principalmente o Ca
pitáo ,Guazú.-Áca, só lhe sabiam as palavras mais usuaes, 
porém insufficientes para urna conversa<;áo. 

Os tres outros guaycurús que acomp~nhavam os seus 
chefes, eram homens fortes e solidos, bem constituidos 
cuja idade regulava entre 25 e 35 annos. Os tres repre
sentavam o typo de bellos rapagóes, men9s no que con
cernía as suas physionomias. As suas fei<;óes tinham do 
indio todas as caracteristicas. 

Todos estavam com armas de fogo - antigos fusis 
a pedra que, havian1 sido transformados e importados da 
Europa na occasiáo da guerra do Paraguay com o Brasil 
e que vinhan1 acabar nas aldeias dos ,Guaycurús e tambern 
nas máos de numerosos aborigenes. 

O capitáosinho e o seu chef e o Gapitáo Guazú-Ácá, 
elles só, levava1n, cada u1n, urna velha clavina Remigton. 

Todos tinhan1 um grande fadio que lhes serve ;de 
_faca - e até de canivete - e que nao aban~donam nunca. 

Dois ' delles carregavam, fixado· pela cincha (9) do 
seu cavallo, cada um, um 1nachado. 

Montavam cavallos que pareciam muito bons e f ortes, 

(9) Palavra usada no Matto Grosso, apesar de ser castelha
na, para designar a cilha. 
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apesar de terem acabado de percorrer 250 a 300 kilome
tros; e tocavam tres a mais, para revesarem, no caminho. 

!amos pois, constituir um grupo de seis cavalleiros. 
Repartiram, entre si a carga que consiste em carne 

fresca, minhas malas, n1inha rede e urna pequena barraca 
que levo para o caso de tornar-se necessaria, ainda mais 
tuna sapicua com muda de roupa .. 

O que levo pessoalmente é somente o ponche, o 
winchester, o revolver e um pequeno facáo. 

Nao me fa<;o acompanhar por camarada nenhum. 
Imprudencia talvez, quando tenho cinco indios para . 

111e servir. 
Por intermedio do Capitáosinho que fala bastante 

bem o portugez e comprehende igualmente o hespanhol, 
mando f azer tu do quanto preciso. 

Estamos todos promptos. 
Cun1primentamos e agradecemos a dona de casa e a 

todos os seus filhos, meninas e rapazinhos, pela ~ua desin
teressada hospedagem e tao affavel acolhimento. 

E, depois de ter dado um abra<;o aos mo<;os da casa, 
assim como aos n1eus companheiros de viagem, desejan
do-lhes muita sorte e tambero viagem feliz, - cada un1 
de nós poz-se em caminho, seguindo direo;óes di'ffe.rentes, 
conforn1e suas obriga<;óes e suas necessidades lhe itn
punham. 

E quanto a mim, com os "meus" indios, tomavamos, 
· a dírec<;áo Leste suleste. 

O tempo era bonito e, apesar da hora um . pouco 
tardía em que sahiamos e deixavamos a fazenda Santo-An
tonio do N abiléque, os 1neus novos companheiros de 
viagem prometteram e affirmaram-me que chegarian1os 
pela tarde, á Aldeia do Tuyuyú, que era a do Capitáosinho. 

* • * 
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O f azendeiro do Rebojo-Grande, o Benevides, tinha 
muita an1izade e estava bastante ligado com todos os 
indios Guaycurús e seus caciques. 

Estes tinham a maior confian<;a nelle e prestavam-se 
a meúdo servi<;os que cimentavam estreita e solidamente 
a intimidade que havia nascido das suas rela<;óes. 

Benevides tinha-me recommendado n1uito e, segundo 
n1e disse podía eu contar inteiramente com todos os 
bugres da tribú e chegaria a conseguir tudo quanto dese
j asse e fosse do alcance delles, certo de que me obede
ceriam em tudo quanto lhes mandasse. 

A recommenda<;áo era muito boa e, a ser inteiramente 
cumprida, podia contar que estaria admiravelmente 
servido. 

Naturalmente nao abusarei. 

A VIAOEM Á ALDEIA DO "TUYUYÚ" 

Estamos no día 29 de Dezembro de 19.. O tempo 
é esplendido. 

A viagem promete ter u1n fim muito agradavel. 

Foi <lito acima que estavamos na margem esquerda 
do rio Nabiléque. Entre este rio que se destaca da mar
gem esquerda do río Paraguay, e o rio "Branco". (Ve
ja-se o mappa) e até as nascentes <leste ultüno na serra 
"Bodoquena ", todos os terrenos, apesar de urna pretensao 
muito exaggerada, e sem nenhuma base em direito, sao 
considerados, como a propriedade de um velho Portuguez, 
feito coronel da Guarda Nacional em Matto-Grosso. 
Antigo negociante e agora fazendeiro dos mais abastados 
- se attribuiu nesta regiáo, urna zona territorial de mais 
de 150 leguas quadradas ou seja nlais de meio milháo de 



54 EMILIO . RIVASSEAU 

hectares, na beira do rio Paraguay e na sua margem es
querda, onde se achava situado o seu principal estabele
cimento, chamado "Barranco-Branca". 

Oppunha-se a que qualquer pretendente a alguns 
milhares de hectares viesse ali fazer morada, ainda que 
em logares muito afastados e desoccupados. 

Poderoso junto ao Governd do Estado, consegttia 
tudo quanto desejava. E, o governo recusava-se sempre 
a reconhecer certos direitos de propriedade, adquiridos, 
por alguns desses pretendentes, ali estabelecidos desde . 
vanos annos. 

E' assim, que um caso analogo se <lava co1n o occupan
te - um patricio delle - da fazenda Santo-Antonio do 
Nabiléque, onde fomos gentilmente acolhidos pela dona 
de casa, na ausencia do marido, o proprietario ainda etn 
expectativa. 

Dous outros moradores, os legititnos ' pritneiros 
occupantes, que tentaram estabelecerem-se em logares mui 
af astados e nao occupados, . tíveram de abandonar os 
campos que tinham escolhido para morar. 

O mes1110 se <lava com os indios Guaycurús que, 
segundo os desejos do Senhor de Bar:rancQl-Branco o 
Governo devia expulsar das "suas terras ", a pesar de ahi 
estarem desde longas decadas e muito antes que elle pro
prio viesse para o Matto-Grosso. 

Por isso, os Guaycurús estivera111, · 1nuitas vezes, 
na necessidade de defender-se contra as for~as de policia 
e até de soldados do Governo federal, mandados pelo· 
Presidente do Estado, de accordo com o Coronel - entao 
Commandante dessas for~ e á instiga~ao de amigos 
influentes, a pedido do Senhor Portuguez. 

A pesar de tudo quanto foi tentado e feito, _ os 
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bugres resistiram e nao foi possivel desalojal-os dos lo
gares que occupavam. 

E até agora os indios Guaycurús, moram e vivem nos 
mesmos terrenos. 

Finalmente, urna lei do Govemo do Estado que re
centen1ente f ora promulgada, lhes concede, em parte, os 
ditos terrenos, depois de haver 1nandado· demarcal-os. 

Entre a bocea de baixo do río Nabiléque e a desem
boccadura ou f óz do rio Branco, acha-se a barra do rio 
"Aquidauana" ( 10), á n1etade da distancia aproxiinada
mente . 

Este ultin10 rio, co1no o rio Brahco, desee da serra 
da "Bodoquena", onde ambos tem as suas · cabeceiras. O 
primeiro, aguas acin1a, perde-se no pantanal, para for
mar-se nova1nente, algumas leguas mais abaixo, ao apro
ximar-se do rio Paraguay. 

Urna distancia de mais ou menos 8 kilometros o sepa
r~ da bocea do rio Nabiléque. 

E' entre este ultimo rio, na parte sul e inferior do 
seu curso, desde á fóz de um pequeno af fluente á mar
gem esquerda, o rio "Niutaque" e o rio "Aquidauana", 
acima mencionado, servindo de limite ao sul, que se 
acham os terrenos reservados á tribu dos Guaycurús. 

Nao obstante, a mais ou menos 20 kilometros a 
Nordeste da fazenda Santo-Antonio, havia ainda, nesta 
epoca, un1 retiro pertencente ao Portuguez do . Barrah
co-Branco, ao qual já se fez allusáo. 

Fora-lhe dado o nome de retiro de "Sao Joao". Era 
a antiga fazenda e n1oradia, fundada por um Brasileiro 
de nome "Joaquim Cardoso", expulso pela gente do Por-

' 

( 10) Na lingua dos Guaycurús <Aquidauana:> significa : rio 
fino, estreito delgado. 

<aquid'> = rio; cuana>t fino, del~ado, es~reito! 

• 
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tuguez que occupou depois as be1nfeitorias: porém, na 
occasiáo de nossa passagem por ahi, nao havia ne1n em
pregado, nen1 camarada do Portuguez. 

A antiga f azenda, o retiro, era tapéra. 
De Santo-Antonio, um caminho, mais ou nlenos se

guido, feito só de trilhos, cortava aos 15 ou 16 kilorhetros, 
o corrixo da "Capivara" que verte no rio "N iutaq ue" 
perto da fóz <leste ultimo, no rio "Nabiléque". 

Este corrixo " Capivara" servia de limite, nesta parte 
aos terrenos da fazenda Santo-Antonio. 

/ UM IMPREVISTO 

Mais adeante do retiro "Sáo-Joáo"1 11a0 s.e veen1 inais 
que trillios bastante seguidos. Será por elles que che
garen1os ao acampamento dos indios, isto é, á aldeia do 
' ' Tuyuyú e tambem á " Aldeia-.Grande". 

Em certos logares, cortamos pelo campo a dentro, 
deixando os trilhos. Talvez será para encurtar o carn1-
nho? E' supposi<;áo minha. 

Estavamos já a 6 ou 7 kilo1netros alén1 do retiro 
Sao J oáo, .quando os indios descobriram, ao longe, na 
planicie, urna manada de gado vaccum. Havia de 12 a 
15 cabe<;as. Logo, e instinctivamente metteram-se atrás 
de um capaosinho que se achava perto de nós e ali pararam. 
Manobra .cuja explica<;aQ tiye mon1entos depo~s. 

Durante alguns, minutos, os bugres tiveram entre si 
um pequeno conciliabulo. 

Em seguida, o Capitaosinho, dirigindo-1ne a palavra 
diz-n1e: 

- Patráo aquelle gado é orelho, vamos ver se pode
n1os tirar u1n churrasco? 

' 

J 
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Eu fiz observar que nao ficava bem tomar o alheio, 
tanto n1ais quanto, a respeito de carne, estavamos abas
tecidos, visto levarn1os n1uito n1ais de u1na arroba que n1ui
to nos bastava. 

- Mas, Patrao, respondeu-me, aquelle gado é ore
lho, é gado nao dividido, portanto nao nlarcado, é gado 
de ninguem, é de todos é gado bravio, é como bicho. 

O _raciocinio do Capitáosinho era logico e justo, por
tan to, dei-lhe razáo. No entanto fiz observar, ao lhes 
dar autoriza<;áo, que nao deviam matar gado marcado, 
caso houvesse na manada, algumas cabe<;as <leste. 

Assin1, com o meu assentimento que, com ares de 
autoridade - foi preciso dar-lhes rendendo-me ás suas 
razóes que eram mui justas, apeámos. todos e ficamos 
escondidos com os nossos cavallos, detrás do pequen~ 
capáosinho. 

Dois delles destacaram-se de nós e f oram-se, corrend0 
com o corpo arqueado para se pórem contra o vento. 

A , manada estava, como se disse em campo litnpo, 
porém a 700 ou 800 metros de nós. Dez minutos mais 
tarde, os dois ca<;adores nlarchavam francamente na di
rec<;áo do gado bravio, com. o vento bem na frente. Os 
fusis qµe levavatn os bugres, carregados com bala, podiam 
matar a victitna escolhida, até 120 metros. 

Todos os Guaycurús sao muito bons atiradores e quer 
seja u1n boi, quer seja urna vacca, ou mesmo um touro, 
uns e outros, sao alvos esplendidos. 

M uito antes dos bugres terem chegado á distancia 
conveniente, o gado come<;ava já a manifestar certa inquie
ta<;áo. Alguns da manada estavam parados, de cabe~a 
erguida parecendo farejar ou escutar. Os indios serpea
vam sempre, como cobras, nas altas gramíneas que os es
condiam inteiramente, deixando in1perceptiveis as ondula
<:róes do immenso capinsal. 

\ 
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Nao obstante, o gado tornava-sc cada vez mais an
cioso, irrequieto desassocegado; toda a manada tinha dei
xado de pastar e ficáva parada, cabec;a alta, procurando es
preitar, como sentindo instinctivamente que um perigo 
qualquer o estava ameac;ando. 

Depois de alguns minutos, um daquelles vaccuns póz
se a andar lentamente. Quasi logo, todos os outros o 
acompanhara111 e subita1nente, toda a n1anada seguiu ar
remessando-se nun1a louca corrida. 

Perdemol-a de vista. 
Os bugres vexados . desse desfecho, voltaram a ter 

con1nosco. 
Elles estavam ainda a mais de 1 SO metros quando a 

manada pressentindo o perigo, se atirou de carreira cam
po fóra. 

Em geral, os bovideos que se tornam bravíos, ariscos, 
em estado selvagem, apresentam, para a cac;a, difficulda
des muito grandes ; sao em geral sempre mais descon
fiados que os outros bichos. 

Nos campos do pantanal do grande valle do rio Pa
raguay, o gado bravio é muito numeroso. Na regiao ern 
que estavamos, os campos e os mattos onde o gado arisco 
se esconde durante o dia, dáo pastos a numerosas cabec;as. 

Precisa-se de grande pratica e de muitas precauc;oes 
para a gente aproximar-se delle, e poder atiral-o. O me
lhor é surprehendel-o nas noites de luar ou de manhá bem 
cedo. 

U m quarto de hora mais tarde os dois indios estavam 
de volta. 

Montámos a cavallo. 
Esta parada . tinha-nos f eito perder urna hora. 
Distracc;óes de viagem. 
Mais adeante, caminhando na orilha de um pequeno 

matto, -um dos bugres descobriu urna colmeia "urn 
mel ", parq empre~ar a expressáo localt 
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Pará1nos nova1nente. 

O bugre apeou e pegando o machado, fez saltar no .. 
ar, con1 alguns golpes, como se fosse a tainpa de urna 
caixa, a parte da madeira que cobria a colmeia. 

Logo, os cinco indios lanc;aram-se em cima sequiosos 
dessa guloseima. 

O capitáosinho trouxe-1ne as maos cheias dessas pe
quenas botijas repletas de mel. As fonnas destas botijas 
sao bastante irregulares. Ellas está.o unidas entre si, po
rén1 nao se comn1unicam sempre. Algu1nas, tem o volume 
de urna nóz de bon1 tamanho. Outras dir-se-iam pequenos . 
figos tanto pela forma, como pela sua cor castanho escuro, 
que é a da cera, com que as fabricam as abelhas. O mel, -
excellente, provinha, creio, da abelhasinha cha1nada no Bra
sil "Jatahy". Ella é pequena e amarella. 

Os bugres guardaram a cera negrusca e a Ievaram, 
con10 toda a parte da colmeia, constituida .pela massa dos 
pollens das flore.s - que ouvi chamar em certos logares; 
a "flor", mas nao pude saber a que fitn estava destinada. 

Na Republica Argentina, os habitantes dos campos, 
nas provincias de Santiago del Estero, Salta, Tucurnan. e 
os do Chaco na sua parte limitrophe con1 esta.s provincias, 
cuja grande parte é descendente dos indios Quichoas e de 
quem f alam ainda o idioma, conservam igualmente esta par
te da colmeia que fazem fermentar, conseguindo com ella 
urna bebida alcoolica á qual dáo o nome de "aloja", como á 
outra preparada, tambem por elles, con1 a fruta da "algar
roba", e com a qual se embriagam ás vezes, nos días de 
festas. 

Nao seí se os Guaycurús, f azen1 da tal "flor" o mesmo 
uso, mas elles, por certo, nao desconhecem os effeitos da 
fermentac;áo das frutas e mesmo do inilho. 

De novo, saltámos a cavallo e continuámos a viagem. 

/ 



60 EM I LIO RIVASSEAU 

Pela marcha em que vamos, creio que_ náo chegaremos 
pela tarde de hoje, con10 m'o havia affirmado o Capi
taosinho. 

Ternos perdido túuito tempo e os 1neus companheiros 
nao demonstram pressa de chegar. 

Parámos ainda, um pouco 1nais adeante, ao passar por 
un1 catnpo onde encontrámos pequeno capá.o ralo, especie 
de cerradinho, no qual do1ninava1n as palmeiras " n1bo
cayas" ou "inbocayuvas" - nome guarani e tupi dessa 
palmeira, do genero "acrocomia" - que os Guaycurús 
cha1nam '" namoculi "-~ 

" Nan1oculi" é tamben1 o no1ne que os Guaycurús de
. ratn a um bra<;o do rio Niutaque que se destaca da sua mar
gen1 esquerda. 

Ao "namoculi", os ]:)ugres dáo tambem o titulo cle rio, 
en1bora nao seja mais que um grande corrixo, onde se 
veem nas suas immedia<;óes numerosas palmeiras "bo-

' cayuvas". 

De novo os indios apean1 dos seus cavallos. 
' Eu os acompanho. 

Eis que, os dois bugres que kvavam os machados, co
me<;am a examinar as palmeiras. 

D~p0is de cada urh delles t er f eito a sua escolha,- n1et':' 
teram nellas o m~chado. Dentro de poucos minutos ouviu- . 
se o ruido surdo dos seus troncos cahindo no chao. 

Em seguida cortaram o palmito. e 1nais abaixo un1 
pouco, a cabec;a a que chan1avam '"batata". Num compri-
1nento de 70 a 80 centímetros, n1ais abaixo ainda, as pal
meíras derrubadas, tinham esta parte do tronco n1ais grossa, 
como inchacla, isto é, mais desenvolvida, pois esta parte, de
'pois de descascada' ao redor, f oi separada do resto do 
tronco. 

' 
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Os outros companheiros comiam frutas maduras das 
J mesmas palmeiras. 

Quando acab~ram de comer, amarraram aos arreios, 
em cima dos seus cavallos, as dif f eren tes partes dessas 
palmeiras e todos, tornando a. montar, andámos urnas cen
tenas de metros para parar outra vez deante e perto de 
um rego no qual corria um magro filete de agua. 

A forne apressava os meus co1npanhe'iros. A ella, eu 
nao estava insensivel ; resentia desde um mo1netÍto já., os 
seus tyrannicos apertos, mas f icava quieto, querendo deixar 
aos indios toda a iniciativa. Foi logo acceso um foguinho, 
e um bonito e grosso .peda<;o de carne· fresca, desta que 
traziamos comnos~o, f oi en fiada nun1 espeto, e collocada 
para assar a beira do fogo cujas chamn1as o cha111uscavam. 

A parte da palmeira que vem lago depois do paln1ito·, 
isto é, a cabe<;a do mesmo, "a batata" - como queirarn 
chamal-'a. - foi posta a cozer debaixo· das brazas, junto, 
com algumas raizes de mandioca: · . 

Quando. a carne ficou prompta, co1ne~n-1os nossa re·· 
fei~áo. · 

Era o· nosso almoc;o, um pouco atrasado, visto que já 
se aproximavam as 4 hor~s. da tarde. · 

Fora collocada a chaleira no fogo e logo, após o, chu-· 
rasco, tomámos o chimarráo. 

Por curiosidade, proveí um pedac;o da batata qa pal
meira assada. Nao é ruim, nao. O seu sabor aproxin1a-se 
do da batata doce; i".lfelizmente, essa parte da palme

1
ira é 

muito fibrosa e· é preciso ter dentes e estomago de bugre. 
para triturar e digerir um tal montáo de fibras. 

Depois do mate meus· companheiros provaratn a outra 
parte do tronco. Com os seus f acóes, raspavam-na de 
maneira a destacar as fibras e a- materia cellular que as 
un1a. A massa que resultava tinha o ·a-specto de urna 
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estopa alvacente que elles mastigavam depois, como se faz 
quando se chupa canna. 

O gosto nao é tao doce, mas o sumo é muito fresco 
e abundante. Disseran1-me que, ás vezes, é muito mais 
doce, conforme o estado de madureza da palmeira. 

Nao pude continuar chupando por muito tempo. Os 
meus queixos, canc;ados, abandonaram a lida. 

Durante todo aquelle tempo perdido, o sol proseguira 
na sua carreira e achava-se tnuito baixo quando tornámos 
a montar· a cavallo. 

Eu percebi logo que estariamos na obriga~ao ·de dor
mir no campo. Com effeito, nen1 andámos urna meia 
legua - 3 kilom. - e parámos; esta vez - para o pouso. 

Fiz a minha cama no chao e armei o mosquiteiro. O s 
indios, como eu, f iZeram as suas camas perto da minha. 

N urna pequena lagóa proxima do nosso pouso, un1 
dos bugres foi encher a ohaleira e a póz no fogo. 

Logo que a agua con1esou a ferver, n1eus compa
uheiros tomaram niate, sentados á roda do f ogo. . 

• Q Capitaosinho, quando chegava minha vez, passava-
me a guampa. 

Entre elles, conversaram muito pouco e por f im, cal-
laram-se completamente. 

Suppúz que todos tinham pegado no somno. 
Quando, muito de madrugada me accordei e abri os 

olhos virando-n1e dt> lado da fogucirinha, dois bugres 
e$tavam ahi sentados muito perto. 

Tinham atic;ado o fogo e já, a chaleíra deixava esca
par o seu vapor annunciando que o seu conteudo estava 
prompto. 

Prepararam entáo o mate chimarrao. 
O recipiente que servia a este fim era feito de um 

chif re d:e boí. 

< 
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E' muito usado, e para os que viajam, substitue a 
cuia muito mais susceptivel de quebrar-se. E sses cornos 
sao, as vezes, muito bem trabalhados, e cortados, como 
para conter em um quarto de litro aproximadamente. A 
sua parte inferior é fechada com um pequeno disco de 
madeira. Dá-se-lhes o nome de " guampas", estao amar
radas aos arreios do cavallo, de todos os que montam dia
riamente ou que viajam. 

Providos de um cordel, servem igualmente a apa
nhar agu~ para be~er, a~ passar os ríos ~ cavallo, sen1 que 
o cavalle1ro se veja obr1gado a descer. 

No caso presente, a guampa fazia as vezes de cuia 
ou porongo - que mais frequentethente se emprega nas 
casas para tomar o mate com a bomba. 

Levantei-me e me dirigi á laguna para f azer alo-umas 
abluc;é5es. O s dois chefes, o Capitao Guazú-Aca e ~ Ca
pitaosinho vieram atrás de mim e me deram o " bom dia". 

Depois de urna ,1avagem summaria, voltámos juntos 
perto do fogo e tomamos mate. . 

Pouco depois, os · tres indios companheiros dos caci
ques f oram campear os cavallos. 



CAPITULO ·V 

ONDE SE APRENDEM ALüUNS PONTOS DA 
HISTORIA DOS QUA y ,CURúS E ALüUNS DOS 

SEUS COSTUMES. 

TENDO ficado con1n1igo o Capitáo Guazú-Acá -e o Ca
pitáosinho, aproveitei da circumstancia para procurar 

conversar com elles. 

Sómente, o Capitáosinho comprehendia e podía res
ponder-me muito ben1 a tudo quanto lhe perguntara. 

Assin1, soube, por elles, que havian1 sido victimas de 
'persegui'<;óes por parte do portuguez do Barranco-Branca, 
cujo fim principal era apropriar-se dos immeµsos terre
nos que occupavam, buscando, pelos meios empregados, 
impellil-os a fugir e a abandonar o logar . 

Quasi todo o pessoal dependente dos diversos estabe· 
lecimentos - retiros e postas - do Barranco-Branco, e á 
instiga~áo do dono, lhes eram hostis. 

Allegava-se sempre, como pretexto, que os indios 
roubavam os cavallos· e o gado das suas f azendas e re
tiros. 

Tudo isso, disseram-me, eram mentiras, visto que, os 
proprios Guaycurús, desde longos annos e muito antes que 
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0 Portuguez seu pesadello ( 11) actual tivesse vindo tomar 
posse das terras, onde tinha fundado diversas fazendas, 
estavam j á f ixados, estabelecidos, enraizados, occupando
se em criac;áo de gado vaccum e ca.vallar. Que a sua 
"NA<_;ÁO" - é assim que designam a sua tribu - havia 
sido . a primeira a occupar e a povoar todos os campos 
desta regiáo e a possuir gado e cavallos, e que sempre 
haviam sido criadores e fazendeiros. 

Mas, apesar de tudo, as accusa~óes choviam sobre 
elles. Numerosos eram, dentre os seus, os que havia111 
sido mortos nos ataques dirigidos contra elles e mandados 
por ordem superior da policía de Corumbá. Ordens que 
indirectamente vinham do Barranco-Branco. 

Enviaram-se contra elles, por duas vezes em 1897 e 
1898, destacamentos militares, conduzindo dois canhoes de 
campanha ! Tudo isto era exactissimo, tinha sido ampla
mente divulgado, na occasiáo em que se deram esses 
factos. 

Benevides tambem nl'o havia contado e confirmado. 
N aquellas occasioes, tinha-se mostrado muito dedicado aos 
bugres e lhes havia prestado servi~os mui importantes que 
agora se traduziam por um profundo reconhecimento dos 
indios para com elle. \ 

Havia sido preciso por . parte dos bugres, muita co
ragem e firmeza, tenacidade e urna obstinac;ao incdvel, 
para resistir as persegui~óes de que eram alvos, e para 
aguentar, apesar das tentativas renovada$ tao a nleúdo, 
feítas para desalojal-os da zona que occupavam. 

( 11) O Portuguez do Barranco-Branca só podia bascar os 
seus direitos á posse pelas leis estadoaes de 1889 e 1892, e ás ou
tras posteriores a estas ultimas, promulgadas pelo Governo do Es
tado, após a proclama~ao da Republica. 



EMILIO RIVASSEA'U 

Que tivessem rouba4o e n1atado para comer, algumas '· 
rezes que nao eram delles, é coísa muito possivel e mesmo 
provavel. 

o communismo - o verdadeiro, nao este utopico, que 
rezam as theorias pregadas ás massas ignorantes, pelos 
que aspiram a viver na ociosidade e i;ia abundancia, a 
custo do proletariado, que con:ipóe as nove 9.ecimas partes 
dessas massas inconscientes, a quem se meteu na cabec;a 
que eram conscientes e organisadas ; o com1nunismo digo 

' ' ' reina entre elles. · A i$Ua conscienc;ia nao podia qf fender-
se, nem soffrer .nenhuma perturbac;áo, praticando elles 
un1 acto que a condic;ao social, ,e a sua maneira de viver 
admittiam . e 1approva'\l'am, · como sendo coisas muito nor
maes e logicas. 

. . Mas, · assim mesmo, nisto havia· grande exaggero. 
1 • • 

A demais, existe neste caso, tendo · em vista as cir-
~unistancias, · ,.um fundo de ver.dade, que se <leve esol~recer 
e pór em plena luz. . 1 .. 

·. O Senho.r de )3arranco-Branco que to111ára. posse. - · 
a titulo .d~ primeiro occupa~te - (o que nao · era funda
mep.talrnente exact0, em relac;áo a todos os terrenos aos . ~ 
quaes p~etendia, . mas ·urna situac;áo de facto creada e im
post<;l pela fon;a~ - do irpmenso territorio .de mais , meio 
·milháo de 1hec:tares; havia fundado, ~lém do estab~leci- . 
mento principal qve cjlamou Barr~nco-Branco, na matgem , 1•• 

esquerda tlo "rio Paraguay e abaixo um pouco da f:óz dó ·' 
. "B " 1 · ' n .o ranco , a guns outros m~s pequenos .e secundarios, . 

pousos e re~fros disseminados nessa vasta superficie de 
que (se ass.ep.horeou; ' mas f or<;osamente, muito distantes 

, uns dos outros, e onde nao podia man ter, senao. u111 pessoal 
'mui_ reduzi~o e-. incapaz de dar ~onta dos trabalhos que · 
exigiam todos os cuidados com o gado. Os retiros acha

, vam-se, ~s vezes~ abandonados' - como ' actualmente se 
. . ' 

da va com o retiro "Sao· Joao" O gado nao recebia 
' 
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' seguidamente os cuidados que nec~ssitava de modo regular, 
nem mesmo todos os annos. A~sar dessas f~lhas nos 
cuidados, o gado multiplicava-se. consideravelmente e era 
muito diffitil avaliar, mesmo aproximadamente, o nume
ro de bovideos que pastavam e viviam· em liberdade - á 
solta - naquelle vastissimo territorio. , 

Nao obstante, pessoas mui ~nterldidas e competentes 
no assumpto avaliav:am· em .mais de "duzentos. mil o nu· 
mero das cabe<;as de gado. Precisamente, por causa da 
falta de cuidados seguidos, ao g~9-o este é!-Chava-se muitas 
vezes, J)em "divisado," nem "marcado" e ainda mais, mos
trava tendencia a afastar-se ainda 1nais ,dos -estabelecimen
tos, pousos e retiros ; e no mesmo tempo, ' pouco a pouco · 
tornava-.s~ arisco, f1 ponto ' de correr . e . fugir do. homem ' 
desde qúe press·entia a sua 'a:proximac;áo ou a1 sua ., pre
sen<;a. 

'' 
.E, ·neste caso, ha um facto qti~ se d,eu, 

f,eitamente .reconhecido: os touros.1. que se tQrnaram Bra
vios - e sao eU~s os· . mais pt omptos e · propensos a esta · 
mudan<;a - · buscam e: aproveitam todas ·as p€casióes par.a 
arrebanhar ó gado aina~ , manso. Assím, as manadas . de 
gado br~vio; váo ~e engrossando :sem.pre em detrimento dos. 
~riador~s~ . A ?éstr4,~c;a9 e.'. a ~lj~ina~·ªº 

1 
do g,ado arisco 

que existe numa reg1a9, devem ser encaradas .COi;t1b. sendo 
do ·inaior intetesse para ~ todó.s os fa¡z~ndeitos das vjsi-
nhanc;as. ', ·, · . · , · . , . . 

1 Os indios p9dÍ~m qa~-lhes ajada ;necessaria e coope- ( 
,,., • 1 ' \ A ' · ' I 

ra<;ao mu1. util e con1 toda .. boa 1~"V"ontade, por~m náo f.oram 
d 

' 1 ¡ . 

procµra os. . , ' · 
E o gado bravio,. continuava, a~g1nentartdo. 
o f azeqdeiró . que ' supportava 'o m~ior pr~j.~izó 

ainda o Portuguez .de Barranco-Branco;· · 1 

Por outro .iado, , conscientemente ro{¡bado pelos seus 
proprios servidores e seus visinhos mais' proximps - sem 
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por em causa os Guaycurús - aquelles accusavam os 
indios, para impedir que qualquer suspeita recahisse so
bre elles. 

Sem embargo, na epoca em que percorri essa regiáo, 
o Governo do Estado, já tomava providencias para asse
gurar a todos os indios do sul · do territorio de Matto-

< Grosso, onde estavam em contacto com a popula<;áo, a 
posse de glebas especialmente destinadas e reservadas ás 
differentes tribus esparsas, que viviam entremeadas nas 
propriedades particulares. 

Pouco tempo após minha passagen1 na zona ,occupa
da pelos Guaycurús, foi officialmente decretado que todo 
o territorio comprehendido entre o rio "Aquidauana" ao 
sul, o rio "Paraguay" a oeste, os ríos "Nabiléque e 
Níutaque" a norte e nordeste, e a serra "Bodoquena" a 
leste, seriam dahi por deante reservados á tribu dos Guay, 
curús ou . "Caduveos ", como muitas vezes se intitulam, 
(alguns autores tem escripto "Cadineos" e mesmo ca
diueos). 

Nestes limites - veja-se o mappa - entravam, como 
se ve, o retiro "Sao Joao" e a fazendinha "Santo-Anto
nio" · do Nabiléque cujos terrenos nao tinham sido ainda 
concedidos, a titulo de compra ao Governo,· pelo seu oc
cupante, em consequencia da opposi<;áo systematica e in
transigente exercida, desde alguns annos atrás sobre as 
autoridades do Estado pelo Portuguez do 'Barranco-
Branco. · 

Foi a politica que interveiu na mudan<;a de trata
mento que se havia verificado, tao favoravelmente aos 
indios. 

Desde 1896 e daquella época em deante, o sul de 
Matto-Grosso havia experimentaqo as consequencias de
sastrosas de revoluc;oes de caracter chronico, devido as 
dissensoes existentes entre os partidos políticos e sabida-
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mente mantidas pelos Governos que applicavam - tal
vez sem pensarem - a famosa doutrina: "Dividir para 
reinar". 

Em 1898, um dos caudilhos revolucionarios do Sul 
- de Miranda - teve a ideia de propor aos Guaycurús 
unirem-se a elle, para engrossar a sua for<;a e vencer 
mais facihnente o partido opposto, seu adversario. 

Os indios acceitaram. As promessas que lhe fo
ram feítas en1 pagan1ento do seus servic;os prestados, 
eram vantajosas, e a 1nais, tratava-se de combater e der
rubar do poder as autoridades que, annos seguidos, fa
vorecerarn as perseguic;oes tao cruentas que tinham sof
frido, e que protegian1 tao escandalosamente o Senhor 
de Barranco-Branco em todos os seus caprichos e fanta
sías, sobretudo quando se tratava de vexa<;óes, tao cri
minosas, como sangrentas, dirigidas contra os Guaycurús, 
por espirito de vinganc;a, no qual o interesse nunca esta
va ausente; vexac;oes que lhe vinharh á cabec;a ou que 
lhe eram suggeridas por alguns dos seus proprios ser
vidores ou empregados, apoiando-se em falsas accusac;óes. 

Embora nao tivessem sido cumpridas todas aquel
las promessas, algumas vantagens adquiriram os Guay
curús que tiveram em alguns dos caudilhos do Sul, com 
quem se ligaram, amigos que mais tarde pleitaram a sua 
causa perante o novo Governo. 

Purante essa conversac;ao muito comprida com o 
Capitáosinho e esta digressáo que nos transportou a ou
tro terreno, o sol tinha subido varios gráus na sua traje
ctoria acima do horizonte e já nos fazia exp'erimentar o 
excessivo calor dos seus raios, a fim de recordar-nos 
que Dezembro se-ia acabando e que o veráo, a estac;áo 
maís quente do anno, entrava a derramar as suas maio
res reservas de potencial thermico. 

Os tres bugres estavam de volta com os cavallos e 
haviam come~do a sellar. 
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Cada um de nós, foi entáo arrear o seu. 
Antes de montar, como ficava ainda, um pouco de 

agua quente na chaleira, ~omámos urna guampada de 
mate. 

O Capitaosinho annunciou-me, para agradar-me pro
vavelmente, que pelo meio dia ohegariamos á aldeia. 

Eram já quasi 9 horas! 
Ignorando a distancia que ainda tinhamos a percorrer, 

acreditei no que acabava de me dizer o immediato de 
Guazú-Ácá: tres leguas mais ou menos. 

Foi o caso para mim de 'reparar que esses indios 
eram como crianc;as, quando váo · á escola. Urna v<;:>lta 
de mais ou de menos, náo lhes incommodava e quasi 
sempre por motivos ou coisas insignificantes - sobretudo 
para mim - que náo podia comprehender as suas falas, 
f icava ma~s bem surprehendido. 

Paravam, olhavam, observando, conversando, e em 
seguida retomavam a marcha. 

Muitas coisas tinham effectivamente que dizer uns 
aos outros nessas confabulac;óes; e tambem quantas re
flexóes reciprocas náo tinham de f azer quando atraves
savam ou percorriam o "seuu immenso, 'importantissimo 
e imponente dominio territorial? 

.Porque elles tambem sabem, ao seu modo, apreciar e 
admirar a Natureza nas suq.s menores manifestac;óes, nas 
quaes 1os selvicolas encq.ram 'unicamente e sempre o que 
para elles é cle proveito J;11~is ou menos immedi'ato'.' 

Andámos ao trote dos nossos cavallos. 
Nao ha caminho propriamente <lito, caminho · mar

cado de trilhos mais ou menos fundos, cavados pelas ro
das de algum carro que haja passado por lá. 

Sao pequenas batidas onde em partes as hervas fo
ram extinctas com o transito mais ou menos seguido de 
animaes ou de cavalleiros. 

Em alguns logares duas ou tres vao, parallel~ente 
como trilhos de gado. 

, 
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Eµi logar de tres horas, como m'o havia annunciado 
o Capitáosinho gastámos 5. 

E, foi pelas duas horas da tarde que chegámos á 
Aldeia. 

A duzentos ou trezentos metros antes de chegar, fi
quei admirado, além de surprehendido, por ver todos os 
meus compaqheiros, descarregarem nos ares as suas ar
mas de fogo. 

Nao tive tempo no momento de perguntar ·qual era 
o motivo. 

Iamos ·contornar um mattosinho, quando qu«;ttro ou 
cinco minutos depois, ouvi urna grande vozearia e gritos : 
aos quaes meus companheiros respondiam. 

Logo, de repente, appareceram correndo ao nosso 
encontro sete 'ou oito mulheres. lan<;ando gritos que ti
nham apparencia de alegria, nas suas fei<;óes risonhas. 

Aproximando-se dos cavalleiros que haviam parado, 
ellas pegaram, urnas nos fusis que levaram bravamente 
e militarmente na espalda, outras nos peda<;os das pal
meiras e saccos ou malas de viagem, e caminhando dean
te de nós ellas ian1 indo cantando. 

.Fizemos assim nossa entrada. . . triumphal na Aldeia. 
Quanto a mim, tive de aguentar todos os olhares do 

bello sexo que me mirava com mais surpresa que curio
sidade, sem que, comtudo sua timidez se sentisse accres
cida e suas maneiras, devidb aos costumes da tribu, fós
sem modificadas ou alteradas em nadá.. 

Todas ellas procediam como se nao . houvesse olnos 
extrangeiros para vel-as. · 

, Esta recep<;áo feita, á · volta dos seus homens, náo 
tinha por certo, nada de af fectado, ·de calculado ou de 
premeditado; era tudo quanto havia de mais natural, no 
cumprimento de uma especie de dever que náo lhes era 
imposto por urna disciplina tyrannica de submissáo, más 
sómente pela af feic;áo que sentíam para com seus ma-



72 EMILIO RIVASSEAU 

ridos ( 12) ou talvez, tambem por urna especie de obri
gac;ao que as t radic;óes da tribu n1antinham em uso, para 
perpetuar a sub1nissao que as mulheres Guaycurús de
viam aos "senhores", seus donos. 

Mesmo nesta ultima hypothese, nenhuma exigencia, 
nenhuma passividade poderia ter sido apontada. 

A n1ulher, embóra e1n todas as tribus indianas, lhe es
tejan1 atribuidos os trabalhos mais duros e 1nai$ penosos, 
e se considere ainda mais ou menos con10 escrava, nao 
fica attingida, no inais fundo do seu an1or-proprio, nen1 
perdeu a sua natural sentimentalidade que pode man1-
f estar-se de diverso's rnodos. 

E' preciso pois convir que ha sempre nella, escra
va ou nao, predisposi<;oes particulares para manifestar a 
sua affeic;ao, a sua dedica<;áo, a sua amizade, e tambero o 
seu amor. 

( 12) O casamento na tribu é a uniáo livre e voluntariamente 
consentida das partes, ou algumas ' vezes, f on;osamente imposta 
pela razáo ou pelo interesse ; isto é, pelas conveniencias. Mas é 
sempre consagrada pelo «padre:> da tribu numa cerimonia seguida 
geralmente de regosijos. Provavelmente estes usos nao sao pra
tica<los em todas as tribus indianas, e rt:alvez apenas, sel-o-áo, 
entre os indios que se acham mais f requentemente em contactos 
com os civilisados. É isto urna supposi~ao nossa, que nao pode
mos con firmar. 

CAPITULO VI 

NOS INDIOS GUA YCURúS 
NA ALDEIA DO " 1TUYUYú" DO CAPITÁOZINHO 

A CHEOADA 

F IQUEI, ao chegar, müito admirado, de ver agrupados 
tao poucos ranchos. 
Logo, soube que esta .Aldeia era a do C apitaosinho 

Joaosinho. · 
A elle, tambero, como f oi di to no comec;o, se lhe da va 

a gradua<;áo e o titulo de Capitao. 
A aldeia do Capitáo Guazú-Ácá era muito mais im

portante; ella contava um numero muito maior de indios. 
Estava situada a S ou 6 kilometros mais adeante e um 
pouco ao Suleste da do "Tuyuyú" . 

. Depois de me haver apeado, um bugre desarreiou o 
meu ca vallo que soltou no campo, e logo J oáosinho fez
me entrar no seu rancho. 

Tinha-se criado bastante intimidade entre nps, pois 
nao o chamava mais que pelo seu sobrenome,. o qu:e mais 
lhe agradava, segundo me disseram. 

U1na mulher, un1a bugre Guayacurús, ajudou a amar
rar minha rede ; e repousando-me nella, tomei o mate que 
a mesma bugre me servia. 

Era .o aperitivo para esperar o almo<;o. 
O mate tem essa grande vantagem : serve de aperiti

vo, e tambero de digestivo. 
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Durante o tempo que chupava a bebida esverdeada e 
quentissima, observei que occorria urna grande agitac;áo 
acompanhada de vozearia, num rancho immenso, distan
te de urna dezena de metros <leste onde estava, e de onde 
pareciam sahir, conversac;óes muito ruidosas, mas com ac
centos alegres ; o que me deixa suppór que toda essa pe
quena povoac;áo que ahi estava e vivia concentrada, tri-
pudiava de contentamento. ' 

Lanc;ando um olhar desse lado, v;i, num giráu que 
' occupava todo o rancháo, homens, mulheres e crianc;as, 

sentados ou acocorados, 'uns comendo arroz, outros car
ne, outros mel, outros ainda chupavam as fibras dos tron
cos das palmeiras. 

Esses troncos haviam sido rachados no sentido do 
seu comprimento em diversos pedac;os, e eu avistava mu
lheres e crianc;as, raspando-os nervos~mente, uns, com 
urna colher velha, outros, com a folha quebrada de um 
facáo ou com um pedac;o de ferro, para tirar um pe
queno montao de fibras, com as quaes enchiam gulosa
mente a bocea, mastigando-o um instante para lhe expre
mer todo o doce que continha, e rejeitando logo as fi-

. bras exgottadas para recome<;ar com urna quantidade de 
fibras frescamente rasgadas. 

Assim, todos · comiam, aproveitando a abundancia que 
de repente lhes havia chegado. 

Essa lambujem devi,a renovar-se, ao regres.so de cada 
expedic;~o ou oa<;ada, que 'f aziam os homens da tribu. 

Passada meia hora, mais ou menos, appareceu J oao
sinho trazendo um churraseó de carne fresca e mandio
cas assadas. 

Com isso almo~os. Logo depois, tomamos o mate. 
Nao pude aproveitar essa opportunidade para con

versar com J oáosinho, porque elle andava num vai e vem 
continuo. 

, 
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Dava ordens? Fazia recommendac;óes á sua gente? 

No mesmo rancho onde eu estava, havia tambem 
duas outras mulheres que iam e vinham, conforme os 
seus afazeres, além da bugra que me serviu o mate. 



CAPITULO VII 

DESCRIP~ÁO DA ALDEIA 

PARA descrever em que consistía a Aldeia do '°'Tuyuyú", 
nao levarei muito tempo. Tal descri~ao, f orc;osamen

te tem de ser cu~a e resunúda como o era a propria al
deia, vista no seu conjuncto. 

Em primeiro logar, a .aldeia se reduzía ao que cha
mei o rancho de J oaosinho e, a urna dezena de metros 
della, ha um outro rancho, um rancháo, quatro a cinco ve
zes maior, um verdadeiro phalansterio. 

Havia ainda mais dois outros ranchos muito pe
quenos, especies de paióes. Era tudo ! 

Estas construcc;óes mui rusticas, nao of fereciam dif ... 
ferenc;as sensiveis c0m as que fazem os proprios brasi
leiros nos campos. 

Compóem-se de sofidos esteios de boa madeira im
putrescivel, aroeira geralmente. Tem boa altura. O te- · 
cto tem duas aguas e é coberto com capim, arrancado, no 
proprio brejo da cabeceira do "Tuyuyú" á beira da qual 
estáo os ranchos. 

O de J oáosinho é fechado só do lado do oitáo sul; 
o opposto e os dos outros costados sao abertos. Mas, o 
tecto bastante inclinado, cáe, com o capim pendente, a 
menos de lm. 50 do chao. " 

Por dentro, um pouco atrás, deixando abrigado pelo 
tecto, e a.o redor como urna passagem de 90cm. a lm>, er-
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gue-se um estrado que occupa todo o espac;o no centro 
do rancho. Este giráu, tem uns 60 a 70 cm. de alto. 
Por cima, em que urna madeira rachada delgada forma 
como urna especie de soalho grosseiro, está.o collocados 
cauros de gado dessecados e ben1 esticados. Dos caibros 
pendem. outros couros e trapos. Alguns desses cauros 
muito grandes formavam como separac;óes, por signal só
mente, era apenas o que podia signif\car, mas que o es
pirito ou a comprehensao devia perfazer, para comple
tal-as. 

Assim, de cada lado, duas redes arn1adas achavam
se reciprocamente esconc}idas, urna da outra. 

O rancho de Joaosinho tinha 5 metros de compri
mento por 6 de largura. Urna forte e penetrante catinga 
de vea.do do campo infectava o ar. - Essa catinga desen
volve-se nps machos dos veados brancas - ( veadq do 
campo) em certa época do anno ( 13) - Parecía-me que 
impregna.va tudo quanto encerrava o rancho, e até as mu
lheres, nas poucas roupas que levavam. 

Observei entáo entre os cauros pendurados alguns 
de veado branco. Uns achavam-se curtidos - esta ope
ra<;ao do cortume me pareceu muito betn succedida; ella 
tirava aos cauros o seu máu cheiro, elles ficavam sempre 
com a sua catinga "sui generis ". Questáo de costume 
tal vez? Os bugres nao parecem incommodar-se com este 
máu cheiro. 

Por mais desagradavel que seja, o olfacto acaba, 
com o tempo, por acostumar-se com elle. 

Comtudo, o ol facto nao se familiariza com a tal ca
tinga, senáo dif ficilmente e. . . . . . obrigado. 

O outro rancho, o rancháo tinha uns vinte metros 
de comprimento por seis e meio de largura. Estava 

(13) Na época do cio. 
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-
construido como o de J oáosinho e mobiliado da mesma 
maneira, no mesmo estilo. 

Nestes dois ranchos sómente, alojavam-se todos os 
habitantes desta pequena aldeia. 

Os dois outros ranchos menores, náo parecia.in oc
cupados por emquanto, nesta occasiáo; a nao ser que os 
consideram como ranchos para dar, ranchos para amigos, 
Como em paizes de maior cultura, tem-se o quarto para 
amigos, o quarto para dar ( !), na pequena burguesía. 

Porque nao existiria nos (mstumes dos Guaycurús, 
tal r.ef inamento, tal requinte de delicadeza? 

Nao me veio á ideia de indagar. Poís, é mais que 
provavel que náo me ~eriam . co1nprehendido ! 

Eu vi pelo menos urna vintena de crianc;as dos dois 
sexos ababco de oito a dez annos. 

Os menoJ:'.es estavam co1npletamente nús; mas as 
meninas de sete a oito annos-levavam urna tanga feíta de 
urna tira de panno de algodáo de 30 a 40 cm. de largura, 
como cintura, do mesmo geito, das que usavam as mulhe
res e mais mo~. 

CAPITULO VIII 

POPULA~AO FEMININA DA ALDEIA. 

7\ s inulheres - 'e nao pude vel-as t<:>das - vistas de 
f-\ passagem, un1a vez só e isoladamente, eu as confun
día, e podía tornar. a ver a mesma varias vezes, a pequeno 
intervallo, e cuidar que f osse urna outra, que ainda nao 
tivesse visto. Quasi todas se trajan1 igualmente. 

Ao total, contando-se as mocinhas, podia haver urnas 
trinta e poucas mulheres. · 

Todas estavam vestidas de um modo identico, quan
to ao corte das suas roupas, que consistiam numa tanga 
feita com um metro e meio a dois metros de panno de al-

. godáo, que podía ter sido, quando novo, cru ou riseado, 
talvez de cores variadas, mas que na occasiáo, já nao 
apresentava senáo urna cor uniforme, de um grió sujo, 
ou cinzento pardusco, de 80 cm. de largura, que se enro
lavarn no corpo, da cintura abaixo, descendo apenas 1até 
o joelho. 

A parte superi6r, isto é, todo o dorso ficava nú. 
Logo que vi apparecerem as prit:neiras mulheres que 

viera111 ao nosso encontro quando da nossa chegada á 
Aldeia, acreditei pelo que me dava na vista, a certa dis
tancia, que ellas tinham todo o busto coberto com urna es
pecie de camisola muí pegada e apertada, ctdornada com 
desenhos de cor escura, destacando-se num fundo tostado 

1 avermelhado, mais claro. 
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Esses desenhos representavam um tecido xadrezado. 
Em algumas o desenho em logar de ser feito quadradinho, 
era de lozangos, maiores em urnas e menores em outras. 

Mas, pouco mais tarde, tendo podido vel-as de perto, 
percebi que era urna especie de tatuagem ou melhor, um 
adorno pintado na propria pelle. 

Effectivan1ente, reparei logo que pintavam o corpo, 
isto é, o busto e sobretudo, o rosto, empregando para este 
f im, urna· prepara<;áo f eita por ellas; Dir-se-ia quando os 
<lesenhos eram tra<;ados em linhas finas, no rosto por 
exemplo, que se tratava de urna verdadei.ra tatuagem, 
pela sua cor azulada. 

E' certo que os lozangos ou quadrados que com
punham os xadrezes, vistos á distancia, podiam dei:car 
crer que a mulher que os levava estava realmente vestida, 
quando vista de costas. 

Nem todas as mulheres estavam assim pintadas. As -
velhas sobretudo, se dispensavam dessa "coquetterie" ' ' e se conservavam ao natural. 

Velhinhas, muito velhas, enxerguei sómente tres ou 
quatro. . . . . 

Mas ainda, nas grandes festas f' regos1JOS de tribu, 
talvez se permittiam certa a1terac;ao ao que era. o seu tra
je ordinario, de todos os dias, para fazer revrver nellas, 
durante dias ou horas, alguma coisa, como um repuxo da 
primavera da sua existencia, illusáo tanto maior quanto 

·as neves invernaes nao haviam ainda cabido e , embran
quecido as suas cabec;as. 

As tatuagens falsas fazem-se na occasiáo dos gran
des regosijos e conservam-se, a meúdo, entre duas festas 
consecutivas. 

Podendó a tinta desfazer-se com bastante f acilidade, 
as mulheres pintam-se de novo, com outros desienhos, ou 
refon;am os velhos. Como se póde imaginar, pelo que 
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f ica exposto acima, todas ~s bugras sao muito garrida~ no 
seu o-enero; e o será.o ma1s ou menos conforme as tribus. 

Ellas sabem por tradic;áo aproveitar com o gosto que 
Ihes é peculiar os productos diversos que a Natureza lhes 
fornece generosamente. 

Fóra da decorac;áo do corpo e do rosto, com as ta
tuagens . falsas, isto é, de itnita<;áo, ellas tem ainda como 
adornos, collares, pulseiras, penduricalhos e diversos 
brincos, com os quaes se enf eitam. 

No feitio desses objectos, entram sementes de al
gumas plantas, ·unhas e dentes de fér.as e madreperolas, 
proveniente de um mollusco bivalvo que vive nas lagunas. 
E ainda, além de tudo isto, para completaretn os seus ata
vios, fabricam diversos enfeitos com pennas de aves para 
si e para os homens. 

Nem todas as mulheres fican1 ociosas na aldeia. Se 
as criancinhas nao lhes dáo muito trabalho, os seus af aze
res habituaes, nao sao, por isso menos penosos. 

Sao ellas que váo procurar toda a lenha e buscar 
agua. Fabricam diversos utensilios de ceramica, assaz 
grosseiros como se póde imaginar. Preparam tambero 
certas fibras com as quaes tecem cinturas e saquinhos que 
os hoinens levam para carregar n1eudezas, e outros pe
quenos objectos, e tambero o fumo e a palha de milho 
para fazer cigarros ( 14). Sao as mulheres que tratam 
da ro<;a, quer para plantar, quer para fazer a colheita; e 
sao ainda ellas que mantem e conservam a aldeia quando 
os homens se ause,ntatn, seja para, urna .. expedi<;áo,, seja 
para un1a cac;ada ou que elles fican1 occupados em lidhs 
que sao da sua competencia como a respeito da sua cria
<;áo tanto de gado vaccum como cavallar. 

As m0<;as sem, serem precisamente bonitas - en
tende-se belleza de bugras - tem as linhas bastante re-

( 14) Bem como a Polvera e chumbo ou cartuchos. 
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gulares. Achando-se ben1 de saude, essas linhas nao fi
ca1n accentuadas, nen1 muito pronunciadas. Ellas ten1 
o nariz tanto 1nais achatado quanto 1nais novas. Te111 a 
bocea bastante grande, porén1, em geral, con1 lindos den
tes - o que contrasta com a má dentadura que ternos. no
tado em mulheres de outras tribus. 

Sob este aspecto, as Guaycurús, mo~as ainda, diffe
renciam-se das de outras tribus do sul de Matto Grosso, 
mais achegadas aos autochtones que perdem muito cedo 
do seus incisivos superiores. 

A' medida que envelhecem e aun1enta o nun1er0 dos 
partos, as mulheres vao-se deformando rapida111ente; e 
os duros trabalhos a que tem de se entregar, debaixo dos
causticantes raios do sol, e tambero das outras intempe
ries, como a chuva e o frio, trazem, para esta tr:ansforma
~áo, pbderosa e inevitavel contribui<sáo. 

Muitas dellas, que apparecem velhas e enrugadas, 
teráo apenas ultrapassado os quarenta annos. Em algu
mas os tra<sos sao tao accentuados e profundamente _ 
vincad'os que os fazetn perder totalmente o que, nas suas 
fei<sóes, podi'a ainda existir como tra<sos ou vestigios do 
seu sexo. 

Mas, como as bellas senhoras, como as bella senho
ritas, que se veem nas cidades e mesmo nas aldeias dos 
paizes mais civilizados, as indias ·Guaycurús, sabem tam
ben1 fazer uso da "maquilhagem" e dar, gra~as ás córes e 
ao urucum, a sua physionomia, ás vezes doentia, murcha 
e encarquilhada - segundo a idade - un1 ar de ju
ventude. 

Assim na occasiao das festas e regosijos que os Guay
curús organisam nas suas aldeias, todas as mulheres, u1n 
pouco maduras ou mais que maduras, apparecem trans
formadas, debaixo dos seus atavios. Todas tem sabido 
rejuvenescer-se e reparar os damnos. . . causados pela 
idade. 

CA P-I T U L O I X 

LEVE INSISTENCIA AO PONTO DE VISTA 
ETHNICO SOBRE OS CARACTERES PHYSI
COS QUE APRl;:SENT A O SEXO . FR.ACO NO,S 

o u .A YCURúS. 

No capitulo anterior já se falou das mo~as e mulheres 
em geral, porém, agora, com o risco de repisar, acres

centar-se-á que entre as meninas, mocinhas e as nlulheres 
jovens, havia algumas que apresentavam um ~ypo nao de 
belleza, ao ponto de vista da ra~a branca, 111as com urnas 
fei~óes bem regulares. 

O nariz é um pouco achatado, com as ventas ben1 
abertas, como já se disse, sem apresentar, comtudo, o as
pecto do da rac;a negra. 

Os olhos, bastante bonitos, as vezes grandes e aber
tos, com o olhar quente e brilhante. 

·As ma~ans muito salientes, alargando a f ace, cara
cterizam, com a cór da tez e a da pelle do corpo, o typo 
indio. 

As mac;ans bem cheias, attenuavan1 comtudo, em al
gumas, um pouco da sua proeminencia e davam á physio
nomia, urna expressáo de rosto redondo e um ar mais 
sympat:hico e gracioso. 

Nas de estatura media e de um pouco acima, parti
cularmente, o corpo era ben1 proporcionado e <lava a im-
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pressao de se ter deante de si, um modelo perf eito de for
mas e feic;oes, com linhas de um ideal peculiarmente es
pecial á rac;a, para urna academia do typo selvatico. 

Naturalmente ellas nao possuem e nao tem absoluta
mente nada das formas finas, delgadas, quasi filiformes, 
das tanagreanas ... 

Joaosinho tinha urna mulher jovem que nao tive op
portunidade de ver. Ella nao estava ho seu rancho, no 
tempo que passei por lá. 

As suas tres óutras mulheres, urna destas, guay
curús e as duas outras, escravas, "Chamacocas ", ( 15), 
pareciam beirar pelos quarentas annos. 

Dizendo '"tres outras mulheres", nao affirmo que o 
Capitáosinho era polygamo; noto apenas que duas dellas 
eram escravas. 

Teria a Guaycurús alguns annos mais dos 40 e pou
cos que lhe apontei? Ella tinha o nariz. um pouco aqui
lino, o rosto emmagrecido, comprido e com as ma<;ans bem 
proeminentes. Os seus olhos eram vivos e brilhantes ; 
mas já e~tava um pouco enrugada, encarquilhada. Tal
vez por esse motivo, teria exaggerado a sua idade para . 
ma1s. 

Como as duas Chamacocas, ella estava num constante 
vai e ve1n, do ·grande rancháo ao rancho de Joáosinho. 
onde eu estava, parecendo ter muitos afazeres. 

( 15) O fetuinino de chamacoca é <chimichana» na sua tingua 
própria. Os guaycurús dizem, .chamacoca quando se expressam 
em vortuguez. 

CAPITULO 

OUTR.OS POR.MENOR.ES COM R.ELA~Á~ A 
TR.IBU. 

ENTRE os hom1ens que vi na aldeia, nao havia mais 
do que dois um pouco idoso, e ·em tudo, contei uns 

dez o.u doze sómente; porém, soube que havia outros, 
no campo, ou occupados na roc;a onde, ás vezes, passa-
vam a noite. 

Em resumo, esta aldeia nao era mui povoada. A do 
capitáo Guazú-Ácá que tinha por nome "Aldeia-Gran
de", tinha urna importancia muito maior e constituía o 
principal nucleo da "nac;áo Guaycurús". 

Muitos gostam, quando estao falando delles, ·em
pregar a palavra "N A<;AO" para designar o agrupa
mento de sua rac;a, e nunca se utilisam do vocabulo 
"tribu". 

En1bora, como pude observar 1nais tarde, após· ter 
visitado as 'duas Aldeias, con1putadas todos os Guaycurús, 
nao deven1 f orinar u1n contingente maior ' ~e uns sessen
ta e tantos homens validos. 

Se se ajuntarem a estes os mocinhos e os homens 
idosos, talvez nao attingirá o total de urna centena a po
pulac;ao masculina. 

Esta tribu, antigamente mui numerosa e bem unida, 
soffreu grandes provac;óes nas guerras que teve com 
outras, visinhas e outr'ora com os guaranis e os paya-
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guas que habitavan1 o territorio paraguayo; mais tarde 
pelas doenc;as contagiosas - bexigas e febres malignas -
e tambero com as suas expedic;óes no " Gran Chaco", onde 
se achavam constantemente em pelejas com as tribus 
"chaquenhas" que viviam na inargem direita do rio Pa
raguay, cujas principaes eram os "Lenguas", os "Sana
panas", os 1" Chamacocos", os "Tobas" etc. 

E lles viram minguar de Ínais a 1nais o seu nun1ero. 
Emfim, em data inaas recente, pelas perseguic;óes 

ordenadas pelo Portuguez de Barranco-Branco, 1nuitas 
novas victünas, cahira1n ainda. 

Os Guaycurús eram excellentes e destemidos ~aval
leiros, e o sao ainda; mas, antiga]tlente, 'davam-se cotn 
f requencia e inuito n1ais seguidan1ente, á guerra, sobre 
tudo contra a tribu dos Chamacocos 1nuito n1ais pacata. 

Atravessava1n o rio Paraguay e, cac;ando, iam pro
vocar as tribus moradoras da margem direita, considera
das inimigas. Para ficarem mais á n1ao, e tornar mais 
faceis as suas excursoes no Chaco, iam estabelecer o seu 
acampamento, desde o comec;o da época da secca, isto é, 
no fim das chuvas e das enchentes, nas beiradas da mar
gen1 esquerda do rio Paraguay, riun1 carandazal, um pou
co mais alto, nessa parte escolhida, que leva ainda boje, 
o nome de " Aldeia-Velha", a duas leguas aproximada
mente, e aguas acitna, da dese1nboccadura do rio Nabi
léque, em frente da qual se encontram nun1a grande cur
va do rio Paraguay, tres ilhas pequenas, de forma alon
gada e estreitas. Canaes estreitos tambe1n e de pouca . 
profundidade as separam entre si. Grac;as a ·estas ilhas, 
a travessia do río, tornava-se das n1ais faceis para os 
Guaycurús e suas tropas. 

Co1no j á o dissen1os, un1a das tribus que 1nais a meú
do pelejavam com os Guaycurús, era a dos Chamacocos 
que quasi sempre supportaya o peso da derrota. 
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Victoriosos, os Guaycurús traziam tudo quanto a pi
lhagen1 dos acampamentos e aldeias dos inimigos podia 
dar-lhes de interessante, de proveitoso, segundo as suas 
convení~ncias. Elles f aziam tambem alguns prisioneiros, 
ás vezes homens, mas sobretudo mulheres e crianc;as. 

Joaosinho tinha com elle, na sua aldeia, duas mu
lheres e um hon1em chamacotos que eram os seus es-
cravos. 

Este vocabulo, empregado por elles . em brasileiro, 
- "escravo" - n1e surprehendeu muito. Mas, se a pa
lavta existe, no fundo, o que significa nao subsiste. 

Vivem todos entre elles, donos e escravos na mais 
larga communid~de. Sómente, segundo a sua discipli
na e conforme as tradi<;óes as inais antigas, todo membro 
da tribu, escravo ou nao, <leve obediencia passiva ao che
f e, ao cacique, ao Capitao, nas circumstancia graves. 

Os escravos vivem, pois, com os seus donos, como 
membros da familia, _ cabendo-lhes obedecer como os 
demais. 

Os guaycurús guerreavam tambem contra os indios 
Guaranís, dos quaes eram os visinhos mais proximos, se
parados apenas por urna distancia de urna dezena de le-. 
guas ao max1mo. 



CAPITULO XI 

DEMONSTRACÁO INESPERADA DE GOSTOS ., 

AR.TISTICOS. 

. ' 

, () dia que s~ s•eguiu ao da mi,nha ,chegad~ á Aldei.á. do 
· i:Tuyuyu», aquellf!. mulher Guaycur u qu,e ah µre . . . ' ' -. serv1µ o prrmteiro mate, causou-me . urna su,rpresa ta..,o 

original quaó inesperada e imprevista. ' · ' 
Nos arreios do meu cavallo, havia urna pe~a que noi 

paiz, se chama carona. E' f,eita de dois peda<;os de cou,. 
, ro t:u~ido e tem a forma de .u,m .tapete para 'sellim, q9e · 
vai substituind~, mas é de tamanho· um pouco maiot. · Era 
novirrha; o~ ·desenhos repuxados que a adornavam, 
apesar de nao terem nada de extraordinario, nem de mui 
"artístico, haviam, assim ·mesmo, saltado .á sua vista e at-
t,rahi~o a . sua atten~ao. . . 

~ . 
Ella pegou na carona . e .poz;-se a examinal:..a a:tten-

tamente, corno procurando gravar na sua tosca intelligen
cia, .o folheado enlac;ado em. curvas graciosas e as' 'delica-:. 
das voltas, estampadas no couro. 

E, enthusiasmada e exaltada en1 seu sentido artís
tico, se ja pela belleza do desenho - se,_gundo · 'O SeU pro-, 
prio gosto - seja pela sua nitidez e. regularidade, foi 
buscar um couro de veado, curtido, e de COI.' clara -'. 
branro-.roseo, e m.unida de um pequ~no pr:ato,, especie de · 
pires de barro1 bastante grosseiro -· humilde > amostra da , 
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arte ceramica dos Guaycurús - no qual havia urna tin
ta preta-azulada, e serv.indo-se, como pincel, de um peda
cinho de madeira, mastigado em urna das suas extremida
des, metteu-se logo a reproduzir, no couro curtido, os de
senhos da carona que mais lhe agradavam. 

Aproximando-me mais um pouco, e admiradissimo, 
observei que copiav,a fiel e habilmente o modelo. 

Estava longe de imaginar que gostos e disposi<;óes 
artísticas . pudessem nascer e desenvolver-se em indivi
duos, que viviam esssa vida br.uta e selvagem dos indios, 
e que, á vista de ~ desenho de ornamenta<;áo, 1nes?10 
vulgar, pudessem emocionar-se e fazer brotar ,um sentido 
artístico latente; . ' 

. Observei, entáo, ainda mais attentamente, a ·tatua
gem: ~alsa que levavam as mulhe.res que podía enxergar de . 
basta~te perto e notei, com effeito que ·existía nellas · um 
gos.to artístico muito caractetizado, nos motivos de ad0r-

. nos que utilisavam para se embellezarein, seja o rosto, 
seja o corpo. ; 

Esta ·mulher chamava-se "Jhivajháá~'. . 
Tinha sido 'a primefra rp.ulher - ... nao ousamos ~izer 

a ptim<!fra esposa, dó Capitaosinho. .. · ' , 
Praticava ·pois, . a . bigamia o J o,áosi'nhof.. Ou tal vez a 

polygamia? . . . 
·E' o que mais ' acirua nao: me atr~vi. a affitmar. 1. · 

Uso ou costume; sem duvid~, generalisadd, na tribú !. 
Jhívajhaá ta~bem f ala va um pouco o p6rtt,iguez. ' 

Desde criah.~a havia sido levaga, ao principal estab~leci-,, 
n1ertto da fa,zenda do Battanco-Branco. ·. , ·· 

,Ali, havi~ .apr~ncÚdo a fala.r e conseguir?-, vivenü<? 
perto e utn pout o no meio de brasi1eiros e outros ~xtran
geiros, assimiliat alguns costumes, expressóes e .no<;óes 
que mal quadrávam · num espirito rud.e é setn Cl:Jltu~a qqe 
difficilmerite se ·suj.eitava ás exigencias, de urna vida mais 
civilizada. 



90 E MILIO RIVASS E AU 

Lá tambero, talvez os seus gostos artisticos innatos, 
ter-se-hao desenvolvidos, mas, conservando-se sempre no 
estado latente, com as occasióes ou opportunidades que 
ella teve de ver e conhecer coisas que nunca teria podido 
imaginar, se nao tivesse sahido de sua aldeia. 

\ 

/ 

CAPITULO XII 

PARA EMPRE«lAR O MEU TEMPO., 

ESTE segundo dia, passei-o, posso · dizel-o assim, no 
descan<;o; comtudo, interessando-me em estudar na

quelles "bugres", o que podia ver em suas idas e voltas, 
em suas maneiras e en1 seus usos e costumes. . 

Notei <lestes ultin1os o que púde surprehender. 
Estavamos a 31 de Dezembro. O chefe, digo o Ca

pitáosinho havia-se ausentado. Tinha ido á grande roc;a 
que ficava quasi a 6 kilometros da aldeia. 

No dia seguinte ( 1.0 de Janeiro) , convidou-1ne a acom
panhal-o a urna roc;a pequena que tinha feito, a menos de 
1 kilometro. 

Fomos a pé, logo após o almoc;o. 
Havia naquella rocinha um pouco de tudo: canna de 

assucar, milho, feij óes, numerosos pés de morangas ( 16) , 
abobqras, melancias, etc. 

Havia um mandiocal e um canto plantado co1n ba
tatas doces. 

De tudo Joaosinho mostrava-se orgulhoso e, para que 
nada escapasse á minha vista, mesmó no que havia de 

( 16) Dá-se no Matto-Grosso, o nome de cmoranga> a uma 
variedade de abobora. 
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mais insignificante em quantidade, nao deixava de cha
mar a minha attenc;ao. 

Para encorajal-o, nao cessava de o cumprimentar. 
Entáo, muito animado, centava-me os seus proje

ctos de alargar esta sua roc;a e de plantar ainda muito 
mais, em que muito o apoiei, felicitando-lhe das suas boas 
disposic;óes para o trabalho. 

Naquelle cantinho desbravado, cultivado mal e mal, 
se viam de pé ainda, algumas das arvo~es maiores do 
matto; e as planta<;oes f eitas ·vicejavan1 com for<;a, no 
1neio dos troncos derribados, dos ramos e dos galhos 
maiores que o fogo tinha respeitado ou que haviam resis
tido á sua violencia consumidora. 

Mas para u1n agricultor mediocre esta rocinha, ar- ~ 
rancada ao matto, nao teria apparecido, senao como vm 
dr>s esf or<;os que o ho1nem primitivo teria podido fazer 
de melhor. 

A grande f ertilidade des ta terra virgem, remedía va e 
se substituía para o rendimento á lavra do chao. 

Na realidade, a terra nao estava remexida ou apenas 
no pé das plantas. 

E' preciso, para ser justo, dizer que os indios nao 
tem sempre os meios de procurar as ferramentas as mais 
ind~spensaveis, como a enxada, embora tivessem algumas~ 
mu1to gastas. 

Assim mesmo, mantinham num estado. relativo de 
limpeza, ·as sµas planta<;oes; isto é, cortando ou arran- , 
cando as malezas. . 

E, á falta de lavrar a terra, dáo á sua roc;a um as· 
pecto agradavel de boa conserva<;ao. 

Em conclusa.o, pode-se dizer, que neste assumpto, 
faziam em pequena escala, mas talvez, numa desordem 
maior, tao bem como os brasiléiros, que procuravam imi
tar e de que1n tinham tomado o exemplo, com o que ha
viam visto fazer nas fazendas visinhas. 

CAPITULO XIII 

A ORIOEM DO CAPITÁOSINHO. 

SENTAJvIO-NOS na sombra de ~tna possante peroba 
vern1elha; e, aproveitando da tranquillidade em que 

nos achavamos, e do silencio completo da selva que nos 
rodeava, eu quiz interrogar este . homem, ainda, muito mo
<;o que era - conforme o que, em pri~cipio, eu tinha 
pensado - o immediato, o segundo chefe, do que ficava 
actualmente, da poderosa "N a<;áo ", que. era antes a tribu 
dos bravos guerreiros e au.daciosos cavalleiros Guaycurús, 
chamados tambero algumas vezes caduveos ou cadineos. 

. Joáosinho, o Capitaosinho, commandava, pois, a frac
~ªº da sua tribu que morava cpm elle na aldeia. E, mais 
tarde, quando desappareceria o Capitao Guazú-Áca seria 
elle, Joáosinho, que ficaria certamente o unico e grande 
chef e, o Cacique dos ,Guaycurús. 

Desde que o vi a primeira vez, á sua chegad.a na fa
zenda Santo-Antonio do Nabiléqu~, matutei sobre a sua 
origem', e haviam-se f orn1ado em mim certas duvidas. 

Suas f ei<;óes eram tnuito mais finas e completamen
te differentes das dos outros homens da tribu, apesar de 
sua cor' um pouco bronzeada, ser aproxin1adamente a 
mesma. . 

Perguntei-lhe de chofre, sem preambulo, se elle era 
da rac;a dos Guaycurús? 
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Contou-me entao a sua historia. 

Como acima já dissemos, e aqui repisamos, os Guay
curús, constituiram urna tribu eminentemente guerreira, 
briguenta procurando constantemente pelejar e saquear 
as aldeias das outras tribus visinhas ou mais proximas, 
sempre com o proposito de se entregarem ao roubo e a, 

. pilhagem. 
Excellentes cavalleiros e bem providos de cavallos 

que elles mesmos criavam, se lan<;avam co1n frequencia 
em expedi<;6es longinquas e muitas vezes internavam-se 
en1 territorios paraguayos, onde atacava1n, nao sómente 
os indios Guaranís, n1as até as pequenas agglomerac;óes 
constituidas por elementos puramente paraguayos. 

A sua . audacia ia mesmo ao ponto de atacarem as 
que se achavam protegidas por urna pequena forc;a mili
tar, pequena guarni<;ao, mandada pelo Governo paraguayo, 
com o fim de garantir a seguranc;a dos habitantes daquel
les "pueblos". 

E' assim que, bem antes da guerra Paraguaya-Bra
sileira de 1865 a 1870, que sustentou " Solano Lopes" di
ctador e Presidente da Republica do Paraguay contra o 
Brasil, Argentina e Uruguay, a pequena povoac;ao de San
Salvador, na margem esquerda do rio Paraguay a algu
mas leguas~-aguas-abaixo, da foz . do rio 1

" Apa", pro vida 
de um piquetesinho de tropa e cuja populac;ao total podía ~ · 
contar em tudo u111a centena de habitantes, foi repenti
namente ataca,da e assaltadá p~los indios Guaycurús. 

Dos soldados e dos homens validos da pequena po
voa<;ao Salvadorense, muitos foram mortos; os outros ti
veram de fugir, para evitar seren1 massacrados. A maior 
parte das mulheres e crianc;as fugiram ta1nbem. 

Os ·Guaycurús, danos do campo de batalha e da pra
~a saquearan1, pilharan1 e roubaram tudo quanto acharam. 
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Incendiaram mesmo os ranchos e fizeram prisioneiros al
gumas mulheres e crianc;as que levaram. 

J oaosinho e sua máe f oram delles. 
Tinha en tao, disse-me, segundo o que lhe f oi conta

d9 mais tarde, um anno e meio apenas. Sua máe captiva 
pode continuar a erial-o. 

Elle ignora tudo do seu pae. A sua máe, nunca lhe 
falou delle. 

Era extrangeiro? era Paraguayo? nao sabe. 
1 • 

De sua máe, elle nao soube quasi nada. Ella mor-
reu quando tinha quatro annos e meio ou cinco talvez. 

Era de origem guarani ou paraguaya? isto é, já mes
ti<;a ou descendente de mestic;os, de india Guarani e de 
extrangeiro ? 

Convem notar que todos os Paraguayos tem sangue 
Guarani nas suas veias, com a exce~o dos creoulos, 
descendentes de pae e mae extrangeiros. 

\ 

Estes, tem o typo francamente europeu, quanto aos 
outros, é sómente de meio sangue acima que se aproxi
mam bastante <leste typo. 

E' quasi sempre o sangue do pae extrangeiro que 
supera e predomina a pesar de que, nesta descendencia, 
alguns, segunda a regiao da sua orige1n, sao mais ou me-

1 

nos de cor mais morena, sem que isso possa ser attribui-' 
do á regiao. Assin1 no Paraguay, os habitantes antiga
mente originarios da regiao de "Villa-Rica", eram mais 
queimados, trigueiros que a maiot parte dos outros habí
tantes do paiz. 

Entre as dif ferentes tribus de indios, póde-se notar 
essa differen~a que existe tambem, a de que algumas del
las sao mais ou menos bronzeadas e outras, mais averme
lhadas, como acontece, por exemplo, com os indios Gua-

I 



96 EMILIO RIVASSEAU 

ranis se os compararmos aos Chavantes, ( 17), aos Guay
curús e aos Guatos, que sao levemente mais claros. 

O meu interlocutor era moreno, bronzeado, o que dei
xaria acreditar que um pouco de sangue de branco, es
clarecia um tanto a cor de sua tez e que podía ter herda
do, tanto do seu pae como de sua mae; podendo esta ter 
urna origem india e talvez ser um meio sangue guarani. 
Estés pormenores explicam porque, tirante a cor, as li
nhas da.s fei<;óes de Joáosinho se apresentavam mais re
gulares, mais finas e contrastavam com a dureza das dos 
indios de sua tribu, da qual nao era mais que o filho ... 
adoptivo, e que o distinguiam tao nítidamente dos outros. 

Se, no physico esta distinc<;áo era notavel, era-o tam
bero quanto ao 111oral, e tal vez ainda mais f ortemente ac
centuada, como pude j ulgar e apreciar, pelo modo de 
emittir as suas proprias ideias, em tu do o que se ref ere a 
sua tribu: mas tambem e sobretudo, quanto ao seu juizo, lo
gico, sensato e recto, em rela<;áo á situa<;ao em que se acha
vam, co1no indios, morando e vivendo em territorio brasilei
ro e reivindicando a "Nacionalidade brasileira", como abo
rigenes, ao mesmo titulo que os demais autochtones e até 
- concluiu elle, com mais direitos que alguns extra.ngei
ros, tal como o Portuguez, senhor de Barranco-Branco. 

Como era de suppór, elle nen1 sabe ler, nem escrever. 
Cñado pela tribu, após a morte de ·sua n1áe, e nao a tendo 
nunca abandonada, havia crescido na ignorancia, longe 
da gente civilizada que os indios fugiam por temor, e 

( 17) Existe no sul de Matto-Grosso urna tribu de nome Cha
vantes que occupa,va toda a hacia do curso inferior do rio Pard~, 
e os seus importantes affluentes da margem direita. Hoje o que 
resta dessa tribu, muito reduzida, fica acampado nas aguas do rio 
I vinheima, margem esquerda nas beiradas do ribeirao de alguns 
dos seus pequenos af fluentes. Os chavantes sáo mansos. 

O pouso na hora do almo~o de dois bugres em ca~ada. 
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apprehensao, contentando-se em ficar á boa distancia, só
mente na defensiva. 

Mas, pouco a pouco, á medida que crescia, e se de
senvolvía a sua mocidade, os anciáes da sua tribu adopti
va, reconheceram nelle, as aptidóes e as qualiaddes que 
deviam alguns annos mais tarde fazel-o considerar como 
um futuro chef e. 

Assim, chegou a ser o bra<;o direito do Cacique 
Guazú-Ácá e emf im, Cacique, chef iando urna pequena 
frac<;áo da tribu que, por razóes de segurap<;a e tambem 
de conveniencia material quanto á occupa<;áo ' dos campos, 
havia motivado essa scissao. / 

Este caso, vem demonstrar que sem a menor suspei
ta da existencia de sciencias que sao o privilegio dos Povos 
cultos, ·os indios as váo praticando. Se para elles, aquel
las sciencias sao anonymas, isto é, se ellas nao tem nome, 
se assimilham muito bem ao que chamamos 'nós ·"política" 
e "economía política" . 

J oaosinho quando ainda muito mo<;o, havia tomado 
como mulher aquella Jhivajháá que, agora envelhecida e 
de quem nao teve filhos foi substituida por outra jovem 

"'Guaycurús que já lhe tinha dado tres varóes. 

Elogiou nluito sua primeira 1nulher que, muito co
rajosa e dedicada, lhe salvou varias vezes a vida, em cir
cumstancias mui graves e at~ tragicas, quando a sua na<;áo 

· estava perseguida pelas autoridades policiaes de Corumbá 
e do Estado e da gente do temivel e descaridoso Portuguez, 
seu vizinho. · 

Eis o que elle me narrou. 
E, o que me havia surprehendido nelle, á primeira 

vista, achava aqui, no que acabava de contar-me, a expli
ca<;áo racional e natural. 

/ 



98 EMILIO RIVASSEAU 
I • 

Levantámo-nos e voltámos tranquillamente á aldeia. 
A hora do mate tinha chegado, antes da comida 

da tarde. 
o resto do dia, passei-o descan<;ando na minha rede. 

NOTA - Das aldeias dos Guaycurús á San Salvador (Pa
raguay) a distancia media pode avaliar-se entre 180 a 200 kms. 
Em linha ·r!ecta ella é de menós de 180 kms. 

Conta-se de 78 a 80 kms. de San Salvador ao río Apa e 
deste ao Morrinho na beira do Nabiléque - por e:x>emplo 
antiga aldeia, mais ou menos 100 kms. 

O rio Apa serve de limite entre q Paraguay e o Brasil. 

CAPIT .ULO XIV 

PORMENORES COMPLEMENTAR.ES SOBRE 
TATUAOENS, PINTURAS, E MAQUILHA· 
GENS. - EX.P;OS.J.~AO D·E PRINCl1PIQS PHIJ. 
LOSOPHICOS TRADICIONA.LMBNTE PR.ATI· 

CAD·OS POR TODOS OS MEMBR.OS ·DA 
TRIBU. 

A guaycurú Jhivajhaá desenhava ainda. Aohava-se 
verdadeiramente enamorada da minha carona, pelos 

adornos repuxados que enfeitavam os seus contornos. 
Ella teimava em querer reproduzil-os, no couro curti

do que lhe servia de papel. 
Pensava sem duvida em applicar os detalhes de certos 

motivos nas tatuagens que mais tarde teria qt}e fazer. 
Era isto mesmo o que ella se propunha. 
As pinturas que as mulheres tr~zem no corpo e tam

bero no rosto, co1n a exce~áo · das applica<;óes de ocres, 
de dive·i;-sas cores, e de urucum, que poden1 fazer, cada 

. urna ~r si propria, e;x:ecutam-se urnas nas outras ; mas ás 
vezes, na tribu acharo-se mulhere~ mais ·habilitadas · que 
outras e de gosto mais artistico, que se constituem como 
especialistas, e recebem~ em troca das applica<;óes da sua 
arte, diversos servic:;os em pagan1ento, ou presentes. 

Estas mulheres, sao pois, as especialistas em tatua
gens da communidade ·Guaycurú. 

Jhivajháá era urna dellas na aldeia do "Tuyuyú", 
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onde ninguem lhe contestava a sua autoridade na materia, 
nem seu talento e nem o seu gosto pessoal, o que no 
entanto nao accrescia o seu orgulho. 

A communidade que os Guaycurús ad1nittem en1 
geral, e a promiscuidade em que vivem - talvez por 
causa dessa espeéie de communismo que os liga, por lia
mes affectivos e tambem pelos la<;os de sangue, lhes dá 
urna tal comprehensao da sociabilidade, que sua nientali
dade se f ormou e se desenvolveu no mais lc,i.rgo sentido 
da liberdade individual e da assistencia mutua. Esse sen
tímento a que chamaríamos o amor do proximo, os leva 
a ajudarem-se recíprocamente em todas as circumstancias. 
sem o pensamento de tirarem proveito algum para si pro
prio, pondo sempre de lado a ambi<;ao pessoal e sobretudo 
todo sentimento de superioridade individual tendente a 
se , prevalecer e a querer dominar e supplantar até os 
chefes reconhecidos. 

Consideram-se todos iguaes. Nao admittem a supe
rioridade de ninguem a nao ser a do Cacique ou capitao, 
nos casos graves em que a tribu corre um perigo qualquer, 
e tambem a do "padre" que é o medico da tribu e o 
"bruxo". Autoridades que carregam com tod<1;s as res
ponsabilidades inherentes ás suas. func<;óes; que todos re
conhecem, e deante das quaes todos se inclinam i.gualmen-

, te com obediencia passiva, nos casos de maior gravidade, 
q~e tocam o conjuncto de todos os me~bros da "Tribu" 
e os interesses geraes . . 

Nestas condi<;oes e com urna mentalidade da qt,tal 
o egoismo - especial e peculiar ao homem, nas sociedades 
civilisadas, é completamente banido, o mais perfeito en
tendimento, reina na tribu. 

Salvo si explóde de repente urna paixao demasiada 
viva que vem por algum tempo perturbar a tranquillidade 
dos espiritos entre alguns dos membros - nestas occa-
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sióes em que algumas nuvens, escuras vem sombreando, 
ás vez es os animos - faz desenvolver esse sentimento 
penoso, tristonho, irrequieto e apaixonante que se chama 
o c1ume. 

Por serem indios, nao lhe escapam. 
Para voltar a Jhivajháá, era ella que procedia ás 

pinturas, "'maquilhagens" e tatuagens falsas, simuladas. 
Tatuagens que levam a vantagen1 sobre as verdadei

ras, porque nao sao dolorosas, e que se desmanchatn e se 
suppriinem quando nao sao mais do agrado dos ,que as 
levam; e se ref azetn ou se substituem por outras, con
forme os desejos, segundo um modelo novo, quando o 
ultimo deixou de agradar. Hoje, poderia dizer-se segundo 
um modelo mais novo, ou mais moderno estylo. 

Mas, na maior parte das circumstancias, é conforme 
o gosto da propria artista que julga melhor dos ef feitos 
da sua arte, sobretudo quando se trata de pintar as costas, 
que por falta de espelho, a interessada nao póde dar a 
sua opiniao, e tem que acceitar o que sahe do genio artis
tico da especialista. 

As pinturas ou maquilhagens - consistem apenas em 
applica<;óes mais ou menos es~umadas de urucum ou de 
ocre amarello escuro ou avermelhado, sobre o rosto e 
algumas partes do corpo. 

Esta "maquilhagem" nao tem nada de artistfco. 
. As tatuagens simuladas, estas sao feitas, quasi sem
pre no rosto, mas geralmente t').as vesperas de grandes 
festas e regosijos que. organisam entre elles na tribu. 
Festas, em previsao das quaes, se fazem longos prepa-

. rativos. 
Antes de tudo f azem-se grandes provisóes de carnes. 
Como elles tem um gado de sua propriedade, sacrif i

cam-se nessas occasióes, um novilh9 ou dois, na hora ero 
que é preciso, caso náo tero carnes de ~a em quantidade 

• 
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sufficiente. Todavia, grandes cac;adas precedem essas 
festas. 

Grandes quantidades de mel proveniente das abelhas 
silvestres sao recolhidas. Os troncos de "nan1oculis" e 
seus palmitos apro1nptam-se aos montoes. 

Tudo accun1ula-se nun1a verdadeira abundancia. 

Elles tem tambe1n a f arinha de namoculi, especie de 
"sagú" que extrahem da parte inferior do tronco que 
fica, como já se disse, e com a q.ual se fazem excellentes 
e nutritivos mingáus, na estac;áo do lejte, isto é, desde 
'julho até quasi o mez de fevereiro seguinte porque elles 
tem, como já declaramos, un1a pequena manada e portanto 
algumas leiteiras. 

Mesmo feito com agua ou com garapa, quando falta 
o assucar, o mingáu é muito nutritivo e agradavel. 

Assim, provido de todos aquelles elementos pr1mor
diaes e. . . substanciaes, aos quaes elles juntam os seus 
productos agrícolas: 111andioca, batatas doces, 1nill}o, abo
baras, n1orangas, n1eloes e melaricias co1n ~ diversas outras 
frutas, quer se ja do can1po, quer do cerrado ou do matto, 
segundo a estac;áo, vao-se banqueteando alguns dias se
guidos. 

Certas bebidas fermentadas que fabricam, a medida 
que váq precisando, seja com milho, especie de "chicha" 
seja com frutas ou até com mef e residuos de colmeias 
- ·"aloja'', ajudam muito .a criar e a propagar a ale.gri~. 

Elles. danc;am, canta.in ou melhor gritam, bebem,· 
comem, vivem assim varios dias na embriaguez dos pra
zeres que se dáo e que váo progredindo até chegar a urna 
sorte de excitac;áo febril, de paroxysmo a que contribuem 
sobretudo as danc;as. Danc;as guerreiras, danc;as de gene
ro, todas amenisadas com passos e com movimentos-lasci
vos e mil contorsoes, sem que sejam por isto, mais 
reprovaveis que as danc;as modernas do mundo civilisado, 

,, 
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como o tango, o f ox trot, o shimmy ou o charles ton! da 
· America do Norte e imitadas das danc;as negras africa

nas . . ·Nao n1encionamos .. aqui nem o canean nem o maxixe, 
cuja obscenidade repugnaria provavelmente, aos bugres. 

Assim vae o progresso ! 
E dizer que todas estas dan<;as, estas f olías, torna

ram-se urna loucura nos brancas em todos os seus saloes 
onde ecoava a musica á bambula, que os Americanos 
baptisaram com o nome de JAZZ para disfar<;al-a com 
outro nome e dar-lhe maior acceita<;áo. 

' 
Mas, voltathos aos nossos bugres Gtiay~urús. Para 

elles, a musica ? Oh ! isto é o de menos, e nao ficam em
bara~dos para resolver a composic;áo da orchestra. 

Vi urna especie de violao, ou guitarra, "mbaraca" 
dos Guaranis confeccionada por elles-me,smos, e mal afi
nada - naturalmente - para acompanhar urna sanfona 
velha, offegante - um achado ou um presente de certo 
- servindo apenas para marcar o .compasso. Orchestra 
das mais primitivas, · mas, sobretudo, ,das menos comp'li-
cadas, á qual .se j untam os ruidos agudos dos apitos, es
pecies de flautas de taquara, o bater das palmas, e o rufo 
de algum tambor. 

Pois, nestas grandes circumstancias, todos e todas, 
bugres e bugras, fazem-se a. . . mascara! Isto é, com
poem-se um r~sto ··adequado ao seu papel, adornando, no 
mesmo tempo a sua cabec;a com urna especie de diadema 
de pennas e arrecadas nas orelhas. , ·' 

E' um grande trabalho em toda a aldeia, onde <leve 
ter logar a festa, durante os dois' ou tres dias , que ante-
cedem os divertimentos. · 

Port(l.tlto, a artista pintora, enf eitadora, ornamentista, 
tatuagista em falso, tem urna lida enorme. 

E' provavel que tenha· ajudantes ou apprendizes, 
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que repartem com· ·ella, no que ha de menos artistico, a 
taref a ardua de tanto trabalho occasional. 

E' preciso igualmente, tomar em conta que a cada um 
cabe o cuidado de apromptar as suas .. , vestes, para as 
fe~tas. 

Na questao do vestido, da conf ecc;áo dos. . . fatos, 
<leve-se tan1bem assignalar que existe ·entre os n1embros 
da tribu, muita emulac;áo. Cada qual- trabalha por fazer 
nielhor. E, as tradic;óes as mais antigas da tribu, sempre 
respeitdas, sao aproveitadas e trazem •por urna parte, a 
sua contril;>uic;ao. . 

A arte moderna ou moderno estylo, nao tem até a 
hora presente, forc;ado, nem violado as fronteiras da 
"N a<;áo Guaycurú ". 

Os adornos de pennas multicolores constituem as 
pe<;as principaes das "vestes". Elles sao us'ados, mais Oti 

menos largos ; acima do tornozello,, nos punhos, nos bra
c;os, ~a cintura e na cabe~a. 

Para esta, confeccionam-se sempre em. forma de dia
dema, e algumas vezes, tem grandes dimensóes. · 

Estes adornos · empennados, saos os principaés que · 
serve1n para vestir o corpo; Mas ainda, junctam-se-lhes 
collares, pulseiras, arrecadas, penduricalhos e outros 
objectos meudos que constituem os seus H jaezes"~ 

O material que entra no seu feitio sae de diversas 
fonfes. · 

Véem-se setnentes de diversas plantas, unhas e dentes 
de féras, como já o ternos <lito, e a. p:iadreperola tirada de 
um .marisco que vive nas lagunas. Esta madreperola 1 é 
recortada em pedac;os de 'formas e tamanhos dif f erentes.; 
e os colJares confec~ionados com ella sao de um · bello 
aspecto e effeito, ~m cima da pelle escura .~vermelhada dos 
indios, assim como os ·penduricalhos, no pesco<;o e nas 
orelhas apesar de sereril todos aquelles objectos, marcados 
de um cunho bastante tosco. 

I 
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E' sobretudo nas danc;as e principah;nente nos baila
dos guerreiros que todos aquelles atavios, pelo jogo do 
contr.aste, sobresahem mais vistosos ; e a impressáo que 
produzem é grande, quando na noite, debaixo das altas 
arvores copadas, no terreiro, se realisam os bailados, ao 
lume de f ogueiras, accesas e ateadas ao redor do acam
pamento, isto é, da aldeié\. 

As chammas desses fogos, inais ou 1nenos vivas, va
cilantes e intermittentes, na sua intensidade, dáo urna luz, 
as vezes de urna . crueza violenta ; as vezes meio apagada,. 
e aos corpos einpennados, multicolores, agitaaos em seus 
movimentos felinos, vivos, rapidos, desconjunctados, des
tocados nas suas contorsóes grotescas, tomam um aspecto 
sinistro, sataniCo, que as car~s, sobrepostas, pintadas tom 
ocre vermelho ou urucum, contribuem a tornar mais dia-

. bolicas ainda, quando urn raio de luz ou ª' chamma viva 
de urna das fog-ueiras vem a bater-lhes em cheio. 

Estas festas duram tanto como os mantimentos e as 
bebidas. 
: Algumas vezes, urna semana· inteira. ·As bebidas 

pódem ser fabricadas a medida do seu cpnsumo, até que 
se . acabem os ingredientes. 

* 
* * 

, Como essa gente nao é roida· pela ambic;áo, nem pelo 
orgulhó, nem pela invej?- ~ menos ainda pela cupfdez ·que 
afoga, nas sociedades civilisadas, todos os demais senti .... 

:. ' . ' 

mentos generosos e . altruistas, de que a alma- humana é 
. ddtada, e como a sobePba, original é Sempre <;:onservada 
intacta e intim~ente f un di da no seu amor proprio, os 
Guaycurús consideram urna f raqueza, urna extrema, baixe
za submetterem-se ás exigencia.$ da vida civ,ilisada dos 
autochtones. Elles ·os conhecem muito bem, e 1 pref erem 
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renunciar completamente a esta vida a abdicar da menor 
parcella d'esta liberdade que gozam e que souberam 
man ter e tem a peito de conservar. 

Para guardal-a, deixar-se-iam matar, antes de con
sentir, em seu prejuizo, na 111enor concessáo que os tor
naria escravos de vontades extranhas ou contrarias ás suas. 

Essas abdica<;6es que mostram o come<;o da decaden
cia dos povos, se veem sómente admittidas e acceitas pelas 
massas, nas sociedades civilizadas, que de n1ais a mais, 
se váo sub1nettendo a suppressao de suas liberdades mais 
legitimas e ao rnesmo tempo a todas as tyran.nias de u1na 
verdadeira escravidao.. 

E' urna sabia philosophia que vao praticando os 
Guaycurús, que por tradi<;áo recebera1n, e que tem, na 
sua base, a liberdade individual despojada dos vicios prin
cipaes que rodeam e corrompe1n .a do ho1nen1 civilizado, á 
qual foi preciso metter un1 freio e nun1erosas barreiras, 
por urna serie imponente de leis repressivas. 

Essa vida dos bugres, que estaríamos levados a con
siderar como animalisada, cria e dá, comtudo, a felicidade 
a estes selvicolas que, apesar do que se póde dizer, estao 
ao abrigo das necessidades. 

Porque, para elles, sao estas, pequenas e pouco nu
n1erosas. 

E' -lhes quasi sempre possivel abastecerem-se am
pla1nente. 

' . . 
Em resumo, poden1os 'Clizer, que estes bugr

1
es, sap 

f elizes ! · 
1 

E' raro que se achem priv~dos de alimentos e, multas 
vezes, os tem em abundancia. 

As vestes, sao ainda, entre as necessidades dos homens 
em geral e quasi debaixo de todas as latitudes, o que, para 
os indios, é de menor preocupa<;áo. 

Quando aos prazeres, aos divertimentos, se consti-
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tuem tambem neccssidades, elles sabem procural-os e pre
paral-os. 

Em geral, nos indios, os chef es das tribu~, nao sabe
riain explicar as vantagens que encontran1 em manter-se 
e ein conservar-se na sua vida selvicola, pela ignorancia 
em que se acham da nossa vida - o que os impede de 
estabelecer na sua mente qualquer compara<;ao - ; salvo 
talvez, por urna parte mínima, no que esta apresenta de 
mais apreciavel para elles Guaycurús, e que te1n for<;o
samente reparado, nas fazendas, onde, permanessem ás 
vez es alguns di as seguidos, - e nao saberiam f azer. urna 

1 

ex:posi<;ao capaz de chamar á vida selvicola que leva1n, 
a1guns imit,adores. 

Para isso, nunca pensara1n ein fazer propaganda. -
meio desconhecido nas aldeias. Mas, se existisse, na men
talidade dos bugres, alguma n0<;ao aproximando-se do que 
conhecemos e practicamos com esse nome, manifestar-se-ia 
com absoluto desinteresse e con1 toda sinceridade. O que 
seria em completa opposi<;áo como que se ve nas socieda
des cívilizadas, onde só se visam proveitos lucrativos. 

A vida é brevissima. Nao obstante, busca-se em vao 
muitas vezes, e até morrer, urna parcella de felicidade, para 
dar á nossa existencia ephemera, ao lado dos numerosos 
obstaculos que se eri<;am deante nós, das dif ficuldades que 

, nos assaltam e das luctas incessantes as quaes obriga o 
gráu de nossa civiliza<;áo, a compensa<;ao á qual julgamos 
ter· direitos.' Esta parcella: de feli'cidade só , se pode en
contrar realmente no contertamento que dáo as vantagens 
adquiridas pela actividade propria de cada uhi, além das, 
satisfac<;6es que procura o cumprin1ento do' dever ; ou bem 
ainda, nessa mesma ordem de ideias, cumprindo acta:s que 
os levem com desinteresse e abnega<;ao, a tomar-nos uteis 
ao proxin10 e, justificando entáo a razáo, e a finalidade 
de nossa presen<;a na grande obra universal do Creador. 
Reflectindo bem, e pelo que presenciava, parecia-me que, 
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na simplicidade da sua existencia, dos seus usos, dos seus 
costumes, e apesar da.falta completa de ben1 estar ao ponto 
de vista material - este, sómente segundo o nosso modo 
de ver - elles eram felizes ! 

E, na natureza toda primitiva de sua mentalidade 
simplista, os bugres, comprehendiam-no perf eitamente e 
tanto assim, que .fugiam da civilisa~o, como sendo urna 
coisa perigosa, como de um mal, de urna doenc;a conta
giosa, de un1 flagello. Elles preferiam e gostavam mais 
vel-a de longe, desde os seus mattos, e antes nos outros 
do que entre elles. 

A um trabalho manual qualquer, desde que seja obri
gatorió, permanente, o indio nao é capaz de submetter-se, 
nem dobrar-se. 

Assim em certas fazendas, onde por acaso se eµiprega 
um ou outro algumas vezes, náo chega a subordinar-se a 
todas as exigencias que pesam sobre elle ou que o proprio 
trabalho lhe impoe. Logo, abandona o posto. 

Seria preciso um treinamento prolongado, durante 
urna ou duas gerac;oes para chegar a dar-lhes o gosto do 
trabalho, 'e ainda assin1 tem havido tribu de indios que 
com o tempo e pouco a pouco se f undiram com as popu
la<;óes aborigenes visinhas, no meio das quaes ellas viviam. 
Isto se viu e se produziu nos municipios de Miranda, 
Aquidauana, Coxim, com os indios das tribus Terrenos, 
Queniquenáus, 'Lhanas re mais algumas outras, hoje quasi 
inteirame,ite desapparecidas. 

As doenc;as, sob forma epidemica, como as bexigas 
que appareceram em 1886 e 1890, concorreram muito 
ao desaparecimento de um grande numero dos indios. 

Aquellas tribus assimilaram~se bastante ~a~ilmente ~s 
usos e costumes da gente em CUJO contacto v1v1am, e CUJO 

systema de vida era ainda relativamente de um gráu. pouco 
elevado, devido ás dif ficuldades em procurar-se os ele-

.. 
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mentos de maior necessidade, e sobretudo, cuja existen
cia material nao se af asta va muito da sua. 

·Quanto aos Guaycurús que se considera~ como 
descendentes de urna grande e poderosa "Nac;áo" guer
reira - elles assim dizem-no muitas vezes nas conversas 
amigas que ternos - a sua soberba innat~ os impede de 
viver perto de populac;oes onde se achanam fatalme.nte 
na necessidade de se submetteretn a um trabalho seguido, 
contínuo, obrigatorio mesmo, e onde a sua liberdade se 
encontraría entravada e limitada. 

Elles, bem querem acceitar os presentes que algun1as 
vezes se lhes dá, como nestes ultimos tempos - o ~
verno lhes mandára distribuir, mas estes, elles os cons1-
deram como devidos. Comtudo, se de algum visinho, 
elles recebem objecto ou qualquer coisa de presente que 
lhes agrade, procuram qualquer outra cpísa par~ dar por 
sua vez em troca, que consideram como agradectmento ou 
pagamento. , 

O f eitio delles o seu trata1nento é bom para com os 
que os tratam co~o elles julgam merecel~oj ist~ é, de 
igual a igual, sem tomar em conta, as cond1c;oes dtfferen
tes que os separam, que ignoram, e nao querem, nem pro
curam conhecer. 



CAPITULO 

EXCU·R:SÁO. - .UMA PEQU·ENA 

CA~ADA. 
I 

Q di.a seguinte e'ra 2 de 'ja'tleiro. O ·Cápitáosiµ.ho ~ue, 
eu chama.va só pelo · nome de Joáosinho - cre~o 

que nao tinha mesmo outro que este de Joao que se' lhe . 
da va na sda forma diminutiva. · D.e certo, sua mae nao ~i· ·· 
havia. dado a -tonhec.er o d~lla, ne·m- .reveiado <?' .do ~~u 

1 
·~.1 

pae, -que havia· sido morto na occasiao d@ sáqu1e de "'San- · 
: Salvadorº. '~"""' ""' . 

. . P~is · 'nesse tli:a, Joaosinho c?nvidou-m·e a urna ea
<;ada. N;áo pqdi1a eu, desejar m·elhor. , Elle aproveitatia 

. a oportúnidade para me mostrar · algu~s esp~cimens de ' t 

' ~.páo-santo" -, . (Gaiac Offis.) -.. e de "quebrachos .
1

• -~· • 

':vermelhos"', 1essenci<:Ls bem mais escassas na margem.es'- : '·" ~' 
qtierda do rio ~aragqay, ; isto é, no lado hrasileiro, mas ·, 

·bas~ante abunaantes, a ultima sobr;etudo, na marge.m 
díreita, no Chaco paraguayo. · · .. 

Eille havi'a apromptado urna "matula" para o dia, 
, .,e a mais, le'V'aria o necessario para to,mar 'mate. 

Esqueci-me ',de ' dizer que o :consumo desse p·rodufto, 
era bastante g.ra11de nas · ald~ias . dos GuaY.curús, e que 
os bugres tinham d'7 i·r atié' Santo-Antonio do N~biléque 
par.a pro:cural-6, dando em pagamento,, is·to é, em troca, 
pelles, pe!lnas e <:ouros, e algumas vezes, prestavam os 

\ ; 
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seus s·erviQOs na occas1iáo dos rodeios. - Nesses traba
lhos, gostavam 1nuito de prestar a sua ajuda, porque havia 

. sempre muito bons churrascos para comer. Sempre 
carneava-se ~lguma r:ez. -

1 

•Concluido o almo.<;o, J oaosinho mandou buscar dois 
cavallos. Deppis de sellados~ ·cada um de nós, com a 
su.a clavina, elle um remíngton e eu um wiinchester, moo
tá:mos ·a cavallo ·e s.ahimos seguidos por· tres dos seus 
cachorros, os unicos presentes na hora. 

:um delles era tigreiro ou once;iro, s·egundo, ·parece, 
como se d~z no paiz, isto é, mestr:e, para c'a<;ar on<;as, 
os dois outr0s eram veadeiros ·m~s. corriam tambe·m antas 
e~~~. . 

Pa~samos pela ro<;a :grande, onde ~res ou qtla...tro h.u- ' 
gr:es trabalhavam. B:avia, um rancho pa:ra . abrigo, em ... 

' c:as·c;> de'. máu 'te·~p:o e; par:<i. pouso, á noite,. na . epoca de ¡. 

pla~ta:r ou Cie faz·er a 'coilheita ;. muitas ,mulht7J;"'es .e ~crian7 
<;as ia.m lá para ajudar. a tomar parte ne!ste~ · trabalhos. 
Depois : de um "olhar, lan<;ado de um laqo e · d,e outro, ie~i
;·citei QI m'éu compa:nheiro. Ali se via. um pó~CO de tudo, , 

1 I ¡ • 

cómo1 na ro~a pequena, 'p:erto da alde1ia; mas tambem, ria ' 
' ! • 1 • ' ! ~ , 1 t 

inesima de·s:01rdem. . · , 
. ' 

· Estes'. coitados~ nao eram capazes de ·:fazer .. melh,or. , 
'Quasi nao 1'em1ferramen1t'as' e fa)tam ..'.lhes os conhechnén- '' \ 
tos j fazem apei1as ;() que podem e m~is ou. ttnenos o que· r 

1viram faze.i:. tComtudo, n pouco ·que'' h.a~ , de tira·r do 
( cJ¡ao, .é para elles um grartdy,,auxilio. . ·,, · . · ' r 1 • 

, ~tetra nao é-lhes ingrata. E, em .trbca do que lhes 
'dáo, cultivando-a mal e mc.\l, fi.oam ainda muito be~ .pa- , . 
gos: ·EI'la parece s·entir ~ comprehender que . os; seos· . 
Clonos carecem dos dotes necessarios, que ign@ram tudo 
da$ delicadezas e dos· carinhos com que ella deve ser tra
tada, e qtte, 'portapto, com a' sua imperici.a e. incompeten
.cia, náo saber~am trfl,.tal-a melhor ;' mas sente, ~ssim mes-
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m-0, que lhes dao, em cuidados tudo quanto julga estar 
etn poder delles. 

Fomos em seguida a trote até á orla de outro matto, 
bastante extenso. 

' !Apeámos. Atámos os nos·sos animaes e entramos. 

Depois de percorrer alguns metros, tivemos a neces
sidade de abrir urna passagem com o facao. Mas, logo 
adeante, o matto tornou:..s·e maiis ralo e mais ~impo. 
Vimos algumas aroeiras de bello tamanho, perobas, ce
dros e alguns quebrachos ve!r·melhos que os brasileiros 
da regiáo chamam - nao s-ei porque motivo ;__ "cha
m.acocos ", do mesmo nome que os indios da tribu cha
quenha, assim appellidada. Os cachorros, do -seu lado, 
tinham sahido ca<;ando desde a nossa entrada no matto, 
e logo, ouvimos os seus latidos. Tinham achado ~ rasto 
de algum bicho, - priovavelmente, veado matte1ro ou 
cateto - e perseguiam-no, sem parecer rebatel-os do 
nosso ladQ. 

Sahimos do matto e esperámos um momento. Os 
latidos, dos cachorros que pareciam afastar-se, cessaram 
de vez. 

Mais adeante, numa matta maiíi rala, onde entramos 
~ ca vallo J oáosinho n1e mostrou dois ·~xemplareSI d.e 
"páo-santo,,. Atravessamos essa matta ·e á sahida um 
grande carandazal apresentou-se á nossa frente. 

Atravessarhol-o igualmente. . Os cachorros nos ti
nha:m alcan<;ado. o 'nde acabava o carandazal, em frente 
á nossa direcc;áo, comec;ava um grande brejo; porém, o 
chao era bastante firme - nao a.itolava - era antes um 
campo muito baixo, no qual pudemos entrar a cavallo 
para chegar até urna laguna que de longe se enxergava 
no seu centro. Sem duvida, deviamos encontrar, ás suas 
margens, numerosas aves aquaticas. 

) 
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O logar era multo descampado. Nada havia para 
esconder-nos e poder aproximar-nos sem sermos vistos. 
Era muito provavel que c9m a nossa presen<;a insolita, 
nesse meio, iamos provocar a fuga daquelles bandos de 
aves, que constituiam a attrac<;ao da laguna. 

Quebrando um pouco á nossa direita, e afastando
nos tambero um pouco, f omos até alcan<;ar urna pequena 
arvore de pequeno porte e de copa ra~a, mas ainda suf
ficiente para dar urna sombrinha aos nossos cavallos. 

Apeámos e atámos os animaes ao seu pé. 
Notava-se ao seu redor urna pequena eleva<;ao for

mada de conchas de caramujos principalmente, que di
v·ersas aves, mas sobretudo os caroes, vem comer, des
can<;ando-se nos galhos da arvore. 

Depois de ter atado os cachorros que nos haviam 
segu:do, fomos a pé, com muitos cuidados, para aproxi
mar-nos da laguna. 

O que eu desejava sobretudo, e já o tinha pedido a 
J oáosinho, era matar algumas gar<;as brancas, para lhes 
tirar as pennas que, para dar de presente, me haviam 
sido pedidas. -

Precisamente, entre diversos outros longipernas, 
como tuyuyús, cabe<;as seccas, baguaris ou gar<;as móras, 
viam-se alguns pares de gar<;as brancas, da especie maior; 
da mais pequena nao havia nenhunia. De onde estava
mos, porém, sem 1no.strar-nos demais, pod1.amos á vonta
de, admirar as suas longas pernas e os seus longos pes
coc;os armados de um bico muito comprido, que no seit 
conjuncto se refüectian1 ;nas aguas tranquillas dessa la
goinha, no mesmo tempo que os reflexos dos caustican
tes raios de um sol de verá.o, pelas 4 horas da tarde. 

De vez em quando, urna ou outra dessas aves per
naltas, de brancas sai~s, algumas dellas orladas de preto 
na extremidade de suas asas, mergulhava num moví-
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mento rapido o seu longo bico, na delgada camada de agua 
clara, para pegar no fundo, apenas lodoso, o bichinho que 
a acuidade da sua vista lhe tinha pern1ittido descobrir. 
Foi preciso quasi deitar-nos no capinzal do brejo e ser
pear para nao nos descobrirem. 

Se por acaso, tivesse hav:ido algumas '"chajhas" ou 
terús-terús, ( 1) c·ertam·ente, elles teriam lan<;ado o grito 
de alarme e espantado todos os bichos dos arredores e 
todos os commensaes da Jagoinha. E' incrivel como 
estas duas variedades de aves tem os ouvidos finos e 
s1ensiveis, como tambem o seu orgam da vista. 

J oaosinho rastejou o melhor que pode, e ainda bas
tante ligeiro, deixando-me longe atrás delle. Assim, 
aprox1mou-se bastante de u1na parelha de garc;a:s. Eu 
tinha-lhe seguido á. d~stancia; mas, quando o vi apontar, . 
pare1·. 

Demorou-se um pouco para ati,rar. Por fim, sahiu 
o tiro. 

Um voo magnifico de todas as a ves naquella hora, 
frequentadoras da laguna, foi a consequencia da ru~dosa 
detonac;ao. 

Varias centenas dellas, de ·especie different~s, esta
vam dissemimadas nas suas margiens e até no centro, 
onde havia numerosos patos que se puzeram a voejar, 
todos protestando com os seus gritos, que nos pa.reciam 
hostis, contra o desassocego que acabavamos de ocasio
nar entre ehles. 

Logo de pé, vimos dois pequenos vultos brancos que 
haviam ficacto na beiradinha da agua. Um delles mexia
se ainda. ___ ___.__ 

( 18) N-0 Brasil, a cha:j ha, chama-se anhuma, e -0 terú-terú, 
quero-quero - que é a onomatopea do seu grito. 
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Fomos aproxin1ando-nos. E , Joáosinho, passando
me a sua clavina, foi buscar as suas vi,ctimas: duas bellas 
gan;as da especie maior, que nqs deram 30 gram·mas de 
pennas, inais ou menos; - foi o que avaliei. 

A demora de ] oáosinho a dar o tiro, era por que 
elle esperava que as duas aves que andavam devagarinho, 
chegassem a collocar-se urna ao lado da outra pern1it
tindo que a sua bala f izesse duas victimas. Voltámos 
aos nossos animaes, e logo monnáimos a cavallo, e deva
gar tomámos o caminh'o da aldeia, onde chegámos ao 
por do sol. Na nossa excursao, nao sentin1os fome nem 
t ivemos sede. Joáosinho havia bebido U·m pou~o de 
agu~ quente da lagoinha. Tambem, sem tel-a provado, 
voltamos co.m a nossa matula. 

Haviamos -combinado que, o diia seguinte, se o Capi
t~o. Guazú--Aca nao viesse no "Tuyuyú", que iríamos 
v1s1tal-o na sua aldeia. Mas, nesse dia. ( 3 de janeiro), e 
bem antes da sahida do sol, cahiu urna chuva pesada e a 
t empesta.de que a 6:nha provocado, par·e.cia querer aggra
var-se. A viagem foi, pois, adiada para o outro dia de 
n1anhá-. Devagarinho, o dia se concluiu. Eu o passei 
parte do tempo na rede, tomando mate de vez em quando, 
e proseando quer con1 J oaosinho quer com Jhivajháá. 
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CAPITULO XVI 

JHIVAJHÁÁ. • 

JHIV AJHA.A tinha talvez de 45 a 50 annos. Era, pelo 
menos o que parecia ter. Nao tive a i.ndiscrec;áo de 

lhe perguntar. Suppuz que as bugres me.smas, podiam 
ter a v·aidade de nao querer confessar a sua, ~dade. 

Sem duvida, podia tambem pól--a em difficuldades ou 
bem obrigal-a a dizer urna pequena m·entira ou antes, a 
declatar que a ignorava. Era i'sto, ·o que de certo, havia 
de mai.s provavel. - Ella, neste caso, nao teria sido 
sosinha em achar-se em apuro tao enfadonho. 

O Joáosinho, mesmo - suppondo que a sua historia 
fo sse em todos os pontos, exacta, historia que se lhe 
ensinou quando jiá era mocinho - se acharia, de certo, 
incapaz de dizer-me a data, ou melhor ainda, ·o anno en1 
que a povoa~áosinha de "San Salvador" havia sido sa
queada pelos indios guaycurús. 

Pois, para elle, contando a sua idade desde aquella 
data, ter.ia pelo menos de 38 a 40 annos ; e assim mesmo, 
mostrava ter muito mais. 

Pode-se admittir ta1nbem que o saque de "San Salva
dor" tivesse sido anterior á guerra Paraguaya-Brasileira; 
neste caso sua idade se aproximar¡a da que lhe <lava a 
sua physi.onomia de varao e·m pl1ena pujan«;a. · ' 

' 
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Emquanto á sua mulher, á sua primeira mulher 
boje numero 2 - Jhivajháá, admittir-se-á que podia 
marcar muito mais do que a sua idade real. 

As mulheres dos indios, conforme se sabe, levam 
urna vida de escravas como acontece nas rac;as inferio
res ; a ellas sao reservados os mais rudes e pesados tra
balhos. 

J á, mulheres desde os onze a doze annos, vinte 
annos depois, sao avós e algumas vezes bisavós ! 

A velhice as colhe itnpiedosamente antes do tempo, 
antes da idade·. 

Mas, se Jhivajháá nao tinha ti do f ilho - caso ra-
1rissimo entre os indios - o que ainda se explica pela 
vida super-activa que levou, acompanhando o seu ma
r1do em todas as suas expedi~5e·s, muito havia soffrido, 
nos sacrificios que fez della propria pela sua tribu e 
pelo seu marido J oaosinho. 

F ora das expedic;óes guerreiras da tribu que ope
ra va sempre, segundo a ta.ctica e a maneira propria dos 
indios, isto é, por embosca.das n1as sobretudo por sur
presas, as fadigas e as priva~óes, além de serem fre
quentes e extenuantes, pouco a~nda, entravam em conta. 

Eram ellas um habito, um treino; era a vida 
mesma da tribu, dos varóes princip~mente. 

Tudo quanto contribuía aos soffrimentos e aos sa
crificios de cada um, redundava e transformava-se em 
um beneficio para si mesmo, e no mesmo tempo para 
toda a com1nunidade, e Jhivajháá participava de todas 
as expedi~oes, acompanhando semp~e o seu Joáosinho. 

·Ü objectivo sen1pre encarado, era de conservar á 
tribu e a sua cohesao e a sua f orc;a, pela uniáo intima 
de todos os seus membros, a fim de poder resistir 
victoriosamente contra todas as tentativas , de dispersáo 
que os seus .iniimigos procuravam exercer contra elles. 

' 
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Essas situac;oes, entre as mais criticas e as mais 
penosas, provinham principalmente e sempre, das amea
c;as e persegui<;oes de que eram as victi'mas designadas 
desde tres a qua:t ro annos já, de parte das autoridades 
policiaes de "Corumbá". 

Pers·eguii<;oes que se dava·m sempre á instigac;áo e 
a pedido do seu temivel visinho do "Barranco-Era.neo". 

Para evitar represa1ias sangrentas, quasi setnpre, 
em lo~ar de se defenderen1,, e de fazer face ao inimigo, 
preferiam ·e procuravam retirar-se, esconder-se antes 
de apres·entar un1a qualquer resist1encia. 

. E, tinham razáo. ·Era a _prudencia mesn1a que os 
gu11ava. · · 

!Sabiam pe·rfeitame~te que, se a sorte ou a infelici
dade fazia que as suas balas fizesse:m urna só victima 
que fosse, nas linhas dos seus agressores, teriam de 
soffrer urna batida, na qual seria.m mobilisados até as 
forc;as federaes, como ~sso aco.nteceu em fim de 1898 e 
da qual seria posta de lado toda compaixáo. 

Matar ! seria a ordem. 

Tudo isto, sabiam-no perfeitamente, tanto que -
apenas se annunciava urna amea<;a - e tinham bons an1i
gos pata prevenil-os - tomavam disposi<;óes para metter
se en1 logar seguro e a.o abrigo de todo e qualquer ataque. 

A f im de evitar toda surpresa possivel, os membros 
da tribu contribuiatn, segundo as suas for~as e os seus 
meios, a vigiar do modo melhor ·e m·ais adequado pela 
segur.anc;a geral. · 

Foi, pois, em diversas circumstancias, que Jhiva
jhaá arriscou varias vezes a sua vida para salvar a do 
seu marido ·e tambem para impedir a destruic;ao de sua 
tribu e a dispersáo do resto dos seus membros. 

\ 
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Ella era urna verdadeira amazona. Montava a 
cavallo como o melhor dos cavalleiros de sua tribu 
e e1n qualquer an imal, 'O prime:iro que se apresentava, 
apenas <loma~o, ou mesmo .sem sel-o, que ehla mesma 
lac;ava, se preciso, com tanta dextrid~de que o teria 
feíto o melhor e ma1s habil dos "cow-boys". 

Era, segundo se dizi·a, de urna des:treza notavel para 
o tiro a bala. com as espingardas ordinarias que grande 
parte dos homens de sua tribu possuiam. M ulher 
~ncanc;ave'l. Pod~a '51azer, como j';á' lhe aconteceu em 
div·ersas occasioes., caminhadas con:side·raveis nos tna
oegoes dos brejos - como os que 1existem na regiáo 
e que sao immensos, ou .ainda nas campanhas deserticas, 
aJtirav-essando rios, corri~os, brejos carandazaes inter
minaveis ou mattas espessas, onde os encontros peri
gosos eram ·S·empre possiiveis. 

A sua resis tencia phy:sica havia sido provada muitas 
vezes e posta á prova pela sua propria vontade e tam
hem, muitas veres oom ris.co de sua propria vida, tao 
grande era o devotamento que tinha para com a sua 

· tribu e particularmente para com o Joaosinho, seu 
marido. 

J\1 uitas vezes, a tribu achou-se na obriga<;áo de 
mudar de acampamento, segundo cer1tws circumstandas 
e tambe·m devido as amea<;as frequentes que lhes fazia 
o Senhor de Barr.anco-Brancd. 

!E, no vasro territorio por ella occupado, nos foi 
dado ve~r numerosos loga;res abandonados, e onde anti
gamente haviam fixado suas moradas. 

Entre as mais reoente·s persegui~oes que a tribu 
teve de soffrer) Joaosinho me contou - no s·eu estylo 
~ á sua n1aneira, urna, na qual tres annos antes Jhiva
Jháá foi quasi victimada. l\IIas, · gra<;as a sua coragem, 
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a sua decisáo rapida que lhe dictava o perigo imminente 
e mais ainda ao seu sacrificio, a tribu toda foi n1etter-se, 
ainda em tempo, ao abrigo de um ataque, e evitar que 
fosse morto ou cahiss·e priisioneiro dos seus .aggressores. 

,. 

t 

CAPITULO XVII 

UM ATAQUE A ALDEIA DE JOÁOSINHO 
CONTADO PO[{ ELLE MESMO E BALDADO 
ORA~AS AO SACRIFICIO DE JHIV AJHÁÁ. 

N A epoca- em que se deu esta. nova aggressáo que 
náo passou senáo de urna tentativa, visto como 

os atacantes ficaram frustrados nos seus intentos e na 
sua empresa, e que deu logar ao episod:o cuja narrac;áo 
segue, a tribu, como agora, achava-se dividida em dois 
grupos. ·O menor, ·encabec;ado por J oáosinho, occupava 
urna aldeias1inha perto do morro do "Niutaque" ao qual 
.S·e apoiava; morro que é situado na beira esquerda do 
rio do mesmo nome. 

A outra aldeia ficava duas leguas distante, um 
pouco mais adeante num logar chamado "Tigre". Esta 
ultima tinha por chefe o Capitáo Guazú-Áca e era a n1ais 
impo-rtante. 

Fóra de alguns trabalhos agrico~as exigidos nas 
roc;as que f azem e mantem os ~ndios co-m o fim de se 
procurarem mantimentos ·supplementares, fóra das ca
c;adas que estas náo lhres podem dar, sao ainda estas 
ultimas que occupam· e exigem a maior parfe do seu 
tempo, além do que se emprega ·em cuidados de algu
mas .cabec;as de ga.do e cavallos que possuem em 
proprio. 
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Pois, num dia daquella epoca, Jhivahjáá acompa
nhada de outra mulher e com dois bugres da sua aldeia, 
fóra á fazendinha " Sao-J oáo ", de um tal J oaquim 
C,ardozo, distante 4 a S kilometros mais ou menos da 
sua alde~a. 

·Naque'lle tempo, o fundador dessa faz·endinha, 
mantinha-se .neUa ainda, aguentando as amea<;as do 
Senhor de Barranco-Branro. 

o fim <leste passeio, era procurar alguns tnetros de 
algodao e um pouco de herva-mate. Em troca, para 

• 
· pagar as compras, os bugres haviam levado alguns couros 

de vaccas. 
Depois da partida de Jhivajháá e seus companhei

ros, Joáosinho, o Capitao da aldeia, tinha sabido do 
seu lado, com trez outros bugres, em busca de mel e, 
tambem para ca<;ar, S'e se apresentasse a opportunidade. 

Do morro do "Niiutaque"., isto é, da aldeia á fa
zendinha "Sao-J oao ", o oeam·inho era marcado por 
alguns trilhos mais ou menos paraUelos, cortando cam
pos limpos, as vezes pequenas mattas e tambem caran
dazes. 

' 
_Fazia urna hora apenas que Jhivajhaá e ·seus com-

panhei ros es1ta vam na f azendinha, quando a sorte veiu 
favor:ecel-os, •fazendo-·lnes desco~rir, .por tcasuallidade, 
gra<;as a urna pequena nuvem de poeira que se levantava 
no ~r, no caminho vindo de "Santo-Antonio", um des
tacamtento armado que 1se ·avari<;,ava na cdirec<;ao de 
"s- J - " i ao- oao , a trote regu ar . . 

Como Jhivajháá e os seus nao tinham desellado 
seus cavallos, e1Ies os levaram logo, atras da casa de 
morada, e, atiravessando rapidamente o .curral, mon
taram a cavallo e, fugindo apres.sados, alcan<;aram, 
mantendo-se escondidos pela <:asa da fazenda e alguns 
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ar.vor·edos, o carandaza:l mais · proxiimo. Varara:m-no 
rapidamente. 

Tiendo .chegado em -campo limpo, metteram seus 
cavallos a galope na clirec<;ao da aldeia, porém evitando 
utilizar-se dos trilhos batidos, passando mesmo á dis
tan cía delles. 

Nao haviam s:ido vistos do destacam·ento, e o fa
zendeiro, sem merrti'f e sem atrai1<;oal-os respondeu ás 
perguntas do chef e da escolta a respeito da aldeia e do 
numero de bugres que a occupavam. 

Elle havia reconhecido que os recem-chegados eran1 
soldados. 

Todos estavama vestidos á paisana, mas tanto o 
ohefe como os ho1nens que o acompanhavam pareciam 
s,er·em soldados de policía, e levavam armas de gue·rra. 
Effectivamente, o faze1ndei.ro nao se equivocava. 

Informaram-s·e da distanc·ia á aildeia. 
Logo, sem desellar, depois de ter comprado xarque, 

f izeram u!m churrasco e comeram. 
Elles eram nove, ao todo com o chef e. 
A hora que assim perderam, havi'a <laido a Jhiva

jhaá tempo de sobra para chegar e prevenir toda a 
gent1e da a;ldeia. Mas Joáosinho estava ausente e 
Jhivajháá nao sabia de que lado podia voltar. 

Os dois bugres que haviam acompanhado Jhivajhaá 
ajudaram todo o pessoai da aldeia a mudar-se de pressa 
para o maitto e esconder~se nos lugares mai.s espe.ssos, 
matto que rodeava o mor,ro do N~utaque, dando o alar
ma, ao mesmo tempo., aos bugres que estavam na ro<;a. 

Entretanto Jhivajháá se foi sosinha e a galope no 
".Tigre" para participar aos bugres desta Aldeia o pe
ri go que os am·ea<;ava. 

Do N.iutaque 1ao Tigre, ha 12 kilom. mais ou menos, 
e o caminho ou 111elhor os trilhos, váo desenvolvendo-se 

.... 
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a distancia de algumas centenas de metros, de urna 
cadeia de morros baixinhos quasi umdos, entre si, pelas 
su as bases e formando como urna pequena cordilheita, 
até chegar no logar chamado "Tigre", nome dado tam
bem ao ulti1no morro, o mai'S elevado pelo qual ter
mina a cordilheira, e onde estava a Aldeia do Capitáo 
Guazú-Áca. 

Este achava-se ausente tambem. O alarma foi 
grande. Mas os poucos homens que tinham ficado na 
aJl<leña, ajudaram mulheres e crian<;as a mudar-se indo 
es·conder-s·e nas parres, mais apertadas d:o matto da 
cor<lilheira, cujos ultimos pequenos degráus, acabavam 
quasi á beira do grande corrixo "Namoculi" - bra<;o 
que se dest~a da margem esquer~a do rio Niuta~ue 
para vir desemboccar nesse mesn10 no, um pouco ac1n1a 
do morro do mesmo nom·e, formando assini urna ilha 
bastante grande e quasi todo brejosa, ou de campos 
baJixos. 

Nao se isabem nunca os designios da Providencia, 
e apesar de todas as precau~5es que podem tomar os 
bugres quando viajam ou sahem de sua aldeia, nao ha 
nada que possa impedir que a sorte - a má ·SOrte 
os leva a topar com os seus inimigos. 

Naquelle dia, o inimigo era o destacam·ento, a es
colta armada. Seria entao preci.so defender-se? Elles, · 
po~s, nao temiam a necessidade de fazer frente e de 
bater-se um contra dez, se o caso se tiviesse apresen
tado; mas, arriscavam matar muito dos seus aggr·es
sores, e, para elles, cómo já foi explicado, esta solu<;ao 
seria perigo1sa. Era prefer.ivel .evitar qualquer encon
tro que pudesse tornar-se fune.sto. 

Jhivajhaá, cumprindo o seu primeiro dever, voltou 
ligeiro á aldeia do Niutaque, que achou deserta e com
pletamente desoccupada. 
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Sabendo que toda a sua gente estava bem ass-egu
rada, ficou satisfeita. 

Devido ao atraso que póz o ·destacamento en1 r~
montar a cavallo, o tempo necessario para a evacua<;ao 
da. aldeia, havia sido mais que sufficente para que toda 
a mudan<;a se effectuasse em ordem. 

Jhivajhaá foi-se entáo adeante como para ir ao encon
tro da f on;a e tambem do -seu J oáosinho, no caso de se ter 
achado na necessidade de tomar este mesmo caminho para 
voltar na. aldeia. 

Eram aproxJimadamente 4 h. 1/2 da tarde. 
Jhivajhaá mantinha-se na esquerda dos trilhos,. no 

sentido da aldeia á fazenda Sao-Joao, isto é, do ca1n1nho 
a s·eguir, e a urna distancia regular, mas que 1he ~er
mittia vigial-o e poder esconder-se atrás das mottas 
ou dos arvoredos e entrar, caso fór _preciso, nas partes 
mais densas dos carandazaes. 

Na esquerda <lo caminho que, por sua vez, devia 
seguir o destacamento, partindo de Sáo-Joao, o campo 
era coberto com macegas e estendia-se até o rio Niu
taque, acabando-se na parte onde come<;ava o brejo do 
rio. Mas neste espa<;o, cuja largura varia.va de 500 
a 1500 metros, segundo as voltas do rio e que era limi
tado pelos trilhos que constituiam o caminho, viam-se 
alguns pequenos cap5es isolados . de 3, 4 a 5 · hectares 
mais ou menos e bosquesinhos ainda mais pequenos. 

De repent~, ntun momento dado, · Jhivajháá ouviu 
distintamente os passos de urna ltropa de cavaillos, an
dando a trote nos . trilhos. 

· Logo, parou s,eu cavallo e escondeu-se do melhor 
modo possivel atrás algumas arvores a uns cem metros 
mais ou menos dos trilhos. 

Era o destacamento. Este passou. jhivahjaá foi 
atrás, dispondo-se a segui'l-o na sua batida, quando 

.. 
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ouviu ainda atrás della, um galope de cavallo e um 
grito. Volvendo-se. e con1prehendendo o perigo que a 
ameac;ava, lanc;ou-se a galope no campo em direcc;ao ao 
rio Niutaque, buscando no mesmo tempo alcanc;ar um 
daquelles capóes mencionados a.cima. 

Um cawlleiro a perseguía. Per.tencia ao destaca
mento. T.inha tido a necessidade de parar e ficado 
atrás, no tiempo que os 1seus companheiros, continuando 
no seu trote, havian1 ganho mai·s de- meio kilom·etro 
de distancia em <liante. 

Vendo que nao podia alca119al-a o per~eguidor, 
atirou quatro ou cinco balas da sua arma na Jhivajhaá. 

Os seus companheiros, a:pesar de .estarem bastante 
longe em deante ouvindo os tiros, voitaran1 a galope, 
acred~tando em um ataque pelois indios na retaguarda. 

Jhivajháá nao havia sido baleada e ·havia conseguido 
attingir o oapao no qual .se <lirigia e onde parou e 
ficou escondida. · 

Os nove individuos reunidos rodearam o capáo. 
E, para assustar o coitado que neUe- buscára refugio, 
e que cuidavam capturar, apesar de nao ousarem aven
turar-se a penetrar nelle, descarregaram varias vezes 
suas armas a esmo no capá.o. 

Eram já, ma\s de 5 horas. O sol baixava 1nuito, 
mas podia-se contar ainda com 1nais de duas horas, 
antes da ·escuridáo ·comp1eta. 

Um .delLes ~ve ~ntao a diabolica ideia de por 
fogo no campo, fogo que entraría f-0rc;osamente no 
capao ·e obrigaria o indio, que nelle se esoondia, a sahir 
ou a deixar-se assar, o que nao era provavel. 

Logo, em di:versos pontos ao redor do capaosinho, 
accendera'm fogo e ficaram á ,espera que o incendio p~ 
netrasse no interior. 

V1giavam e rondavam o bosque. Grac;as ao vento 

, 
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muit0 fraco, o fogo nao tomou proporc;oes que de um 
lado, por mais que o rodeasse por completo, e por esta 
mesma razao, nao se estendeu senao muí •lentamente 
no campo, apesar da espessura da macega. 

Era, esse caso, signal mía.nifesto da protecc;ao da 
Providencia? 

Tendo plenamente consci•encia do perigo que estava 
correndo, Jhivajháá conduziu o seu ca.vallo no centro 
do capáo nun1a parte ein que a matta ficava mais espessa 

1e espe·rou. ' 
A fum·a~a a incommodava bastante, ~as nao podia 

re1nedial-a em nada. 
Era preciso, supportal-a. 'Felizmente a noite nao 

tardaría e ella con}tava com a escur.idao, se o fogo nao 
foss·e mais •a<leante, para sahir da má e penossa sirtuac;ao 
en que se achava m·ettida. 

Como nao havia agua por perto, o destacamento 
encontráva-se na obrigac;ao ou de continuar a sua 
marcha até á aldeia ou bem voltar atr:ás, para pousar 
na fazenda Sao-J oáo. 

Nao havia probabilidades que se decidissem a. seguir 
na dir·ecc;áo da aldeia para dormi-r e pas.sar a nohte, pelo 
m·edo de serem surprehendidos e atacados pelos indios. 

l'fambem, nao ousar~m 1apear, para entrarem no 
capáo, onde sabiam perfeita.mente que nao havia nlais 

. de que um só indio ainda. que este índio era m.ulher e 
sem arma alguma ! 

Umia hora mais tarde., depois que o sol já tinha 
desapparecido, 1e que a noit·e escura. ia substitu1,r-se á 
luz crepuscular que <lava atnda um po~co de clarida<le, 
os homens <lo destacamento tornavam .a montar a 
ca vallo e voltaram atrás, na fazenda Sao-J oáo onde 
iam passar a noi.te. 

Bssa pequena scena dramatica que acaba.va de 
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desenrolar-se a mais ou menos 2 kilometros do Morro 
do Niutaque e da aldeia, despojada dos seus habitantes, 
se havia tornado mais tragica ainda pelos tiros dispa
rados ás centenas, - sem modera~ao e inutilmente, 
pelos soldados do destacam·ento - embora esse abuso 
de consumo de polvora e de cartuchos, hav:ia sido dos 
mais uteis aos indios. 

Aquelles tiros que se podiam qualificar de intenso 
tiroteio, e sobretudo, os ultimos disparos pouco antes 
o por do sol, - no momento •em que a natur·eza inteira 
se pr·epara e recolhe-se 'para entrar no descan<;o, numa 
ca1lma <::ada vez mais profunda, pela parada geral de 
todos os ruidos que marcam a intensidade da vida, -
foram muito be.m ouv:idos no morro do Niutaque, assim 
como os seus echos que se estendera1n, prolongando-se 
e repetindo-se indefinidamente, porém de mais a mais en
f raquecidos, ao longo da cordilheira. 

Estas descargas causaram na alma dos--coitados 
indios, escondidos nas proximidades, a angustia mais 
profunda. 

Elles sab'iam ·que J oaosinho e os seus tres com
panheiros estavam ainda no campo; mas, ignorando a 
manobra de Jhivajháá, os seus temores nao se levaram 
senao para o seu Capitáosinho que todos muito queriam. 

I 

Estes tiros tiveram ainda outra vantagem., quanto 
mais ·que nao fizeram victima nenhuma, a de repercuti-. 
rem no campo, onde de ·capá.o em capao os eehos se 
propagaram e vieram ·encher de medo os quatro ca<;a-
dores, atemorisando-os. _ 

E11es entáo aproximar~m-se a toda pressa da di
riec<;áo de onde sahiam os tiros ·e pouco depois avistaram 
as fuma<;as da queima<;áo do campo. 

Nao sabiam entáo o que pensar, senáo que era 
preciso proceder com muita prudencia. 

Um trio de 
•• 

bugres Guaycurús trajados de paisanos quandl> 
visitam f azendeiros seus v iz inhos 
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Capitáo Guazú-Ácá M o~as irmás as mais lindas da 
Tribu na Aldeia Grande 
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Devagar, continuaram a ir por deante. 
O meio para se orientarem, e.ra agora a fuma~a. 
Chegados á certa dist ancia e comprehendendo que 

sua aldeia nao estava em perigo, nem pelo menos, di
rectamente amea<;ada, pararain e aguardaram atrás dos 
arvoredos. 

Esta queimada do campo, neste logar e depois de 
intenso tiroteio, os jntrigava muito e fazia nascer no 
seu espirito desassocegado e desconfiado, as mais pes
simistas conjecturas. 

Joáosinho apeou e a pé se foi em reconhecimento. 
Logo que chegou á vista do campo queim.ado ao redor 
do capáo, e do capao mesmo,, onde o fogo parecia ter 
entrado um pouco nas beiradas, um estremecimento 
intenso invadiu-lhe todo o corpo, sacudindo-o terrivel
mente. 

J oáosinho pare{:ia eptáo have·r comprehendido ! 
Sem .a.inda imagtln.a.r quem era ou qua.es eram os dos 
seus a quem se havia preparado um tal supplicio e 
quaes podiam ser as victimas tao barbaramente sacri
ficadas ao odio, á ira, á vingan<;a de "gente branca 
civrlisada" cujo interesse cupido, unicamente lhes arma
va o bra<;o. 

·Intieresse quanto mais egoista, deshumano e cobar
de que estava dirigido e movimentado contra urna fraca 
tribu de bugres, incapazes de luctar · com armas iguaes 
para s·~ def ender·em contra ·os seus aggressores, mais 
poderosos e nun1.erosos ; ' ínteresse, cu jo objectivo con
sistia em matar o mai1oir numero de indios e arremessar 
os que escapassem dos terrenos por elles occupados 
para em seguida tomarem logo posse delles. 

Tal era a ·cupidez inconfessa do poderoso visinho 
do Barranco-Branco; taes eramos seus processos crueis 
e deshumanos e suas machina<;oes machiaveilicas e pre-

r 
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meditadas na sombra e debaixo dos auspicios de un1 
governo e de autoridades que Ihes traziam o seu assen
Vimen to, sua ajuda ·e a sua protec<;áo. 

J oaosinho observou, por longo _tempo, o cora<;ao a 
explodir de vingan<;a, <leante de urna táo grande iniqui
dade e de ru'ma infamia tao atroz ; mas tamben1, cheio 
de u1na ra~va que bem sabia impotente. 

1Con1tudo, estava pron1pto a sacrif.icar a sua vida e 
fazer-se n1atar para salvar os seus. 

. E , a:pesar desta sedie dre saciar a. sua vinga.n<;a, 
presencia pallido, tre1ne11do de raiva e hntnobi'lisado a 
retirada dos aggressor.es, a volta atrás do destacatnento 
que tomava a direc<;ao da faz·enda Sao-Joao, ficando 
sempre ne lle, a duvida orua d~ que _urna grande· desgra<;a 
cahi'a sobre os seus, sobre a sua tribu. 

Sen1 perder de vista a escolta que desapparecia a 
trote comprido do lado da f azendinha, esperou a inda 
alguns minutos mais e logo lan<;ou um grito, vjrado 
do lado da banda onde o aguar<lavam os seus compa
nheiros. Quasi logo um grito similhante lhc respon
deu. E, poucos instantes . depoirs os seus tres compa
nheiros juntavan1-se a elle. 
· Os quatro entao a cavallo dirigi-ram-s·e para o capao 

incendiado. 
O fogo :illuminava todo o campo · e 1expandia agora 

<le noite as suas chammas, ás luzes vacilantes e move
<li'<;as, ás vezes n1orredi<;as, ás vez·es mais vivas e mais 
bri.lhantes, que na sua mente tínham para ·elle·s com um 
aspecto sinis1tro, urna dolorosa s:ig.nifica<;ao. 

Elles puderam atravesar a linha do f ogo numa parte 
onde este apresentava pequenas sO!lu<;oes de continuida
de, e aproximaram-se o mais de pressa do bosque cuja 
borda, ao seu redor, ficava hraseiro que ia pouco a 
pouco se apagando por falta de combustivel sufficien-

, 
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temente secco. Um cordáo da bromeliacea "caragua
ta - ou gravata - " bastante largo havia de seu 
lado impedido a propaga<;ao do fogo, mais além no 
interior. 

Parados em frente do capa o, elles deram ailguns 
pequenos gritos de bichos que elles imitavam na per
fei<;áo e a curtos intervalfos•, os repetiam, andando de
vagar no redor do bosque a alguns metros da orla. 

Depois de pouco tempo, pequenos gritos apenas 
percep.tiveis, porém parecido's se fizera'm ouvjr. Vinham 
do centro do capáo. Após poucos segundos, J oaosinho 
lanc;ou um novo ·grito - grito ou -canto - era este 
da perdiz ".martineta" (19) que elle repetiu tT1es vez·es a 
int·ervaJllos regulares. Um grito um pouco differente 
lhe . respondeu, era este da perdiz do matto, do "J aó", 
que parecía sahir mUJito pertinho e que foi seguido, 
quasi logo de mais tres outros g.ritos a intervallos 
iguaes, da "martineta" vi.ndo de muito qonge. 

Todos os quatros estavam tornando-se anciosos. 
· Quem ipois estava tá?. 

Tres novos gritos de "Jaó" sahiram da matta, per
tinho da orla, aos quaes Jo.aosinho deu a resposta, re
petindo-os. 

Alguns segundos depois Jhivajhaá appareceu, pu-
xando o cavallo pelo cabresto. , 

.O iencontro foi emocionante; poucas palavras foram 
pronunciadas ; mas manifestou-s.e lo.nga:mente por· excla
mac;óes e pequenos gritos <l·e a·legria que· se esfor<;avam · 
de abafar(, apesar de que se sab.iam completamente 
sosinhos e que toda iimminencia de perigo estava, pelo 
menos, momentaneamente apartada. 

Sem maior demora, montaram a cavaHo, e todos 

( 19) P erdiz de campo. 
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os cinco arredaram-se desse logar que bem teria podido 
tornar-se sinistramente lugubre. 

A pequena t ropa se foi directamente á aldeia, onde 
passou a noite nao podendo a esta hora tard:a, ir em 
busca dos seus, a fim de tranquilisal-os em quanto aos 
acontecimentos que acabavam de désenrolar-se. 

No caminho Jhivajháá contou, nos seus pormenores, 
todos os incidentes do dia, a comec;ar do momento em 
que o azar, a ·sorte, sob a forma de urna pequena 
nuvem de poeira, lhe descohriu a chegada da escolta, 
até a hora en1 que, perseguida e servindo de alvo aos 
cinco primeiros tiros, entrou no capao que os homens 
do destacamento encerraram num cordao de fogo, pen
sando incendial-o; por fim, a partida dessa forc;a e a 
chegada de J oaosinho com os seus companheiros. 

Eu nao tive de lastimar que a chuva nos houvesse 
impedido de sahir. 

. ~ontando-me este episodio que marca um capitulo 
mu1 importante nas tribula<;5es, nao das menos emocio
nantes, as quaes os Guaycurús estavam frequentemente 
submettidos, J oáosinho tinha-me fortemente interessado 
e direi mesmo commovido. 

·CAPITULO XVIII 

A VISITA A ALDEIA·GRANDE DO C.APIT.AO 

GUAZú-.AC.A FICA ADIADA E SUBSTITUIDA 

PO·R UMA CA~ADA. 

DEPOIS do almo<;o composto de um churrasco, de 
· raizes de mandioca ·e espigas de milho verde ferVii

das, Jhivajháá nos serviu o mate tradicional. 
O tempo tinha melhorado um pouco e a tempera

tura havia ligeiramente r efrescado, grac;as a um ven
t inho Sul que pouco a pouco virou para Suloeste. 

Estavamos sempre coon a ideia de 1r, pe1a manhá 
á "Aldeia-Grande" do capitao Guazú-Ácá; nias pelas 
quatro boiras da tarde chegaram doi.s indios a cavallo, 
para pedir a J oáosinho que adiasse a visita que pro
jectavamos, de dois días airida porque o capitáo Guazú
Ácá tenciona.va fazer urna ca<;ada, desejando dar a sua 
gente, urna occasiao de comer alguns churrascos go:rdos 
de carne fresca; mas sobretudo com o fim, de nos hos
pedar melhor. 

Guazú-Ácá tinha, como se ve, mais q:ue no<;oes de 
sociabilidade ; possuia tambero as da hospedagem cortez, 
generosa, affavel. 

Elle queria, sem duvida, honrar nos seus hospedes 
o extrangeiro, o forasteiro cuja amizade nao era incerta 
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e deixar-lhe na memoria urna boa lembranc;a dos seus 
amigos Guaycurús. 

Para mim, adiado este passeio, ou melhor esta vi
sita á Aldeia Grande, rera indispensavel para bem em
pregar esses dois dias com proveito, organisar tambem, 
com J oáosinho, urna cac;ada que nas permittisse pa
cientar e ajudar-nos a passal-os da maneiira a mais 
agradavel. 

Evidentem·ente nao enxergava nisso nada mais, 
além do mreu proprio prazer e unico divertimento. 

Dado o recado, os dois bugres voltaram á aldeia 
para levar a resposta do Cap~táosinho. 

· Logo após a sabida dos indiios, communiqueli a 
minha ideia a Joáosinho. Elle ac.eitou-a, immediata
mente. 

Ficou pois, decidido que nos encaminhassemos ao 
Norte, nordeste da Aldeia miais ou menos, na dirrecc;áo 
das cabeceiras do rio Niutaque na serra "Bodoquena". 

Tencionavamos partir cedinho, -na madrugada do 
dia seguinte. 

Precisava levar as iredes para dormir e mantimen
tos para dois días. J oaosinho incumbiu dois dos se.us 
homens de lir campear os cavallos e mettel-os de no11te 
na corda a fin1 de tel-os promptos e sellados de n1a
drugada. - Elle m·es1n.o, pouco depois, apartou bs manti
mentos para nossa matula. 

Estes consistiam num pedac;.o -muito pequeno de 
carne s·ecca - a provisao da Aldeia era quasi exgot
tada - algumas espigas de milho verde pa:a assar 
e raizes de mandioca eom urna pequena quant1dade de 
farinha da mesma planta. 

ETa muito pouco, porque tres bugres dev.iam 
acompanhar-nos, e, para cinco pessoas, os mantimentos 
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que iamos levar comnosco, dariam apenas para urna só 
refeic;ao. · 

Fiquei muito adn1irado, mas' nao me atrevi fazer 
qualquer reparo nis to. Julgmei que J oaosinho sabia 
o que fazia e que a sua n1'inguada previdencia no caso, 
nao nos causaría nenhum priva<;aoi, e a mais, de qual
quer ge~to, ,elle sabe·rÍa rem·ediM ao que faltasse. 

De certo, o bugre é um grande comedor e as pro-
111essas nao lhe sao suf ficientes quando esfaimado e o 
seu estomago grita por alimento. 

Ia esquecer-1ne do n1ais in1portante; do mate. Ao 
sahir de Santo-Antonio do Nabiléque, tinha-me pren1u
nido, de dois kilos de herva-1nate. Nao se havia tocado 
ai.nda. Estava guardada num saquinho de couro, espe
cie de sapicuá que fazia parte integrante dos a'l'reios 
do meu cavallo. Por i(Sto, a este rcespei'to, nao me im
portava muito que Joaostlnho levasse pouco .ou muito 
dessa herva-mate para nosso viagem. 

Bem antes da noite, comemos. Era a janta e a 
ceia. Como de manha., um pouco de carne, mandioca 
e milho v1erde assados. 

Eram estas victualhas que compunham a alimen
tac;ao n1ais •COmmum, mas nao habitual, de todos OS 

habitantes da aldeiia, mas ainda, e muitas vez~rs qui~á, 
a carne faltava - - carne de gado - e entao era a 
cac;a que devia suppriir .esta falta, com alguns productos 
da roc;a. 

Toda a vasta regiao occupada pelos indios e a.inda 
muito além, em todas as suas partes limitrophes, era 
farta de ·cac;a d.e toda classe, grossa e pequena. 

Deixando de lado o numeroso gado, tornado arisco 
e selvagem, que povoava as planicies ·dos campos, havia os 
queixados, os catetos, as antas os cervos, e os veados de 
diversas variedades, a paca cuja carne é excellente, e a 
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capivara que os indios comem, constituen1 o que se póde 
chamar a ca<;a grossa. 

Existe ainda, e em grande nutnero, mui.tos outros 
animaes - ca<;a de pelo, - mais pequenos que os 
indios nao desdenham. 

Entre estes ultimos, encontram-se, roedores, car
nivoros, f rugivores. Em caso de necessidade, elles 
comem a carne de saurios co.mo jacarés, iguanas, lagar
tos, de ·Chelonios como o ' ~ jaboti", e desdentados com
prehendendo as diversas especies de "tatús" e até os 
tamanduás. 

A ca<;a de pennas é •excessivan1ente nun1erosa e 
encer:ra diversas especies de patos e marrecos, de 111ui
tas pernaltas, gar<;as, tuyuyús, culhereiros, caróes, -curi
cacas - estes do is ultimos da famülia dos "ibidaes ", -
soccos, especie de buto r, les phasianides, aracuá, yacús, 
yacutingas, mutun1s; em . fim, os gallináceos comprehen
den<lo diversas variedades de perdizes, como o Jáó do 
matta, e a perdiz "1nartineta'' . do campb que sao as 
maiores. Logo após vetn outras •meno·res, ul!JlaS do 
matto como o "nhambú" ·e outras do campo corno a 
"<X> dorna". Como é facil imaginar pela descrip<;ao su
pra que está longe de ser completa e na qual se apon
tam soment,e as pe<;as mais jmportantes e mais com
muns; estando bem providos de polvora e de chumbo,_ 
e de cartuchos para as suas clavinas - elles só possuiam 
duas em todo - era ·custoso senáo impossivel a estes 
bugres passar fome em tal paiz, quanto inais estando 
provJdos ainda de bons cavallos e de cachorros. 

Além disso, os rios abundam e·m peixes de mu1-
tas especies. 

Nos campos e nos mattos existem grandes quantida
des de frutas diversas, dom da Natureza e sobretudo mi
lhóes de abelhas - que sao as melliferas americanas, 
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agrupando variedades numerosas que dao em abundancia, 
o anno inteiro, ein qualquer esta<;áo, un1 111~1 excellente .. 

~sta profusao de víveres e alimentos de toda sorte 
que a Natureza sempre prodiga, accumulou nestes cli
tnas, favorecidos ainda co1n urna temperatura demente, 1 

eHa os offerece ao homem, mas a pre<;o de .esfor<;os 
inoessantes, algumas vezes penosissimas. 

Para os indios, esta acti;vidade é mui simples e 
mui faci1, e, para pratical-a e metter-se en1 acc;ao, elles 
nao sao ' pregui<;osos ; mas algumas vezes a tarefa é 
dura e penosa,; - is to, segundo nosso ponto de vista. 

Vimos mu:itas vezes,. no ·Curso éle urna viagem, de 
urna expedii;ao nesses paizes onde a popula<;ao é escassa, 
metter-se contra elles a má fortuna; e, por nao terem 
previsto sufficientemente todas as necessi<lades do 
pessoa1, tomando, quanto ao tempo, á dura<;áo da expe
dic;áo, aos incidentes e accidentes possiveis, isto é, a 
todos os. imprevistos, urna parte bastante grande, mui
tas vezes lhes aconteceu, ao faltarem os mantimentos, 
nao poderem encontrar a menor, a mais insignificante 
ca<;a para supprir ás neoessidades de oecasiao. 

Para 1nós, nesta pequena viagem, nao se daria cer
tamente o caso de termos que soffrer fome. 

Se os nossos mantimentos viessem a faltar nao 
seria privac;áo S·enao por poucas horas, quando muito; 
comquanto os indios achariatn siempre recursos onde os 
civ~lisados passariam fom·e. 

. Quasi, logo que anoiteceu. fomos deitar-.nos. 
De nianhá ·cedo, ainda com noite escura, J oáosinho 

sentado pertinho do f ogo que sempre ;se fazia f ora do 
rancho, tomava mate com os tres bugres que deviam 
Viir comnosco na cac;ada. 

Era Jhihajháá que o servia. 
Levantei-me da tninha rede, e aproximei-me do grupo. 
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Jhivajháá acocor~da ao lado de Joaosinho, ergueu-se 
e, enchendo urna guampa de agua, que foi buscar numa 
grande caba<;a, apresentou-m'a. 

1F iz algumas ablu<;oes que nao e ram mais que utn 
simulacro de "toilette" e fui por-me de cocoras ao lado 
dos outros deanrt.e do fogo. 

Tomei entao mate que Jhivajháá servia á roda. 
·Creio ter-me esquecido dizer que a Aldeia se acha

va ·á beira de um brejo que era a cabeceira, ou melhor 
urna das ·cabeceiras, a mais alta do corrioco "Tuyuyú"; 
isto é, u1na das nasc·entes onde principia.va. 

A agua, em mui pequena quantidade corria entr·e 
altas hervas do brej01, e só podía apanhar-se em buracos 
feí tos mais perto possivel da parte f inne do chao, o , 
maiis proximo dos ran-chos, e em logar limpo .. 

Os hurracos ou po<;os, enchiatn-se por filtrac;áo. 
Meia hora depois, mais ou menos, já estavam appa

flecendo ao nascente as primeiras listas alvacentas 
annunciando o romper do dia. 

J oáosinho mandou buscar os cavallos que sellámos. 
Cada um de nós carregou urna parte do que 

deviamos levar, além das arnTas, machados e facoes. 
Para dormir, eu levava só a minha rede cotn n1os

quiteiro. 
O meu ponche, con10 oobertor, era suf ficiente. 
Todos aquelles preparativos. foram feítos bastante 

rapidamente. 
Eu mesmo· havia sellado o meu ·Cavallo e arrumado 

a pequena par te da carga que me havi·a reservado. 
Muito antes da sabida do sol estava1nos a cavallo 

e nos punhamos em caminho. 
C'inco cachorros acompanharam-nos, entre elles 

havia dois bons "oncelros". 

, 
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Numa regiao onde abunda tanta cac;a, as onc;as 
sao numerosas. 

Estavamos andando um atrás do outro, em trilhos 
pouco batidos. 

Depois de varar um campo, entremeiado de ca
póesinhos e de carandazaes, mais o u m·enos espesos, 
numa distancia aproximada de 6 kilometros, chegámos 
ao rio Niutaque, aguas-acima do poñto, onde, de sua 
margem esquerda, s•e destaca o brac;o desiignado com 
o nome de rjo "Namocu1i" que .em resum10 nao passa 

. de utp. grande corrixo, e por cons.eguinte, aguas acima 
tambem, do ponto onde desembocca o corrixo do 
"Tttyuyú" que verte no Namoculi, um pouco abaixo 
do logar onde este ultimo se afasta do rio ·Niutaque. 

J oáosinho e seus companheiros,, foram em busca 
de um logar favoravel para atravessar o r:io. 

Tivemos para isto que subir mais acima ainda um 
pouco. 

Finalmente elles acharam um logar conveniente 
para a travessia, onde o rio da va váu (20) . 

Assim, os nossos cavallos nao precisaram nadar. 
E, ·embóra nas suas duas margens o chao estivesse 

bastante brejoso, s.em estar, comtudo muito lodoso, -
achando um fundo assáz firme, nossos cavallo·s nao 
canc;aram mulito .na sua marcha, quanto mais que a 
]argura do brejo nao passava de uns c•ento cincoenta 
metros. 

Em alguns minutos o. atravessán1os. 
O campo li:mpo ·COntinuava limitado assim mesmo, 

aos sete a oito centos' metros em deante, por urna linha 
formada de capoesinhos e de pequenos bosques e arvo
redos. 

(20) Expressáo usada em Matto-Grosso. 

, 
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Neste momento descobrimos á nossa direita e 
talvez a 1nais de um kilometro de distancia, na direc<;áo 
nordeste, urna pequena manada de bovinos. 

Sem duvida nenhuma, era um gado " orelho", como 
se <liz aqui, e já o explicamos, isto é, gado nao assigna
lado, nei;n marcado, e virado arisco, selvagem. 

Joáosinho julgou inutil tentar aproxin1ar-se delles, 
comq~anto esta vamos deba:ixo do vento; e a volta que 
se !ena necessidade de fazer para tomar o vento pela frente 

obngava. a des~rever urna -curva n1uito comprida, e em 
sua quas1 totahdade a pé. · 

Se~i~os pois, a .nossa primitiva diirec<;áo, até 
chega~ a hnha dos arvor.edos dos .capoes e bosquesinhos. 

v~sta de l?nge, apreseintava-se como urna especie 
de cerrado ma1s ou menos espesso e sem solu<;oes de 
continuidade, quando era tudo ao contrario; ella esta va 
constituida de pequenos cerradinhos separados uns dos 
o.utros e disseminados no campo 'limpo que entre elles 
f1cava levemente a um .nirvel mais abaixo. 

. Os cachorros, trellados (21), levados por dois in
dios que tomavam urna direc<;áo perpendicular á que 
estavamos seguindo. 

J ~osin~o e eu, com mais o terceiro bugre, apeámos 
e pa;amos a sombra de urna arvore chamada "péuva" 
que e o lapacho dos Paraguayos e o "i'pé" dos outros Esta
dos do B.rasil. ( Peú,ya do .can1po - flores arnarellas) . . 

. . 10s .tires, asse~tados a:o pé, esperámo~ que os dois 
1nd1os tivessem fe1to· bast~nte camirnho ·a deante. 

· Vinte minutos mais tarde, aproximadamente re
mon:ámo~ a ca~a~I~ ·e continuámos nossa marcha se:npre 
na dtrec<;ao prnrut1vamente seguida. . 

(21) Termo 1t1sado· em Matto-Grosso.. 
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Assim, andamos adeante, mais um kilometro e n1e10, 

sem que o chao, isto é, o campo mudasse de aspecto. 
Sómente de vez em quando, encontrávamos um 

capáo de maior tamanho e tambero ma:s apertado. 
J oáosinho nos fez en tao endireitar a marcha, to

mando urna nova dire.c<;áo, mais ou menos parallela á 
que foi seguida pelos bug.res que levaram-os cachorros. 

Desde o rio N:iutaque e mesmo bem antes de· alcan
c;al-o nao existía mais trilho algum. Andavamos, pois, 
pelo campo, procurando $Óm·ente e apenas para nossos 
cavallos. o carninh~ melhor - o que · se pócle dizer por 
euphem1S'mo - ~tsto que nenhum havia. 

No campo, a uniformidade das gramíneas que nelle 
vegetam, nao dá logar á escolha. Pode-se deixar o 

' cavallo andar á vontade, nao tendo que mantel-o na 
direc<;ao. Isto nao se póde fazer nas partes mesmo le
vemente cobertas, seja cóm mattos, seja com pequenos 
arbustos ou arVQredos. · 

Andavamos ·na nossa nova direc<;áo, hav~a já um 
quarto de hora, quando J oáosinho des~obriu á nossa 
esquerda um cervo e· sua femea. 

Nao nos haviam ouvido, apesar de que o vento ia 
na direc<;áo aonde se achavam; mas a distancia de 500 
metros pelo menos, era certamente a razáo. Nao se 
via delles mais que 'a cabe<;a que só emergia a.cima dos 
colmos seccos da macega. · 

Parámos e ape!ámos. Jo·áosinho foi-se cortando 
, ' a;traves do alto macegal, camirihand.o, apenas col!l o 

corpo um pouco dobrado, dando porém urna volta bas
tante grande, para tomar o vento de frente em quanto 
f os se possivel. -

O macho sósinho valia bem o cartucho e sobretudo 
a pena que <lava de ir abatel-o; mas o trabalho como 
já dissemos - para os indios, em -casos similhantes nao 

.. 
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entra etn conta -. Sabendo da dextreza toda parti
cular dos Guaycurús e da certeza das suas pontarias, 
eu nao duvidava que era bicho morto se elle chegasse 
a alvejal-o. 

Mais de vinte minutos passaram. 

O cervo e a sua femea estavam sempre 1na1s ou 
menos no seu mesmo logar. O macho:, de vez íem 
quando, erguia a ,cabec;a como para mostrar-nos a bel
leza e a magnificencia dos seus galhos. 

Na direcc;ao que se guia J oáosinho, nao podian1os 
notar nenhuma ondulac;foo .na macega, tanto o hornero 
estava acostumado a esse genero de movimento que, para 
attingir o seu objectivo, a sua victima, o obriga a serpear. 

Em fim, ouviu-se un1 estampido. Logo, vimos o 
cervo pu1lar e cahir imn1ediatam-ente depois de ter dado 
alguns passos; e, quanto á sua femea ella se puzera a 
corre·r, em urna: sucessao . de pulos rapidos e tao leves 
que se podía vel-a inteiramente por alguns segundos, 
como suspensa no ar, em cima da macega, na attitude 
de um galope desenfrei.ado, entrecorta<lo pelos saltos 
alternados do bicho atemorisado. 

Agora, tinhamos garantido o nosso churrasco de 
carne fresca ·para o almoc;o, cuja hora se aproximava. 

Montando a cavallo, emquanto o indio puxava pelo 
cabresto o cavallo de Joaosiuho, fomos com pressa juntar
nos ao nosso chef e! 

J á, o capiitaosinho, se·m mesmo perder tempo, havia 
comec;ado a tirar o couro do bi~chao. O indio e eu 
ajudámol-o, para a-ca'bar de pressa. 
_ Um quar1to de hora mais tarde, o couro enrolado 

estava amarrado na anca do meu cava:llo. Os dois 
quartos detl'ás atados juntos, assiim como os dois de 
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<liante, foram dependurados ás ancas dos cavallos de 
meus companheiros. Ainda mais, tomei como carga as 
duas costellas e a cabe<;a á qual eu <lava mais impor~ 
tancia. 

Fomos inclinando-nos, na <li.recc;áo seguida de 
man ha pelos dois indios que J oaosinho havia, com os ca
chorros, destacado do nosso grupo. 

Só tres quartos de horas depois ·_ porque tivemos 
ele andar a passo - chegavaimos á batida que haviam 
cle~xado na qual continuá1nos, até encontrar o primeiro 
capao que se .apr,esentou ao através de nossa rota -
capao que consistia nu1n 'pequeno n1atto bastante . es
pesso, de urna dezena dé hectares mai's ou n1enos e, na 
orla do mesmo, na so1nbra de un1a enorme figue1ira 
branca, cujo tronco pela suq.. volumosa prestancia, con
fessava por si n1esmo que nao havia esperado a velcice 
para tornar-se o gigante do capá.o. 

O cresci1nento da figueira é extre1namenfe rapi<lo. 
DesseUámos os nossos cavallos. O indio os levou 

a pequena distancia e á nossa vista. Elle amarrou o 
seu, deixando soltos os routros. 

Para tornar ... se util e sobre tudo para apressar o 
almo90, eu fui em busca da lenha para faze:r o fogo. 
J o.aosinho oom,ec;ou a char,quear a carne, expondo-a ao 
sol no mesmo tempo. . 

. Vendo-os muí occupados, e o oittro bugre ajudando 
a charquear.. apron1ptei o fogo, e tamhem · um forte 
espeto no qual enfiei uma das costellas para o nosso ¡:Llmo<;o. 

1\.1.al termh1a1nos, esses preparativos, ouvimos os 
latidos dos cachorros. Pers.egu1a1n urna ca<;a que pa
recia dirigir-se do nosso lado. 

Immediatamente apanhan1os as nossas armas e 
mantivemo-nos de promptidáo. 

Depoñs de dois a tres minutos. de espera, sahiram 

.. 
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do <::apáo, a urna ·centena de metros do nosso pouso, 
duas antas que, logo no campo ·tomaram a direc~áo do ·' 
rio que neste logar S·e achava bastante pe·rto do capa~. 

Os cachorros continuaram perseguindo-a•s, mas ·ellas 
tiveram tempo para alcanc;ar o rio e atirar-se na agua. 
Era para eUas a salva~áo. 

Nao pudemos, devido a distancia, utilisar-nos de 
nossas armas quanto mais que os biehos desapparece
ram na macega e na parte do brejo, onde as bervas 
eram ainda ·mais altas. 

E' bo1n notar que urna bala penetra dif ficiltnente 
numa anta, por causa da espessura e da resistencia do 
couro; e para n1atar o . bicho é necessario que se ja attin
gido primeiro numa parle vulneravel e segundo, onde 
o couro é mais molle e menos espesso, e tambero de 
cheio, senáo a bala, corre risoo de resvalar. 

Os cachorros continuaram ainda latindo na beira 
do rio durante momentos, . depois vieram 'juntar-se 
comnoséo em· nos·so acampamento. 

Quasi no mesmo tempo, os dois bugres que havian1 
S'eguido a batida dos cachorros e das antas sahiram 
tambem do capá.o e vieram ter comnosco. 

A sua ca~ada havia sido bastante proveitosa. 
Elles traziam, cada um, dois pequenos saccos de 

couro cheios de mel, alguns palmitos, um Jaboti, um 
mutum .e um caitetinho. 

Para extrangeiros, europeus, por e:x:emplo, haviam
sie amontoado ma.nt~mentos, nestas pouc.as horas da 
manhá - havendo a possibilidade de conservai-os -
para mais de quinze dias! para cinco pessoas, como 
eran1os. 

Para os bugres, porém, quando ha abundancia, pare
cem s.empre sof frer de buli'mia. 

\ 
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Havia ·chegado a hora do almo~o; as duas costellas 
acabavam de ser assadas. 

Havia sido necessario faz,er outro, e·speto para a 
segunda costella. 

U m dos bugres recem chegados, foi busca·r agua 
na chaleira e numa grande caba<;a. J oáos~nho e o seu 
co1npanheiro estavam a ponto de acabar a charqueada 
dos quatro quartos do cervo e a carne, dependurada 
sobre dois la~os espichados no sol, -come<;ava a seccar. 

Antes de principiar o almo~o, um dos bugres abriu · 
o cateto que havia trazido, ton1ou o f:igado, os dins, o 
bac;o e o bofe, isto é, todos os meúdos que recortou, 
f az;endo deltes 'llm pioadinho, no f.nterior mesmo do 
porco, com o sangue, ma~s ou menos coalhado que neile 
se encontrava, •logo, separando o buxo dos intestinos, 
revirando-o para virar a parte de dentro por fóra, · e 
fechando urna das extremidades com fibras de "ibira"· 
(22) que tinha perto delle - exitrac<;ao que se opera 
e1n algu111s segundos - ·enchem o orgam assiiin pre
parado, com o seu picadinho sangui111olento, e quando 
bem cheio e nao podendo conter mais, um dos seus 
companheiros, o ajudou a atar a extremidade. 

Era urna enorme morcella que havia sido confec
cionada em menos de vint·e minutos. 

Como ficava ainda um resto desse picadinho, o 
bugre tomou a -extremidade do intestino g·rosso na qual 
seccionou um comprimento de 25 centimetros mais ou 
menos que revirou, na parte de dentro para fóra, que 
de interna se tornou externa e, raspada exteriormente 

• mal e mal, elle introduziu dentro o resto do picadinho. 

(22) Ibira ou Imbira genero de earaguatá ananas sylvestre -
bromeliacea. 
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Concluido este, as duas morcellas f oram coHocadas 
acima das brazas. 

Estamos todos promptos . A'Jmoc;ámos. 

A prepara<;áo culinaria da '"'morcella" de campa
nha retardára •nosso repasto, mas havia accrescido o 
nosso appetite. 

Depois do assado - (churrasco de costume) -
provou-se a morcella cozida a ponto. 

Francamente, ella era muito gostosa; minha curio
srdade me havia l1evado a cortar um p·eda<;o della e a 
proval-a. 

Ná-0 posso dizer que era deliciosa, mas era boa, 
gostosa, agradavel 1e saborosa apesar da fa.ita qusi com
pleta de temperos - · nao havia nella outra coisa, senao 
u1n boccadinho de sal, que ainda nao era sufficiente. 

C-Omtudo declarei a J oáosñnpo que a morcella era 
excellente. ' 

Com effeito, ella era mui a-cceitavel .e os bugres 
acharam-na 'tanto do seu gosto que antes de tomar mate, 
nada rnais já restava della. 

Nos espetos em · que as costelletas haviam siido 
postas a assa.r, nao resta va quasi nada; um delles, com
pletamente limpo, e no outro estava pindurado o osso 
de urna falsa costella mantida apenas por um peda<;o 
de membrana. 

Nosso almo<;o havia sido quasi pant1agruelico ! 
Depois das carnes, haviam-s.e atirado no miel que 

provei tambem. 

Por causa da carne que, antes de tudo,. precisava 
desseccar para nao se estragar, tiv.emos que passar a 
tarde e a noite neste mesmo lugar á beira do capáo. 

~ntes do almo<;o eu havia come<;ado a limpar um 
cantmho onde tencionava artar a mi·nha i~ede ; logo depois 

, 
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do mate, acabei estes preparativos, e a rede bem amar
rada, deitei-me nella para a sésta. 

Os indios conversavam enitre si e co1n o Joáosi.nho. 
Eu nao pude entreter-me com eliles, senáo no que 

se r.ef e ria á nossa actividade cyneg~tica que afinal, para 
os bugr,es era o qu·e mais os interessava. 

O Guaycurú que havia matado o mutum, depen
nou-o e limpou-o. 

Fez um espeto e enfiou-o. Depois de arrumar o 
fogo e de ter puxado ao lado algumas brasas, poz a assar 
a sua ave. 

Este mutum pesava certamente perto de dois kilos, 
estava gordo e, derretendo-se a sua gordura, comec;ou 
a crepitar a medida que cahia nas brasas. · 

Joaosinho, em logar de dorlmir, espichou o couro 
do cervo com a ajuda de varas bastante flexiveis, fi
xadas em buraquinhos f e1tos a proposito nas bordas do 
couro. 

Urna meia duzia de· varas um pouco mais compri-' 
das que a distancia que separava os huracos op¡>ostos, 
onde se fixavam pelas suas extremidades, espichavam 
o couro em todos os sentidos. 

E, exposto assim ao sol do lado do pelo, ou entao 
na sombra, dessecava-se tanto mais ligeiro quanto o couro 
de cervo é muito delgado. 

Em s·eguida, - e isto par.a mtm, afim de cons·ervar 
a cabe<;a - pu.x:ou o cottrD de ·attás para deante, reco
brindo o focinho, descarneou-a convenientemente, ar
rancou os olhos e os miolos, e encheu todas as cavidades 
com cinzas quentes que manteve com tam.póes de capim. 

Nosso trabalho todo estava entao concluido e o 
dia nos assegurava ainda tres longas hora:s antes do 
anoirteoer. 

f 
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O bugre que de manhá nos acompanhou, Joaosinho 
e eu, sellou o seu cavallo e levou os cachorros no logar 
onde havia1nos esquartejado. o cervo. 

Já, muito numerosos, os urubús con1iam o que. ha
via ficado, dirsputando-se ·e arrancan?o-se ·entl"'e s.1 os 
peda<;os que rasgavam nas partes ma~s ·molles do lnte
rior do cervo. comprehendendo o esp1nha<;o e que fo~
mavam a parte. mais importante do que se lhes hav1a 
deixa<lo. 

Numerosos tambero eram os urubús que voejavam 
descrevendo circulos antes de pou:sare1n; chegavam de 
todos os lados. 

1Q.g •Cachorros logo OS puzeram em fuga, nao duv.i
dando que era o seu quinhao, a parte que lhes cab1a 
de direito, que lhes roubavam as vorazes e luctuosas 
aves de .negra libré. 

E, até que os seus buc~os ficassem repletos e pude~
sem aguentar a menor sobrecarga, os cachorros segu1-
ram comendo. 

Nisto, nao faz1iam mais que itnita·r os seus donos ! 
Pensando em nossa vol ta, perguntei ao J oáosinho 

a que distancia de sua alde~o: :estavamos segundo a sua 
avalia<;ao. 

Tres legoas e meia, diss·e-me (18 a 20 kiloms.). 
O logar onde 1estavamos era muito conhecido delle 

e dos seus companheiros. 
M uitas vezes, ca<;ando, elles tinham cruzado por 

estes logares. -. 
Era bem, com .ef feito, e com bastante exactti.dao a 

distancia que .nos separava da aldeia. Eu mesmo a ti
nha calculada em tres legoas. 

Embora com todas as voltas, haviamos e se·m duvi
da, caminhado urna legoa mais. 

• 
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Olhando para a carne do .cervo exposta ao sol e 
comparando-a á que havia sido co1nida, ao nosso .alm?
~o, entre cinco, posso di·zer f.r.ancame.nte, e sem rece!º 
de engano, que •ella nao dana para -um almo<;o t~o 
copioso como o nosso, a cada um dos membros, da alde1a 
que t inham ficado no Tuyuyú. 

O pessoal todo da pequena Aldeia do Tuyuyú era 
capaz de com~r, em um só repasto, a carne toda de um 
cervo ! 

Achava, nao obstante, que o que tinhamos de nossa 
ca<;ada do dia, para levar á aldeia, ia constituir pa.ra 
cada um de nós, urna carga s,enao demasiadam·e.n.te ele
vada pelo seu peso, pelo menos, fortemente volumosa. 

Meus companheiros indios nao se inquietavam po·r 
isto e o Capitaosinho sonhava já no que a ca<;ada de 
amanhá i a render . . 

Nao podíamos mudar o pouso s·enao quando a carne 
foss-e bastante desseccada para leval-a sem correr o 
risco de se deteriorar. 

A fr·escura da noite, como tambero o orvalho, con
tribuiarn a mantel-a humida ·e tornava-se preciso esperar 

·pelo dia seguinte, até as dez ho~as pelo menos para que 
o .sol viesse a dessec.cal-a novamente, antes de rolal-a 
em pacotes. 

N·este caso, nao se podia abandonal-a no logar, po~
que seria preciso · de:ixar t1m bugre para guardal-a · e 
impedir os urubús de ,roubal-a. 

Na ·entrada do sol, os indios prepararam um grande 
fogo e enfiaram nos mesmos espetos que haviam servi
do a assar as .carnes do almo<;o, urna meta.de do cateto 
em cada um delle·s, metade que pesava de quatro a cinc9 
kilogrammas, mais ou menos•. 

Collocaram em seguida, debaixo das ci.nzas, algumas 
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raizes de mandioca, e assararrn tambem algumas espigas 
de milho. 

Os graos d'estas espigas es~olhidas ainda verdes, 
assados sao molles e muito appetitosos. 

A maneira de comel-os é metter nenes os dentes. 
Mas, para tirar a este modo de proceder o que tem 

de vulgar, e para que, em mezas cedmoniosas, nao seja 
riefugada a espiga de nlilho, e possa ter acceitac;ao petis
co tao prezado, recommenda-s·e apanhar a ·espiga d·eli
cadamente com a máo direita, segurando-a entre o po
legar e o index, con1 o n1inim.o desdenhosan1ente levan
tado, acompanhado ·no · seu n1ovimento meio repulsivo 
e de meia af f ectac;áo pelo medio e o anelar ; poré111 
asshn 111esmo nao dispensa os dentes de entrarem ein 
acc;áo ! E, repisando o caso, acrescentaremos que, apesar 
da espiga de milho constituir urna con1ida sadia e de excel
lente qualidade, nao lhe caberia lugar num banquete pro-
tocollar ! · 

Entre os meus companheiros, elle é, porém. n1uito 
apreciado. 

Mas o que nunca, os meus afi:iigos indios hao de 
esquecer, é de par a aquece·r a agua da chaleira ; todos 
os bugres do Sul do Estado, como os antochtones sao 
muito apreciadores do mate -chimarráo. 

Tudo isto foi aprestado bastante cedo, de n1odo que 
pudemos com·er, antes do· anoitecer. 

tAcheii a carne do ca-teto qtt'e estava bastante gordo. 
muito mails saborosa que a do cervo que geralmente é 
quasi sempre um pouco magra e secca. A mandioca 
assada, com o milho, havia.m substituido vantajosamente 
a farinha, e até mesmo o pao. 

E, se jantei co1n excellente appetite, os out.ros co
mensaes distinguiram-se, a~nda mais que .no almoc;o. 

O cateto quasi iintei·ro, o mutum) 2 kilogr. - as 
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raizes de mandioca, urna duzia de espigas de milho e 
_ mais dois ou tres batatas de palmeiras, tudo foi absor

vido, devorado. 
Depois, como sobremesa, f oi tomado o mel ; um 

do.s pequ:nos saccos de cauro no qual estava guardado, 
f 01 esvaz1ado quasi da metade. 

Cabiam nelle, nao menos de tres litros. 
Fiquei espantado do appetite formidavel dos meus 

con1panheir-os que nao par·eciam esfon;ar-se, nem pre
cisar de gulodices. 

Davam apenas satisfac~áo ás necessidades reclama-
das e impostas pelos seus estomagas. 

De certo, todos soffriam da dilatac;ao <leste orgam. 
Tomámos o mate logo depois. 
A noite era esplendida, mas eu sentiia cahir en cima 

dos meus hombros urna gra.nde humidade. 
Tinha vestido o meu ponche. 
Est~v.amos todos ass~nta~os ao redor do fogo. 

Procure1 1nte~rogar o Cap1taos1nho sobre o que proje
ctava fazer na manha seguinte. 

Tinha, diz elle, a intenc;áo de deixar um dos nossos 
companheiros no acampamento,, para guardar a carne. 
~, .·este, pelas 10 horas a carregaña no seu cavallo e 
vn11a alcan~ar-nos, s.eguindo a ·nossa batida. 

. Qua?to a nós, sahiriamos muito cedo, de madruga
. da, isto e, um pouco antes da sahida do sol. 

. Os .dois bugres que pela manha de ho.j.e, o capitao~ 
s1n~o rtJnha mandado numa direcc;ao por elle indicada, 
hav1am descober.to rastros de gado bravio - "orelho" 
- e taimbem de on~a que pareciam acompanhal-o. 

Joáosi:nho, com estas linformac;ó.es, havia combina
do, ru.minado e edificado o s·eu ·plano para o dia de 
amanha. 

Elle acariciava sobre ma:ne1ra o ~esejo de matar 

I 
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um boi ou uma vacca, isto é, urna cabe<;a de gado, qual
quer que seja, que se apresentaria, confor·me a sorte. 

Desta cac;a, cubi.c;ava elle, tanto mais quanto offe
recia tl'lna vantagem muito grande: o couro podía tro
car-se por cartuchos, polvora, balas e chumbo e tam
bero por herva mate e alguns n~et·ros de algodao.; e a 
carne dari:a á sua gente <la Aldena, com que se alimen
tar duranlte días. 

EHe parecia arrepender-se de haver deixado perder 
a occas,iao que se apr•es·entára, pela ·manha, emborq. tives
se comprehendido as difficuldades que teria encontrado, 
sein mesmo ter a seguranc;a de haver po<lido aproximar
se bastante, para apontar com precüsáo. 

Por causa do vento, era preciso volta:r atrás, atra
ve·ssar novamente a par,te brejosa ·e tambem o rio, su
bil-o pela sua margem ·esquerda para atravessal-o ainda 
urna vez, muito acima, e emfi1m andar a pé, serpeando 
num longo trecho, num terreno de brejo onde as diff!
culdades se teriam accrescido a cada passo. E, depo1s 
de tantas fadigas, bastava que um bkho qualquer, ·sur
prehendido e assustado, em fuga, urna ave, un1 quero
quero ou urna anhuma - chajhá - sobretudo, lanc;asse 
o seu grito fatidico de alarme - o que ·era de temer -
para que todo ·o gado assustado disparasse numa carrei·
ra desordenada. Resultado: cansac;o inutil e tempo perdido. 

Joaosinho assi·m havia bem pensado. 
E, agora, sentia que para 1os meus companheiros, 

por causa do compromisso tomado ao meu respeito, era 
eu um impedí.mento. 

Sem a minha presenc;a, elles nao voltariam á alde:a 
sem haver realisado o objectivo cubic;ado e, Pºt minha causa~ 
iam renunciar en1 proseguir na ca<;ada para nao faltar á 
palavra dada. 

, 
A VIDA DOS INDIOS GUAYCURUS 153 

Havia sido formalmente assentado que a nossa cac;ada 
nao levaria mais de dois dias. 

Por mim, cuidava que provavelmente teriamos a 
sorte comnosco e que o dia de amanhá nao se acabaria 
sem dar ao Capitaosinho toda sati1sfac<;áo. 

Fazia esta supposi<;áo pelo que havia podido julgar 
da dextreza ·e no mesmo tempo, da prudencia que usava 
em todas as coñsas, como na realizac;áo de todas as suas 
acc;oes, até nas menos importantes. Era muito preca
vido e direi mesmo, methodico no seu genero; pois, 
com taes qualidades·, bastari1a an1anha, descobrir os ma'Ís 
lev.es indicios da pres•enc;a, nestes jmmensos campos, de 
alguma manada de gado - gado orelho, gado bravio -
para ter a quasi certeza de que alcanc;aria derrubar urna 
das cabec;as da sua composic;áo. 

O fogo havia consumido a ma1or parte do co.m-
bustivel. \ 

Os grossos troncos, ati~ados constantemente, che
gavan1 ao -seu fim. E, apesar do ponche que me res
guardava, .mas cuja lá .se achava linteiramente car:regada 
de urna poeira de gottinhas pulverisadas devido ao abun
dante orV'alh:ar, a frescura da noite fazia-se s·entir. Reti
rei-m·e, dando a boa .noite aos meus companheiros 

. bugres e fui espichar-me, na minha rede, debaixo 'do meu 
mosquiteiro. 

Apóz a minha partirla, um dos bugres levantou-se e 
foi bus-car nlais l·enha, para alimeptar o f ogo, e entre 
elles, a conversac;ao reco·mec;ou ou melhor, continuou. 

Mal me havia deitado, ·e o somno me arrebateu e, 
só de madrugada, quando os primeiros clarees da auro
ra marcaram no nascente a aproximac;áo do sol, perto 
da linh(il. do horiz-onte, desperte•i do somno ininterrupto 
no qual, a noite inteira, havia ficado merguahado. 

Acordado, suspendi o mosquiteiro. 
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Logo vi as cham•mas de um lindo fogo, e assenitados 
ou melhor, acocorados ao redor, meus quatro compa
nheiros. 

J oaosinho lhes falava, chupando entre tempo poi: 
meio da bomba, o caldo amargo do chimarráo que' apresta
va e servia um dos bugres. 

Vivamente, desci da rede e fui assentar-me entre 
elles. 

Esperei que viesse n1inha vez para o mate, a guain
pa circulando á roda. 

A agua achava-se niuito distante e den1asiado dif
fici.l alcanc;ar, para ter o iuxo de refrescar-111e a cabec;a 
e o rosto. 

As minhas abluc;5es matinaes for:am esse dia esca
mot·eadas. E' ·este um caso que se apresenta de v·ez 
em quando. 

Pouco depois, u,tm bugre foi buscar os cavallos. 
Sellámos logo e nos puzemos em marcha. Um dos bu
gres ficava no acampamento para zelar da carne. 

Demos a- volta do capao pela esquerda. Do lado 
direrto corríamos o risco de achar campos brejosos. O 
rio Niutaque, nas suas grandes voltas, parecía aproxi
mar-se do capáo.. · 

Atravessá.mos as vezes ca:randaza:es, as vezes pe
quen.os ma:ttos, eviitando os ~apoes um pouco grandes 
que teria:m exi1gido mais tempo para varal-os do que para 
con tornal-os. 

"' J oáosinho tinha. ordenado tre11ar os cachorrü°s, que 
os bugres mantinham. 

1Quando sahiu o sol estavamos desemboccando num 
grande campo limpo, especie de immensa clareira que 
par1ecia inteiramente Hmiítada por mattas en1 todo o 
seu perimetro. 

N esta pnme1ra marcha, J oaosinho havia inclinado, 
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de mañ.s a mais para noroeste de maneira que, chegando 
na orilha da clareira tinhamos quasi na frente o vento 
que, no momento soprava do Suleste. Estavamos ainda 
dentro do matto, poré_m pertinh~ da sua orla, de onde 
os bugres inspecionaram com a sua vista aguda, todo 
0 campo que se apresentava a sua perscruta<;ao, quando 
parámos no.ssa marcha. 

No curso de1ss•e trajecto, para -chegar no pooto em 
que nos achavamos, os bugres observaram attenta
men te, ·campos e mattos, onde passavamos, com o afan 
de descobriren1 alguns rastos, caso os houvesse, que teriatn 
podido oriental-os na ca~ que se teria opportunidade de 
perseguir. · 

Tinhamos percorrido mais de urna legoa ( 6 a 7 
d 

l.,. 
kil.) por ·entr.e altas macegas e caran aza1s como atra-
vez de pequenos matltos. 

Minha curiosidade crescia intensamente, pondo a 
rnaior confian<;a no bom exito de nossa ca<;ada. 

Estava eu, como os companheiTos, prestando, con1 
todos os meus sentidos, a mais escrupulosa atten<;ao a 
tudo quanto poderia s•ervir-nos de ~ia. 

Mas os bugres, neste ponto, tinham sobre miau 
grande superioridade; e nao tinha eu ·a preten<;áo de os 
venoer; eram, pois, nis.to· os meus m,estres. 

Parámos um mom:en'to.. j oáosinho havia subido · a 
urna arvore e pbservava entre as ramalhadas tudo qua.nto 
a •SUa vista alcan<;ava; depo~s de a'1guns minutos, des·C1eu 
do seu observatorio. 

PergunN!li-lhe se havia· visto ou descoberto alguma 
co1sa. 

Elle respondeu..1me : sim. 
M<;tndou que montassemos a cavallo sem dar-me 

1nais ampla .explicac;ao ; porém, ao ver o seu semblante 

• 
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risonho e alegre comprehendi que havia alguma co,1sa 
boa. 

Logo, ordenou a um dos bugres que voltasse um 
pouco atrás e tomasse -em seguida pela sua direita, 
como para contornar a clareira a um certa distancia, 
sem -chegar comtudo a mostrar-se nella. 

Orde.m que comprehendi pe·los signaes que acompa
nha vam as palavras. 

Este bugre levou consigo, tres dos cachorros. 
Nós partimos en1 sentido opposto, fazendo urna 

manobra analoga. 
10s dois cachorros ·que ficaram comnosco, man ti

nham-se presos. 
Depois de peroorrer sete a oito centos metros, vol

támos á beira da clareira da qual nos havi:amos afastado 
uns cem metros mais ou menos. .... 

Joáosinho trepou novamente a urna arvore. 
Quandq des·ceu, contou que havia, aproximadamen

t,e urnas vi1t1t1e cabe<;~s de gaido pravio - oreaho - na 
parte Nord,este da clareira, m:as que, acabava de desco
brir,_ um pouco mais no centro, alguns cervos e veados. 
Est es podiiam, disparando, afugentar t odo o gado. 

Nao fora a presen<;a da;queUes, de onde estavamos, 
com o vento pela frente, podia-se aproximar da manada 
arisca a urna boa distancia. de tiro, mas, esta manobra 
a.chava-se prejudicada pela presenc;a dos cerv,os e vea
dos, tao inopportuna nesta occasiáo. 

Podiam espantar-se, lanc;ar-se nu1na corrida e desas
socegar -e perturbar a tranquillidade do gado bravio que 
pastava a algumas centenas de metros longe delles. 

Para evitar, pois, o susto nos cervos e veados, tor
oomos móntar a cavallo e contornámos, ainda a clarelira 
de tal modo que para i·r na dire-c<;ao da manada, deixa· 
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van1-se á direita e a urna distancia bem regUJlar cervos 
e veados, nao podendo assin1 suspeitar nenhum perigo. 

D'e novo apeá!n1os. P,rendem:os nossos ani.maes ; 
Joáiosinho tentou aproxi.mar-s1e sosinho da manada, á 
boa distancia de tiro, a ver se abatia ttima cabe<;a. A 
manada distava, talvez, agora, de um kilometro; mas 
seria possivel de percorrer mais da ·metade, andando er
guido, de pé, na macega, que o e·scondia quasi comple
tamente, sem se ver obrigado a dobrar o corpo. 

Entretanto a .manada ia-se mudando e mesmo pa
recí.a dirigir-se ao S'eu encontro. 

T,endo chegado a urna distancia ·conveniente, ] oao- t 
sinho percebeu logo a composi<;ao da manada que oc
cupava um espa<;o bem regular. 

Pooe mesmo escolher a sua victi·ma. 
Havia lá, segundo contou depois, urnas tantas vac

cas, algumas dellas cotn cria já grande, um touro já 
meio idoso e alguns bois. 

Este.s ulrt:imos, porem, estavam maread'01s, o que era 
na:tural. Nes·te momeruto, po·rém, pouco importava, a 
"marca''; ·e um destes, alérn de ser o alvo mais volumo
so, era ao mes·mo tempo a unidade maii.s linda da mana
da, a maJis gorda e a que daria mais -carne. Pois, nao 
hesitou. 

Apontou. 'Comtudo, esperou que o boi se aproxi
masse ainda um pouco mais~ sem cogitar no risco que 
podiia correr. . 

Apertou o gatilho quando o boi se achava na sua 
direc<;áo, a menos de trinta metros delle. 

Fez fogo de pé, visando a frente do bicho que cahiu 
pesadamente. 

O ruido do estampido, causando o susto á manada, 
provocou a sua corrida. Na carreira louca, ella se 
dirigiu para a parte Sul-este dra clareira aonde precisa-

' 
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mente vigiiava o outro bugire, escondido na orla da 
matta. 

Dando-.se ·conta do que acont·ecia tornou niontar a 
cavallo e preparou-se para atirar, no caso que a manada 
viess:e passar perto delle. 

Foi eff e.ctivamente o que succedeu. Mas a rez, 
que apanhou, nao foi m.ortaJlm·ente attingida e continuou 
a sua carrcira, talvez com a bala 1no corpo ; e pela se
gunda vez, a ·manada .mudou de direcc;ao, retrocedendo 
para disparar em seguida e desapparecer no rumo 
No.rdeste. 

Nao ·eram mais de o '.·to horas da inanhá, e · já tinha
mos um trabalho pesado nos hombros. 

Des¡ta vez julgue~ a cac;ada conc1luida. ' 
Mas logo, encarei a dif fiouldade que ia surgir para 

transportar toda a carne ·que ia dar o boi abatido .. 
Os cervos e os veados fug¡ram ao disparar o tiro. 

Eu e meu companheiro · montlámos cí. ca vallo e f omos ao 
encontro do Gapitaosinho, levando-lhe o a~imal. 

Era predso esfolar o boi morto ·e esquartejal-o. Os 
tres tomámos canta dessa tarefa. 

O outro bugre nao t~rdou em alcan<;ar-nos, embo
ra muito envergonhado, segundo· me contóu J oaosinho, 
por haver perdido o seu tiro! ... 

Meia hora mais tarde, . cada um de nós levava na 
garupa um quarto de boi que descarr-egámos á beíra 
do matto, na borda da clareira. Do is bu gres f izeran1 
u·ma segunda viiagem para traz.er o que havia fitcado, o 
que mais apreciavam, .e acima de tudo, o couro. 

Onde nos achavamós, nao havia agua. . 
Carregámos de novo os quartos ajuntando cada um 

de nós mais alguns outros pedac;os. 
Eu sosinho, tornei .a montar a ciavallo, enquanto 

que os bugres meus cotnpanheiros, que haviam transfor-
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m?-do seus cavalUos e1n bestas de carga) puxavam-as 
pelo cabres.to. As ·cargas eram volumosas e pesadas. 

Assini, 1n:archáfmos francame.nte para leste, em di
recc;ao ao rio Nu1itaque e rumo ao ponto e.m que nos 
parecía mais pe.rito. 

Depois de um kilometro e meiO de ma·r-cha, talvez 
um pouco mais, devido ás voltas, chegá1nos ao campo 
liJmpo, isto ·é, a:o campo limitrophe da parte brejosa e 
apaulada do rio. 

Este ~ampo .era muito estreito e o hrejo que n1ar
ginav:a o rio nao tinha .mais de uns oitenta metros de 
largura. 

Ahi, á orla de um. capaosinho bastante ralo, decidi
mos f az:er o nosso pouso. 

Descarregaram-se os cava1los e logo accendeu-se o 
fogo. ( 

Fui eu .O pri111eiro a ir buscar lenha, deix.ando aos 
bugres o cuidado de· ir á procura da agua s,erv~c;o que 
nao me agradava por causa do brejo que precisava 
atravessar. 

Em seguida fiz ·urna limpeza á beira, do capaosinho, 
onde havia es'Oolhido ·ent re 1ois páus o logar de compri
n1ento certo para armar mi~ha rede de maneira que 
ficas·s·e á sombra e abrigada do ·orvalho. Joaosiinho- e 
um dos bugres se occuparam em espicha:r la<;ós, pro
curandó o sol, com o fim de pendurar a carne do bo·i 
que iam principiar a charquear. · · . 

Em razáo da importancia desta bella e ultima pre
sa, . nossa ca<_;ada achava-se agora . definitivamente ~ca
bada. 1 : · • j'~H~ ·¡ 

. , -. JlJ!.L .. ., 

E, era quasi certo que a .nossa volta á Aldeia nao 
sof frrerfra· muito atraso. 

Agora, era mi·ster, oocupar-se em charquear a car
ne para nao perdel-a. 
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A sorte nos favorecia; os días succedi.am-se bell:s
simos, apesar de estarmos na esta<;áo das chuvas. 

Gozavamos do que se chalma aqui, ne·sta época, um 
"veranico", por ··mais que aquelle da Sáo-Martin, já se 
havia ·manifestado quasi dois mez·es antes, visto estar-. . 
mos em 1ane1ro. 

A charqueada da carne do boi, 200 lcilgr. certan1en
te, exigiiria pe1o menos tr·es a quatro horas, o trabalho 
repartido entre quatro. Era necessario fazel-o muit-o 
ligeiro a f im de apr·oveitar o sol quanto mais tempo 
possivel. 

Deste nosso novo acampamento, ao pouso de hon
tem·, havia menos de duas leguas - 12 kil . - O bugre 
que ali havia fiicado, sahindo ás 10 h. 1/2, chegaria 
pelo meio dia, isto é, aincia a tempo para dar-nos utna 
ajuda proveitosa. 

De qualquer modo, estaríamos na obriga<;áo d·e dor
~ir lá, e nao poderiamos deixal-o senao no dia seguinte, 
ás 10 horas o mais cedo. 

Assim, para f azer as icinco leguas que nos separa
vam da aldeia do "Tuyuyú", levando, cada um de nós, 
urna carga de uns sesenta kilog. era materiahnente impos
sivel chegar antes do por do sol. 

Era mais que provave1, neste caso, que a n.ossa 
visita á Aldeia-Grande, ficasse mallograda, e que tives
semos de adial-a de um ou dois días ainda. 

Estas reflexóes vinh.ann int·eiramente em contra
dicc;ao ás que eu f azia, apenas duas horas antes. 

O trabalho da charqueada, effectuava-se bastante 
rapida·mente. 

Eu tinha contado e apromptado dois espetos. En1 
cada um delles enfiei. urna das costellas do boi, ·e pul-as 
a assar. 

Um bugre tinha ido buscar agua e collocado a cha- -

.. 

U ma familia de bu gres Guay.:;·urús diante do seu rancho 
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Jhivajháá cruzando pelos macegóes do paritanal em busca d<> 
Capitáosinho 
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leira no fogo. Quando a agua fervéu, parou-se a lida 
para tomar chimarrao e descan9ar um instante. 

Depois recomec;ou o t11abalho da charqueada que 
foi concluido muito antes do que se havia pensado e por
tanto, antes da chegada do bugre que se esperava. 

Apressámos o fogo e cozedura das costellas co1no 
a de algumas raizes de mandioca. 

Os bugres que tinham ido buscar o que havia fica
clo do boí, onde foi esquartejado, havi.an1 trazido o cora
c;ao, o figado, os rins com a gordura que os ·envoavi1a, a 
lingua e os bo'fes; elles nao haviam esquecido, o que se 
chama aqui a "tripa gorda" que é a parte do intest•ino 
delgado cha;mado jejuno. 

E' um petisco, um regalo, nao tao sómente para 
os bugres, mas tambem para a maior parte dos auto
chtones das campanhaS'. ·· 

Apesar de haver aproveitado os principaes e melho
res pedac;os da rez, muitas partes foram ainda abando
nadas que na aldeia teriam ·sido aproveitadas. 

J oáosinho exulta va. Havia alcanc;ado a realisac;ao 
do seu sonho. Havi'ia derrubado a rez desejada, a pec:;a 
de valor que cubic;ava, sobre tudo para a gente de sua 
aldeia e ao m.es1no tempo para a saitisfac~áo do seu . 
amor-proprio. 

1As costellas ·es1tavaim promptas, iamos c01nec;ar o 
a'lmo~o quando chegou o bug~e que se esperava. 

O seu cavalilo estavia. bastante carregado: uns cin
coenta kilogr. entre .carne, couro, capec;a e mais alguns 
outros objectos. 

D·epois ele descarregar ·e desarreilar o seu animal, 
soltou-o e veiu almoc;ar . comnosco. 

Entre ·elles, os bugres e_stia.vam muito loquaces. 

' 
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Infelizmente nao comprehendia absolutamente nada 
de sua conversa. 

Provavelmente, cada um delles expunha as suas 
reflexóes e emettia suas apreciac;óe-s a respeito da ca
c;ada que itáo feliz havia sido, e lhes havia dado tao 
bons e beHos resultados. 

Como cac;as, ás pec;as gtrossas davam co,mo era 
natural o maior aprec;o. 

Mas a meúdo,. nas suas cac;adas, a cac;a consistia 
em porcos do matto, · cervos, veados, antas, que eram 
para elles as pe<;as n1aiores e com as quaes fi.cavam 1nui 
satisfeitos :e felizes; as de gado bravio eram mais 
raras. 

Algumas vezes, ti:riham de contentar-se com cae;~ 
mais modesta, tatus, jabotis, mutums, jacús, perdizes; 
entáo para ajudar e completar o necessario á sua ali- · 
mentac;áo, tinham de recorrer ao mel, a'Os palmitos e 
ás frutas e aos productos das suas roc;as. 

Ainda, acontece algumas vezes que o mau tempo 
os impede de sahir e de ir em busca de seus meios de 
existencia, do seu sustento quotidiano e, numa palavra 
de sahir ·a cac;ar. 

Se nao tem nessas occasioes algumas reservas ali
m·enticias, apertam a .ci1ntura e passam fome durante 
alguns días. 

E' preciso. porém, f azer o}?servar que esses casos 
sao rarissimos. 

A ·roc;a sempre lhes fornecet"á, num caso de apuros, 
quer s,eja mandioca quer seja batatas doces. 

- Será rtalvez áquellas prementes occasióes que se 
<leve attribuir o costume pelo qual, quando o Ceu lhes 
manda a abundancia, querem sem demora aproveitar 
logo, até nao poder mais mesmo a risco de arrebentar. 

Isto, lembra-me os peones Chilenos, quando se lhes 
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faz observar que nao deveriatn comer tudo quanto tem 
di d "Y . - ? " no mesmo a, respon em : s1 manana me muero. . 

Tambem, recorda-me outro caso que muitas vezes 
tive a oportunidade de observar nos cachorros, sem com
tudo querer comparar os bugres, a este respeito, ao mais 
fiel a·mi:go do homem : 

Quando numa fazenda se carnea urna rez para o 
gast-0 do pessoal, a.tira-se aos cachorros., sempre nun1e
rosos, quantidade de varios pedac;os desprezados. En
chem-se a ponto de se afogare·m. .Mes·mo tendo chegado 
a este estado, mais que Techeios, lan<;am-se ainda sobre 
os intestinos e o bucho que nao se utilisam geralmente. 
e continuam devorando e enguiindo tudo quanto os seus 
olhos - maiores que 'OS seus es(tomagos - e ajudados 
dos dent1es, lhes perm;'ttem tragar. Afinal, chega o mo
mento em que nao poden1 mais engulir o menor pedaci
nho. Se de novo, por'ém, se lhes joga algum pedac;o, 
atiram-se a elle; mas, comprehendendo que nada mais 
podem tragar, vao escondel-o, enterral-o em alguma par
te, para achal-o em outro momento. 

Sem embargo, algumas vezes, tentam fazerem um 
ultim-o esforc;o para procurar-lhe u1m logar. Mas este 
ultimo boceado é de mais e faz quasi sempre transbordar 
o rc·eipient1e que é o estomago. 

.. E' verdade que, depois desta demasiada e superabun
dante aila:mbazada, os coitados ficam uns oito, e talvez 
até quinze días se111 quasi con1er nada. E' com o so1nno, 
e talvez sonhando a abundantes e mirificas alambanzas 
que váo aguardando a p~·oxirría carneada. 

E, ness1es intervallos, entre duas carneac;óes, ternos 
vistos cachorros al im·entar-se sóme11rt:e com milho secco 
e crú, na hora em que se Joga a comida ás gallinhas e 
aos porcos da fazenda. 

Ternos vi.s to cachor·ros procederem exacta~ente 
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como os suinos, apanhar urna ~spiga de nlilho, ainda co
berta das suas copas, retirar-se para um canto, nun1 
logar um pouco distante, i.solado e tranquillo aonde, ern 
quanto possivel, nem as gallinhas, nem os porcos hao de 
incommodal-os e clisputar-lhes os graos que etn paz elles 
vao mastigando, e assim váo comendo a sua magra 
pitan<;a. 

* * * I 

Depoi:s da carne, pa·ra completar nosso aJ.mo<;o, co
n1eu-se u1n pouco de ·mel. Havia ·ainda clessa sobre1nesa 
um saquinho con1pleta1nente cheio. Em seguida rega

_ram-s·e os alimentos solidos con1 ·un1 1nate chimarráo 
que, por cin1a do mel, me pareceu dupla111ente amargo. 

E, agora? 
Depois de un1 momento de descan<;o que iamos fazer 

para empregar o tempo até o anoitecer? 
Eu fub, explora·r o nosso capáosinho, buscando co·l

n1eias ou um bicho qualquer que poderia s·ervir-me de 
alvo. 

Os bugres imitaram-m·e, e só o Capitaosinho que
, dou-se :sósinho no aca!mpamento. 

Nao achei, nem v1 nada de i!n:teressante no capáo
sinho; de:Jle sahi e depois de atravessar un1 campo ele uns 
cem n1·e1tros, entr·ei em outro -capao, maior, si•tuaelo un1 
pouco ao Noroeste <leste onde estavamos aca1npados. 

De f.or111a mu?to alongada, elle parecía estender-se 
até perto da clareira, onde havia-µios matado o boi. 

A sua orla •estava poderosamente defendida por u1na 
banda de gravaitás, armados de espinhos for•tes e máus 
que, con10 varias linhas de araines farpados, em uns dez 
metros mais ou 1nenos de largura, obrig'aram-me a tomar 
mil cuidados e a valer-me do meu ,machete. 

, 
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Depois de varar estas espinhosas defesas á custa 
de algumas rasgadura$ e outras tantas arranhaduras, se
gui explorando o matto1 procurando para andar melhor 
e .mais commodamente os logares menos apertados ; quan
do, de repente, surgiu á minha frente um lobo, um "agua
rá-guazú" con10 o designam ()S guaranis e paraguayos. 

Esse bicho, tem o tamanho de um cachorro grande 
de que tem o porte e com o qual poderi~ confundir-se a 
nao ser a sua cór, cas1tanho claro muito averme1haclo; 
isto é, de tun vern1elho de tijolo. 

Vendo-mie, a sua surpresa foi talvez, igual á 1ninha ! 
Eu estava bem longe de pensar ,em topar com o tal 

bicho. 
Fincando meu machete no chao que leva va na nláo 

direita, fiz rapidamente pontaria nelle e apertei o gati'lho. 
A bala attingiu-o; porém, só 'lhe teria f eito urna 

f erida em fornna de sedenho se, a m.áf sorte para elle, 
nao houvesse intervindo e feito com que no mesmo · ins
tante, elle se achasse obrigado a pen<ler um pouco para 
a esquerda. -

A bala rasgou-lhe as costas <leste lado e sahindo, 
penetrou debaixo da espalda, indo ·sahir do lado dire.ito 
depois ele haver-lhe atrav-essado o pesco<;o. 

Elle cahiu grave111ente ferido e perdendo n1uito sangue. 
1Co1no <lesejavC;t reservar""m'e o oouro, acabei de 1na

tal-o a golpe de 1nachete. 
Gome~ava a tirar-lhe a pelle quando J oáosinho 

chegou. 
Tinha ouvido o tiro. 
Prestou-me a sua preciosa ajuda, porqu·e elle foi 

que fez todo o t rabalho. 
Entre os bugres - e isito, entre os de differentes 

tribus - transmitte-se a lenda que o couro desse lobo, 
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livra e preserva da mordedura das cobras e mesmo que 
as afugenta. 

Pretendem tambem que as mordeduras se tornam 
inocuas para quem leva coms~go, um peda<;o daquella 
pelle. 

Os Guaycurús, em isto tambem acreditam e J oáosi
nbo tirou escrupulosamente o couro do bicho de pelo 
vermelho do qual pediu-me certas partes. 

Ternos visito BrasHeiiros que nas campanhas levan1 
nos arreios dos seus cavallos, um couro de lobo, algumas 
vez·es inteiro ou pelo menos um bom peda<;o; · outros 
usan1 de algumas pequenas correias tiradas delle, ás quaes 
conservam o pelo sempre com o fin1 de afastar as cobras 
e ·de proteger-s·e <las suas mordeduras. 

Voltámos em seguida ao acampa1ne111to, onde achá
mos os tres bugres nossos companheiros, que tambe1n ha
vian1 regressa.do. 

Elles c-0ntaram entáo ao Capitaosinho. que numero
sos urubús adejavé!pt alguns ·muito baixo, nao muito 
longe do pouso e encima da clareira onde foi morto o 
boi e ·outros ainda, mais numerosos ao norte da nossa 
posi<;ao, a um kilometro e me1fo ou dois. 

Mas, como estavam a pé., elles voltaran1 dando co1no 
supposi<;ao ·e para desculpar-se, que dév~a haver ali urna 
carni<;a que atrahia os urubús. Pois era perigoso ir a pé, no 
<;aso que a on<;a estivesse amoitada pertinho. 

' Joa:osinho diss·e-lhes entáo que to.massem logo os 
cavp.llos e fossem ver o que havia naqueJile logar. 

Foi o que fie:eram immediatam:ente, levando comsigo 
os cachorros. 

Entrementes, o Cap:itáosinho ficou co111migo no 
pouso. 

' De vez em qu?-ndo <lavamos vol ta á carne a f itn de 
que seccasse melhor e mais de pressa. 

, 
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Urna meia hora mais tarde, os bugres estavam de 
vol ta. 

Com mil exclama<;óes demonstravam a exhuberancia 
de urna alegria que nao podiam ronter, nem moderar. 

,Contaram ao Capitaosinho que ali havia urna vacca 
morta que os urubús já haviam co·me<;ado comer em algu
n1as parites onde o couro é menos >resistente, con10 na 
ubra. 

Os olhos haviam sido arrancados provavelmente os . . pr1me:1ros. 
Era urna vacca que amamentava. 
·O seu bezerro de cinco ou seis •m·ez.es havia fugido 

quando chegaram, mas que, segura-m·ente voltaria; e que 
tomando alguns cu~dados, seria possivel aproximal-o e 
abate'l-o. , 

Tinham reparado que a mae tinha morrido da f erida 
de urna. bala; e nao havia mais duvida agora, quem a 
havia baleada, era o bugre que havia sido destacado pela 

-manhá do nosso grupo por J oáosinho e mandado para a 
parte ·suleste da olareira, quando nós partimos em sen
tido o.pposto. 

A vacca attingida pe1a bala seguiu correndo com os 
outros bovi.nos da manada e fo: cahir e inorrer, um kilo
metro mais longe. 

Era urna verdadeira benc;ao que nos cahia do ceu. 
Raramen!t·e, 1ou mesmo, jamais de memoria de . Guay~ 

curús, ti.nhan1 s1ido tao felizes, tao colmados, nas suas ca
c;adas. 

Todos exultavam, todos tinham que dizer alguma . . 
co1sa. 

Falavam mesmo dois e tres ao m'esmo tempo e nos 
seus accentos, nas suas entona~óes, sentila eu, que a 
sua satisfacc;ao era completa. 

Era a alegria prorompida de sua pueril mentalidade. 

' 

J 
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De cerito havia com que, e o motivo tinha for<;a 
de casú mais excepciona1. 

J oaosinho nao fiicava m·enos enthusiasmado que S'eUS 
companheiros bugres, porém mantinha-se mais reserva
do. Sua idade t iinha nisto algum pe·so. Tinha be.m 
certamente uns dez annos ma~s que o mais idoso dos 
seus jovens companheiros. 

Nao ha duvida nenhuma, todos juntos já tinham en
carado a possivel realisac;áo de grandes distracc;6es na 
a·lde'ia para festejar urna sorte tao grande. 

E, bem creio - mas ainda -sem louvar-1ne - qué nas 
suas superstic;5es elles nao chegaram longe, de attribuír, 
á minha presenc;a, no 1neio delles, esta sorte feliz, ex
traordinario, quasi insolita, este successo nunca visto de 
nen hum delles, que os en chia de jubilo e lhes f azia nadar 
na alegria e na. . . abundancia. 

A conversac;ao náo parava. Um sorriso permanente 
n1an~festava-se nas suas faces e· tirava ás suas physio
nom1as a dureza habitual. 

O Capitaosinho enxergava entrementes a dif f iculda'.de 
que 1a úccasionar o transporte de tanta carne; ·e para 
vencel-a, a sua decisáo foi logo tomada. 

Ordenou a um bugre que partisse itn1ned~atamente 
á aldeia para buscar a ajuda de un1 con1panheiro com 
mai,s dois bois cá.rgueiros. 

·Nao 'ha vi a meno·s de cinco leguas ( 30 k.) para che
gar a Tuyuyú e sem caiminho, nem tri,lhos. 

Era preciso para facilitar a marcha, seguir etn
quanto fosse possivel, a batida da ida, i.s.to é, o rasto que 
tinhamos deixado. 

Havia tambero como obrigac;ao, a necessidade, dada 
a hora tardia, de f azer qua si a metade da viagem de 
noite. 

• 

, 
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Logo dada a ordem, o· bugre designado, poz-se a 
cam:inho, o seu cavallo já estava sellado. 

Levou comsigo e como carga, alguns pedac;os de 
carne. 

Após a sabida do bugre, Joaosinho com os dois ou
t ros companheirús que ficavam comnosco, se foram ao . 
logar onde a vacca foi encontrada mor_ta. 

Nao querendo ficar sósinho no pouso onde nao 
tinha nada 1nais que f azer, os acompanhei. 

Chegando ao logar, sem precauc;áo, afugenta1]10S 
aincla o bezerrinho que de novo se havia aproxhnado da 
sua mae e que correu quando nos viu. ·, 

Os cachorros · sahiram atrás. 
Sem perder tempo em admii:ra<;ao e reflex5es, como 

costumam gera1mente, os bugres e J oaosinho mesmo, co-
1nec;aram a tirar o couro da vacca.-

U ma hora depois transportavamos para o pouso, 
entre nós, os quatro quartos ·e o que fi:cava, engrossado 
con1 capim, foi int·eiramente recoberto pelo couro. 'º conjuncto, assim disfarc;ado podía figurar, á. dis
tancia, un1 animal deitado. 

J oaosinho que havia projeotado a captura do bezer
ro, ficou á espreita para aguardar a sua vinda. 

Nós, levámos comnosco os cachorros. No acam
pa·mento, os bugres metteram-se logo a xarquear os 
quartos que acabamos de trazer. 

Entrementes, eu fui buscar lenha. Eln pouco ten1¡xi 
amontoei urna boa quantidade para a noite e apromptei 
tudo quanto iamos precisar para a nossa janta. 

Pouco depois entrou o sol. Os bugres nao tinham 
levado a cabo senáo apenas a meitade da charqueada. 
Continuaram ainda sua tarefa durante alguns minutos 
mais, até que a noite obrigou-os a parar. 

N·este mamento ouvimos o estrondo de um tiro . 
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Pens·ánios logo que era o signal que nos annunoiava 
a morte do bezerrinho. 

Meia hora depois, J oaosinho, riegressava trazendo as 
duas costellas da vacca que iam servir ao nosso jantar, 
e mu:ito alegre, nos contou que quando a noite comec;ou 
envolyer nas trevas todas as coisas, o · bezerrinho avan-:
c;ou-se tímidamente, como para aproximar-se do vulto 

· coberto pelo couro e que figurava ser a mae deitada. 
A quatro m:etros, ·eUe apanhou a carga em plena 

frente e cahiu fulminado, para nao mais levantar-se. 
O trabalho que ainda ficava pa·ra concluir, a char

queada dos quartos, f oi abandonado e deixado para o 
dia seguinte. 

J antámos. · Meus companheiros comeram . com o seu 
cositumado appetite e absorveram todo quanto o seu es
tomago dit'atado podia conter fO:r<;ando-o ;talvez, um 
pouco mais que de razao. 

Depois de saborear duas ou tres guampadas de mate, 
espi~heí-me na tninha rede, debaixo do mosquiteiro, e até 
o amanhecer Jiquei pegado num projvndo somno. 

Pela manha s_egu.inte - ·esta vamos a .S de Janeiro 
- .~ ajuda pedida nao chegou antes de m·eio dia. Joao-
-sinho deu ordens para cartegar os bois e repat°'tir nos 
cavallos o que os prin1e_iros nao poderiam levar, tudo \ 
qua~to .hav;a sido atcumu!lado em carne, agora dessec
cada e 'em couros, rresses d·ois di.as de cac;adq.. 

·Logo, virando-se 'do meu lado, acrescentou satisfeito 
e sorridentie: 

"Agora vamos voltar á Aldeia". O que me alegrou 
muito. 

·Dois pugres tinham vindo como refor<;o, no mesmo 
tempo que os bois. O pouco trabalho que restava para 
concluir, ficaria logo promptificado, e todos poderiam, 
algumas_ horas depois da n~ssa partida pór-se tambero 
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em ca1ninho de volta para á aldeia; embora se ja provave1 
que teriam a necessidade, por ter de andar devagar e a 
passo, de dormir no campo-. 

Era quasi duas horas da tarde; J oaosinho apressou 
a nossa partida, a fim de qt.te eu pudesse chegar a Aldeia, 
na n1esma !arde bastante cedo. 

Para andar íÍnais ligeiro, nao levamds CO·mnosco que. 
nossas armas e log:o log:o ... avante, seguindo a: batida. 

O rasto estava agora fortemente marcado. Os ulti
mos chegados o haviam, com .os bO!is, seriamente reaviva
do, havia1n seguido a mesma batida que nós tinhamos 
deixado .á nossa ida. 

-
1Chegámos a iTuyuyú de.pois de anoitecer. 

" 
Os caval'los foran1 dessellados deante do· rancho de 

}oaosinho. · 
Duas mulheres, as duas escravas chamacocas, viera·m 

logo, e tomaram os cavallos que levaram; sem duvida, 
com a intenc;áo de guardal-os atados e prom.ptos para 
amanha. · 

Jhivajhaá sahiu tambero, segredou alguns segundos. 
com Joaosinho e lógo, tomando minha rede, f-0i amar
ral-a no seu logar de co.stume, isto é, onde a havia atado 
o primeiro dia -da minha chegada. 

Alguns minutos maiiS tarde, .ella trouxe-me um 
mate. 

D·epois de algumas guampadas, agradeci e logo pe-
guei no so.runo. · ' 

No dia seguinte - 6 de Jane:iro - e de manha, 
no rnomen1o e.m que me aproxima va do f ogo e que Jhi- 1 

vajhaá fazia os preparativos para servir o chimarráo,habi
tual, J oaosinho chegou. 

Vinha do outro rancho de onde esc.apavam-se· vo.zes 
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g ritantes e chorentas de criani;as, assim que de varias 
mulheres que pareciam f alar todas juntas. 

Este reparo, o fiz •tnuitas vezes alhures que nos 
bugres, quando certo numero <le mulheres se achava1n 
reunidas. 

J oáosinho, diz-me que iamos ficar atrasa<los em 
chegar ao convite do Capitao 1Gua.zú-Ádi. que ele certo, 
nos estava ,esperanclo com toda a sua gente p,rompta para 
receber e acolher-nos; pois seria muito .conve1üente nao 
fazel-os esperar roa.is tempo. 

Portanto convinha partfo:, sen1 mais demora, esta 
inanha tnes·mo, logo após o almo~o. 

Ma~, coontudo, teria desejado fazer -se aco1npanhar 
de alguns rapazes de sua gente. · 

E, para :isto, teria sido preciso de aguardar a che-
gada dos nossos companheiros da ca.;ada. . 

Mas quen1 sabe, talvez nao chegar·iam antes da tarde. 
Por ventura, e para evitar qualquer imprevitsto, elle 

mandou dois rapagotes de 17 a 18 annos, can1pear . 
an1maes. 

Urna hora depoi.,s da sahida <lestes, dois bugres que 
. se achavam .na ro<;a, .appareceram carregados de mandio

ca 'e de milho; atrá:s delles vinham as suas mulheres 
iguahnente carregadas de productos da ro<;a. 

In11n1ediatan1ente, vi desenhar-se no rosto de J oáo
sinho, um ar de grande satisfac<;3:o, e setn mais esperar , 

. elle me diz: "Vatnos poder sahir, 'logo que cheguem os 
cavallos ". 

Muito satisfeito fiquei eu tan1ben1. Nao tinha abso
lutamente nada que preparar. Estava prompto. 

Entretanto, continuavamos tomando mate que nos 
servia Jhfvajháá. 

Que mulher esta Jhivajhaá ! se co1nparada as ou
tras da aldeia ! 

A VIDA DOS INDIOS GUA YCURÚS 173 

Sem ella e as dua's escravas chamacocas, creio bem 
que de seu sexo nao teria podido ver a amostra senao 
de longe ! 

Todavia, nenhuma dellas parecia selvagem. 
~1as na presen<;a de um extrangeiro com quem nao 

podem falar e que nao podem comprehender, sua timidez 
natural, embarac;a-se. 

Por outro lado, nasce talvez nellas un1a especie de 
constrangimento, de vergonha n1esmo, por causa do 
pouco e escasso vestuario que as cobre habitualmente e 
sobretudo na intim1idade do s:eu rancho aonde existe mui~ 
ta liberdade e . . . "sans gene"' numa grande protniscui
dade; con10 o n1es1no se dá na execu<;ao dos .seus traba
lhos don1esti:cos diartos, em que ess,e descuido no seu 
vestuario revela sempre cer•to desleixo. 

Ellas nao ignora111 que as n1ulheres dos autochtones 
que tiveram oportuni<lade de ver occ.asionalmente, nas 
fazendas das suas vis~nhan.;as, sao inteiramente vesti
das ; e talvez, sentem ellas, no seu instincto natural de 
pudor, que os olhos extrangeiros que as olham tem al
guma coiisa no olhar que póde parecer-lhes inqui1Sidor, 
indis creto ,e quem sabe tambem, ins()lente para ellas, 
que nao achaim no dos homens da sua rac;a. 

Pelas nove horas da manhá, a tropa dos cavallos 
chegou e foi guardada presa no curralzinho. 

O Capitaosinho n1andou pegar s·eis delles. 
Con1prehend~ que, f.ora de . nós dois, quatro bugres 

mais, nos acon1panhariam: os dois que acabavam de che
gar da ro<;a e 1narn os doi.s rapagotes que foram ·can1-
pear a tropa. 

Sellátnos. Nao eran1 ainda dez horas e já estava·· 
111os en1 ca111 :111ho para a "Aldeia Grande". 



CAPITULO XIX 

VISITA Á ALDEIA·GRANDE DO CAPITA.O 
OUAZÚ·ACÁ. 

A aldeia do Capitáo Guazú-Ácá ficava separada da 
do Tuyuyú por u1ma distancia de seis kilometros 

quanto maiis. 
Era urna hora "pequena" de caminho. 
Estavamos todos os seis armados. Joáosinho e eu 

com clavinas e os quatro outros companheiros com 
espingardas. 

Pelas 11 ho1as chegámos a um · pequeno matto mui
to claro, mais parecido a um cerrado ralo, isto é, que o 
terreno em que vegetava, achava-se um pouco em relevo 
em rela~áo ao do campo onde estavamos andando e que 
estava trilhado. 

N este logar, J oaosinho atfrou no ar um cartucho da 
sua carabina. Seus companheiros bugres, o i~itaram . 
logo, e eu mesmo, contaminado pelo exemplo, disparei dois 
tiros. 

Agora, andá1nos mais devagar e só a passo. 
Os trilhos que seguiamos, bem penetravam no matti

nho, mas havia outros que o contornavam. 
Tomámos estes ultimos. 
O Capitáosinho, no momento em que chegámos á 

extremidade do capáosinho disparou ainda outro tiro no 
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ar, e os nossos companheiros que haviam recarregado 
suas armas, fizeram-lhe echo. 

Quasi no mesmo instante ouvimos, pertinho de nós, 
urna vintena de disparos de armas de fogo que respon
diam aos nossos tiros. 

Andámos ainda mais devagar ; pois a galope vimos 
apparecer na nossa frente e ao nosso encontro, uns 
quinze, talvez uns vinte cavalleiros, brandindo no ar seus 
fusis, bradando com toda a forc;a dos seus bófes, grandes 
gritos, de alegria como para manifestar o seu contenta
rnento. 

Estavam encabec;ados pelo Capitáo Guazú-Ácá. 
Tinhamos feito alto. E quasi numa linha fizemos 

frente. 
Os cavallos dos que chegavam assim, deante de nós, 

pararam o seu galope quasi ao nariz dos nossos. 
O Capitáo Guazú-Ácá falou entáo, dirigindo-se ao 

Capitáosinho. 
Natural e infelizmente eu nao pude pegar, nem com

prehender un1a só pala~ra das que pronunciou; mas, nao 
havia duvida, tuna parte referiu-se á minha pessoa. 

Joáosinho respondeu-lhe em algumas phrases de que 
tambero nao entendi nem o sentido; e logo, todos juntos 
retomámos a marcha em dearite, para chegar á Aldeia. 

Estava eu enquadrado pelos dois caciques. 
· O Capitao Guazú-Áca á minha direita e o Capitáosi

nho andava na minha esquerda. Todos os demais Guay-
curús seguiam atrás de nós. · 

A trotesinho, fjzemos nossa entrada na aldeia, acom
panhados como se póde imaginal-o por urna· escolta im
ponente! 

Este cerimonial parecia obedecer, como se poderia 
a;reditar a certas regras protocollares ! postas em pra
tica sómente na occasiao da rece~áo de um chef e da 

, 
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tribu, na volta de urna longa e demorada expedic;ao guer
reira, como lhes acontecia antigamente. 

. Salvo, se por tradi<;áo, a tribu tivesse tido en1 tempos 
longinquos a visita de alguns caciques de tribus visinhas 
e amigas, aos quaes queriam prestar homenagens e se 
havia <leste modo regulamentado sua recep<;áo. 

Mas ainda, esta hypothese é pouco provavel e acer
tada, visto que os Guaycurús, tem -estado sempre en1 guer
ra com os seus visinhos e que ainda mais, . elles eratn os 
unicos indios dispondo de cavallos, o seu conhecimento e 
pos se de arn1as de f ogo, nao eram anteriores á guerra Pa
raguaya-Brasileira. 

Seria mais logico suppór, e assim estariamos mais 
perto da verdade~ que este cerin1onial era simplesmente 
u1na cópia, urna imitac;áo do que tinham tido a occasiao 
de ver executar pelos brasileiros mesmos, em certas cir
cunstancias, durante a guerra precitada, que assimilaran1 
e que váo praticando co1n bastante perf eic;áo, mas tal vez 
com algumas pequenas- adjunc<;óes derivadas da sua ima
ginac;áo, quando querem prestar- homenage1n a alguem de 
sua Nac;áo, a um . chef e mui estimado e querido ou a 
amigos muito apreciados. 

Eu tive a impressáó de que o que f azian1 era sim
ples111ente para testemunhar-me - do seu 111odo - 111istu
rando certas formas que por costume pratica1n para al
guns da tribu, depois de urna lpngq expedic;áo e ausencia 
- urna f orte e grande a1nizáde 9evido ás recommend~óes 
que lhes fizera1n ao meu respeito, nao tanto como extran
geiro, posto que para elles, os extrangeiros sao todos os 
que nao sao Guaycurús, mas con10 amigo verdadeiro. 

Con1tudo, assemelham-se ao Brasileiro, visto que re
cla1nam para si a nacionalidade brasileira á qual reconhe
cem direitos, n1as. . . depois dos de Guaycurús ! 
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Con10 se póde ver, elles sao "Nacionalistas" no san
gue e na alma. 

Para concluir esta digressao, accrescere1nos que nao 
é n1enos de admirar que esta ideia innata de nacionalismo, 
corre mesmo pelas. . . ruas, nas Aideias dos Guaycurús 
que praticam grandemente o communismo collectivista, o 
mais fraternal, nun1a atmosphera pura e sadia, na qual 
viceja1n a igualclacle e a som1na toda, das liberdades. 

Con11nunisn10 que ~áo incapazes de seguir, os n1ais 
fervorosos adeptos dessas utopicas theorias sociaes, ex
postas e se111eadas cn1 prof usao nos paize.s alta1nente civili
sados, apenas para o uso de seres f anatisados pelos seus 
dirigentes; a f in1 de pern1ittir a es tes· ultimos, vi ver gor
danchudos ás custas dos seus credulos e ino-enuos secta-. o 
nos a quen1, en1 falta de pao, contentatn-se de nutrir com 
p~rases ocas e pr?messas vas que, bem saben1 nao pode
rao nunca cu1npnr. 

Na entrada da aldeia, na frente dos primeiros ran
chos, veen1-se 1nulheres bastante numerosas, com todo o 
busto pintado con10 o tinha reparado á minha chegada na 
aldeia do Tuyuyú, oito dias antes, e ainda mais, com o 
rosto sabidamente adornado, pintado en1 algun1as dellas 
com finas tatuagens. 

'Todas presenciara1n o nosso desfile, acclan1ando-nos 
con1 gritos de alegria, como os que lan<;am nos dias dos 
grandes regosijos ou depois de urna victoria. 

As crian<;as dos dois sexos, os' meninos e as 1neninas . ' n1u1to nun1erosos, f azian1 e.horas. . 

Era, urna recep<;áo verdadeiramente grandiosa, co
lossal ! 
_ Tod~ o pessoal da Aldeia-Grande do capitáo Guazú
Aca, havia sido 111obilisado para receber-nos. 

• 
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A garridice das mulheres, tinha empregado para esse 
fim todos os meios que a tradi<;áo e os usos em honra na 
tribu, lhes ha'Via transmittido. 

Os productos naturaes da regiáo, as ocres, as hema
tites e o urucum, lhes f orneciam em to ns diversos todos 
os ingredientes que exigiam as suas pinturas. 

Náo faziam comtudo naquella epoca j á remota com 
o uso desses pós de cores, que a natureza, como· a proposi
to havia collocado em abundancia na sua n1áo, urna con
correncia aos raros fabricantes dos corantes modernos, 
cujo 111inimo consumo nao era reservado fóra do theatro, 
senao á classe das hetaires e das demais cortezas, tanto 
das al tas como das baixas camadas socia es. 

A absten<;ao da pratica de pintar-se, no mundo femi
nino em geral, era urna das características pelas quaes se 
reconheciam as mulheres honestas e virtuosas. 

Hoje, este meio nao existe mais ... 
Em nossa epoca, esta absten<;áo náo é de bom tom. 
E', o opposto que se rebusca. 
Pois, o baralho f ica agora muito misturado! 
Poderia suppor-se, náo sem algumas razóes que esse 

gosto moderno e abusivo de pintar-se, innato nos povos 
primitivos e selvagens, como se nota ainda boje o costume 
entre numerosas tribus de indios, houvesse vindo implan
tar-se con1 fon;a e exaggerac;ao nos povos mais civilisados 
de nossos dias, f azendo atavicamente reapparecer nelles, 
os gastos que os seus remotos antepassados tinham para 
esse disfarce physico do rosto. Disfarce que em muitos 
casos, sob o pretexto de crear mais belleza, serve para es
conder, mais a n1eúdo, senáo defeitos, vestigios ou indicios 
de velhice prematurada ou de saúde enfraquecida ou 
doentia. 

A pintura da cara, como diversos apparelhos destina
dos a encobrir ou a fazer . desapparecer as f alhas e os 

.. 
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def eitos demasiado apparentes e todas as imperf ei<;óes 
physicas susceptiveis de serem corrigidas ou attenuadas, 
póde comparar-se ao ponto de vista moral, á líipocrisia, 
esf on;ando-se em dissitnular as mentalidades desencami
nhadas, a negrura das almas e todo o que a consciencia 
humana tem de máu, de ruim e de imperf eito, para dar-se 
um falso semblante, e apparecer ao moral co1n urna inen
talidade que nao possue e que é, ás vezes em con1pleto 
desaccordo con1 a que tem realn1ente. 

Nos indios, a pintura do rosto nao te1n en1 absoluto 
este fundo enganador. Nas tribus, todas as inulheres a 
usam, n1as sem se illusionare1n a si mesmas quanto ao 
seu en1prego, com o fito de illudir a outrem. Lá todos se 
conhecem quasi íntimamente. 

Fóra a tatuagem ou a pintura imitando-a, o uso de 
ocres ou de urucum, nao é duravel que por alguns dias, 
com a condí<;áo de nao lavar-sé, ou por algumas horas, o 
tempo das festas, dos regosijos. Assim mesmo, os homens 
os empregam tambem, e certamente é menos para se 
embellezarem do que com o fim de se compórem urna 
mascara "ad hoc" em certas occasioes. 

E mquanto ao. . . corte de -seus vestidos e á escolha 
dos tecidos nao tem, bugtas e bugres, os meios de se 
distinguirem entre elles pois, é no rosto e nas partes des
c;.obertas do corpo que devem ser applicadas os ornatos e 
decorac;óes que lhes dará.o essa distinc<;áo propria que 
entre elles sómente sabem reconhecer, o cunho pessoal de 
cada wn delles. 

E', com as pennas multicolores e mais vistosas das 
aves, das que apresentam as . cores mais vivas - araras, 
papagaios principalmente que confeccionam e apromptam 
os seus mais lindos e importantes ata vi os e enf eitos das 
grandes festas; e com os ocres de tons variados, homens 
e mulheres tingem-se o corpo e ajuntam esses finos dese-

.. 
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nhos con1 os quaes adorna1n o seu rosto e tra<;an1, con1 
a ajuda de tinturas vegetaes que elles n1esn1os fabrican1 , 
as linhas delicadas de un1a tatuagen1 sitnulada. 

O Capitao Guazú-Áca conduziu-nos ao seu rancho. 
Lá apeámos. Bugres da "Aldeia Grande" to111aran1 

nossos cavallos depois de dessellal-os, e os levaran1 a un1 
piquetesinho (23), pertinho da aldeia. 

Entrámos no rancho, n1obiliaclo absolutámente como 
o esta va o de J oáosinho no Tuyuyú ; isto é, que estava 
occupado e111 toda a sua parte central por u111 grande girau 
coberto na su.a in.aior ... co111 couros de gado clesseccados 
e n1uito ben1 esticados. 

Ao redor, tres a quatro redes estava111 armadas ; n1as 
pedí um logar para atar a minha. No que fui attendido. 
E, nella logo assentei-me. 

O capitáo Guazú-Ácá e Joaosinho occuparam cada 
Ul11, urna das redes já tendidas e um jovem guaycurÚ, 
ephebo á pelle avermelhada, o rosto imberbe (24) enqua
drado con1 cabellos grossos e con1pridos, cahindo-lhe quási 
nas espaldas, mas cujas mechas deanteiras estavan1 rejei
tadas atrás; onde ficavam n1antidas com un1 barbante de 
in1bira, veiu trazer-nos o mate. 

(23) P equeno potreiro especialmente reservado a avallos. 
(24) Imberbe o sao elm geral a maior ¡parte dos indios, porém 

muitos delles deixam crescer alguns pelos ralos e rígidos que que
«"em simular bigodes e dos quaes se orgulham. A moda Norte 
Americana da cara raspada náo .tinha penetrado ainda na tribu. 

CAPITULO XX 

CONVERSA SOBRE A OCCUPA~AO DO TER· 
RI110RIO PELA TRIBU DOS GUA YCURúS. 

O n:~te tornado co111 a bon1binha em sin1ilhantes occa
s1oes n1e faz seh1pre le1nbrar o famoso "Calumet 

de la paix". . . de que falam Gustavo Aymard - Feni
moore ·Cooper, que apresentavam antigamente os Pelles 
Vermelhas da. America do Norte, aos seus visitantes ou 
hospedes occasionaes, depois das sauda<;óes de costume, 
antes de come<;ar qualquer conversa<;áo. 

1~alvez en1 Genebra, se haja imposto, aos deleO'ados 
das Nac;6es a obriga<;áo de fun1ar, em sessáo, o tal "Calu-
111et de la Paix" - con10 o praticavam os Pelles V er111e
!ha~, nas círcumsta.ncias graves, talvez no seu espirito, 
1de1as franca1nente e realn1ente pacificas entremeadas nas 
volutas das f1t1ma<;as, teriam-se criado e teriam sa.hido es
Pºl"l:taneamente .á luz, mostrando-1hes 0 unico e verdadeiro 
caminho a seguir para impedir ás na<;óes de rapinas e 
todas as de tendencia bellico.sas, de se atiraren1 coti.tra as 
suas visi'nhas, pacificas e inermes. 

Mas isto é política que nao tem nada que ver cotn 
os bugres Guaycurús. . 

O Capitáo Guazú-Ácá testemunhoti-me todo o seu 
contentamento. 

Sentía-se feliz que eu tivesse vindo visital-o na sua 
A.kleia e agradeceu-1ne da inaneira mais cordial. 
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Communicou-me os "desiderata" da sua Na~o que 
queria e desejava sobretudo conservar e 111anter boas rela
<;óes de amizade con1 toda a "gente", com todos os seus 
visinhos e principalmente com todos os f unccionarios. Elle 
tinha em vista os que já conhecia, por ter tido occasiáo 
de vel-os e de falar coril elles urna vez ou duas em Co
rumbá e por haver recebido delles alguns. presentes. 

Estes f unccionarios moravam em Corumbá; por con
seguinte, podiam mais particularmente protegel-os e de- · 
f en~l-os; e tambem impedir todas as disposi<;óes malevo
lentes das autoridades policiaes, demasiado sujeitas a 
obedecer cega111ente ás instiga<;óes do seu poderoso visinho. 

Depois da ultima revolu<;áo de Matto-,Grosso, o novo 
Governo, tinha to1nado medidas realmente effectivas para 
protegel-os e garantir-lhes por urna lei especial, a posse 
dos terrenos, ou melhor, a posse de todo o territorio, no 
qual estavam estabelecidos desde sen1pre; n1as que, pouco 
a pouco o elemento autochtone civilisado invadía de todos 
os lados, reduzindo-os a urna superficie relativamente pe
quena - pelo menos, do que ella era antigamente - mas, 
que se compóe ainda de urna vintena de leguas quadradas 
ou seja de 750 a 800 -kilometros quadrados, ' legalmente 
reconhecidos hoje, com .limites precisos, porém comtudo 
sem nenhuma. . . barreira. 

E, como ao redor, ha ainda superficies superiores 
inhabitadas e desoccupadas, ' como por exemplo, toda a 
ilha do Nabiléque ou seja a,proximada1nente uns 5. 700 
kilometros quadrados de que podem dispór para as suas 
'Ca<;adas, elles tem um vasto campo para a lucta da sua 
existencia; e a N a<;ao Guaycurús póde crescer e multipli
car-se, que aos seus me111bros, nao lhes faltará nunca u1n 
logar ao sol. 

Por muitos annos, esse gentio nao ficará apertado. 
Ha, a demais tambem, todo o pantanal, alé111 do rio 

Niutaque, lin1itado a oeste pelo rio Nabiléque, e enfim 
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todos os flancos oeste e sudoeste da Serra Bodoquena e 
dos seus contrafortes que descem em gradua<;áo successiva 
até a planicie dos campos baixos do pantanal e que limitam 
agora, o territorio que lhes foi reconhecido como proprio, 
como posse, pelo Governo do Estado. 

N aquella regiáo e por mui longos annos, é mais que 
provavel que ninguem virá disputar-lhes o gozo da posse 
desse vasto territorio. Eis ahi o que os transportou de 
alegria. 

O Capitao Guaz(l-Áca, vendo naquillo a boa voñtaoe 
do ·~ove~no e o espirito de equidade e de justi<;a que o 
hav1a guiado, pensou aproveitar as boas disposi<;óes en1 
que se achavam as autoridades do Estado, para pedir al
guns outros favores. Incumbiu-me de obter para elles 
algumas ferramentas e instrumentos aratorios. 

Na sua mente, eram enxadas, foices, machados e 
facóes. 

Nao era muito exigente, nem pretencioso. Eu lhe 
prometti. 

Nao soube se o Governo lhes deu satisfac<;áo. Mas, 
sete :1' oito annos. mais tarde, lhes foi feíta a distribui~áo 
de dtfferentes obJectq_s entre os _quaes havia machinas de 
costurar, sanfonas e até phonographos ! ! ! 

Inconsciencia e ignoranCia ! ! ! 
Os Brasileiros e outros extrangeiros em contacto com 

os bug.res nao ~ardaram a tornar-se <;tonos de todos aquel
les objectos de urna inutilidade e futilidade inconcebivel 
para bugres, em troca por outros de urna serventia, verda
deiramente mais pratica para selvicolas. 

Mas, infelizmente tamben1 foi en1 troca de aguardente 1 
A guampa de mate continuava circulando á roda, 

quando o Capitáo Guazú-Ácá se levantou e pediu que se 
trouxesse o almo~o. 

• 
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CAP ITUL O XXI 

.. 

-UM ALMO\:o NA ALDEIA· OR.ANDE. 

N Ü 111~Sll10 COUfO de boí que se achava debaixo clO<" 

nossos pés, hav ia grandes pratos -~ em terra cotta 
- ( ?) fabricados na aldeia e que podia111 servir como 
amostras para dar un1a ideia dos progressos en1 cera1nica 
dos bugres Guaycurús neste seculo XX - cheios de 
carnes assadas e recortadas ein peda<;os bastante gros
sos, f oram collocaclos deante de nós por algun1as n1ulhe
res, - talvez, bugras chan1acocas, escravas 001110 na al
deia do T uyuyú, - assin1 co1no outros pratos nlenores. 
porém 1nais fundos, nos quaes havia n' uns farinha de 
111andioca, e1n outros, n1olhos con1postos ele agua e sal 
con1 pimentinhas malaguetas, esmagadas, para banhar os 
peda<;os de carne . 

1Garfos? nenhu111 ! O contrario teria sido un1a ano
n1alia. A sua ausencia, era pois inuito natural e quasi ... 
obrigatoria. 

A carne havia sido recortada en1 peda<;os bastante 
grossos, con10 diz acima. 

Con10 Joáosinho e o Capitáo Guazú-Ácá, servi-1ne de 
un1 que · piquei co1n a ajuda da nlinha faca. 

Apanhei-o ein seguida na máo esquerda, para cortar 
nelle pedacinhos que banhava, como os n1eus con1mensaes 
no pratinho do molho. 

A V IDA DOS I NDIOS 
, 

GUAYCURUS 185 

U n1a colher velha, ele ferro batido, cuja, ferrugem 
havia gravado nella seus tra<;os profundos denotando que 
sua ex.istencia passacla havia soff rido alguns desleixos, 
n1as que, co1ntudo era bastante litnpinha, servia para tirar 
a f arinha de 1n andioca que substituia o páo . 

Os bugres preferem a raiz assada que eu achava 
ta1nbem, con10 elles, mais agradavel cotn o churrasco. 

E ntre nós tres, comemos pelo menos quatro kilogr. 
ele carne ; n1ás os dois caciques, absorveram, elles só, pelo 
que os tocava, n1ais dos nove decin1os. 

Depois dos churrascos, a gua1npa de 111ate, reco1ne<;ou 
a circular. 

I 



, 

CAPITULO XXII 

CONTINUA-SE A CONVER.SA. DIVER.SAS 
INFOR.MA~óES NO TOCANTE A TR.IBU. 

COM o corr,er da guampa no seu trilho circular, a con
versa<;áo entre nós, logo recome<;ou de novo. 

Pedi aos meus dois interlocutores que me dessem 
algumas informa<;óes no tocante a sua Na<;ao. 

Empreguei esta palavra, porque sabia que mais lhes 
agradava que a de tribu. 

Ella era, segundo parece e conforme os seus dizeres, 
urna Na<;áo "mui antiga" que sempre tinha-se dado á 
cria<;ao, más prindpaln1ente á do gado ca vallar. 

Nos tempos longinquos esta dedicac;áo, muito lhes 
havia servido e lhes permittia fazer excursóes extensas e 
grandes e importantes capturas, nas numerosas manadas 
de gado, vívendo á solta, em todo o sul do Estado de 
Matto Grosso e que elles conduziam nos seus campos a 
proximidade de suas Aldeias, onde pegavam em seguida 
os bezerrinhos qu.e amansavam e com os quaes, constitui
ram-se urna boa manada de gado manso. 

Outr'ora, disseram-me, o numero dos Guaycurús era 
grande, muito grande e a sua Nac;áo era muito forte, mui
to poderosa e muito temivel. Inspirava o temor, senáo o 

·terror ás outras Nac;óes selvicolas visinhas. 
Elles, Guaycurús, attribuiam-se sobre as outras urna 

grande superioridade. 
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Esta superioridade que tinham em realidade, sobre as 
den1ais tribus provinha dos cavallos que possuiam. Ti
nhatn-se tornado excellentes cavalleiros e habeis do
n1aclores. 

Manifestavam em todas as occasióes um desprezo 
profundo para con1 todas as demais tribus com as quaes 
se achavan1 frequentemente em guerra. 

A dos Chamacocos era sobretudo, para elles sujeita 
a frequentes escarneos e objectivamente visada em histo
rias ironicas e malevolas, con10 muitas vezes, por zomba
rias grosseiras taes como as que nos foi dado ouvir. 

. A pobre tribu chaquenha, da qual tinhatn varios mem
bros escravos era a meúdo burlada, tornada objecto de 
riso e ridicularisada. 

Mas, o que notámos de mais divertido e vem de
monstrar até que ponto ostentavam o seu amor-proprio e 
gabavam-se com a sua mentalidade orgu}hosa e como 
soberbos descendentes de urna "grande Nac;áo" - segundo 
a sua concep<;áo selvicola - é que, quando tinham occa
siáo de enumerar numa dada circumstancia, as differentes 
N af oes do Mundo, · collocavam sempre a N a<;áo Guay-
curús a primeira, como encabec;ando as demais, depois 
seguiam a Brasileira, a Paraguaya, a Fran~, a Bqlivia ! 
E, nesta parava a sua enumerac;áo. 

Os seus con>hecimentos geographicos, limitavam-se a 
citar os nomes <lestes quatro paizes. 

Algumas vezes elles aj untavan1 urna ou duas outras 
tribus de indios collocando sempre a dos chamacocos por 
ultimo como para desprezal-a. 

Muitas vezes, perguntei-me porque motivo, vinham 
misturar a Fran<;a nessa contage1n táo reduzida das Na
c;oes mundiaes? 

Desde mais de urna gerac;áo, haviam reconhecido que 
a sua N ac;ao havia periclitado muito e achava-se mui sen-
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sivelmente reduzicla. As doen<;as n1atara1n inuitos delles. 
notadamente a variola, cµj o contagio os alcan<;ou eni 1886 
e 1890, e fez entre elles u1n grande numero de victimas. 

A mortandadc causada pelas bexi-gas, dizi1nou toda a 
bugrada do Sul de' 1VIatto Grosso. 

E já, vinte annos antes, a güerra do Brasil con1 o 
Paraguay havia causado entre elles, gr.ande desfalque. 

-Ern seguida, n1ais tarde as persegui<;óes que o Se
nhor de Barranco-Branco lhes fez su2portar, obrigando
os a bateren1-se para -se <lef ender, causaram-lhes a n1orte 
de un1 grande nun1ero de ho1nens validos e novos. 

Hoje, o seu nurnero ficava muito reduzido. 
Eu quiz saber porque se lhes chamava tamben1. Cadu

véos ou Cadineos e interroguei a este respeito o Capitáo 
Guazú.:.Acá, 

Este explicou-n1e "qit-e erani sem.pre Gua31c·urús", e 
que só cleseja~am ·e queriam conservar sen1pre este notne. 

· Pretendeu que os caduveos eram os n1e1nbros de un1a 
Na<;ao amig?- que se .havia unida e depois fundida na sua, 
mas cujos varóes todos, pouco a pouco, acabaram por 
desaparecer e que actualmente nao havia mais que Guay-

, 
curus. 

Nao obstante, accrescentou: "as Nac;oes Brasileira 
~ Paraguaya nos cha1nam, as vezes Caduveos". 

Era exacto, o que acabava de contar-n1e o .'Capitáo 
Guazú-.Acá, ajudado pelo Capitáosinho qúe falava cotn 
inais ~acilidade o portuguez e traduzia-me certas phrases 
en1itticlas na lingua da tribú. 

Cadineos era apenas urna deforina<;ao da palavra, 
Caduveos em consequéncia de un1a pronuncia incorrecta. 

' * * * 
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Com ef feito, os Guaycurús tivera1n que aguentar mui
tas persegui<;óes, a .ineúdo repetidas, e das quaes muito 
sof f reram; principahnente e sobretudo nestes set e a oito 
ultin1os annos. 

Elles mes1nos f oran1 para outros sel vi colas terriveis 
perseguidores e ta111bem sanguinarios e truculentos car
rascos. 

Na<;ao essencialn1ente guer:reira · e con1posta de excel
lentes e audaciosos g-inetes, atacava a todas as den1_ai~ 
tribus que se achavam na sua visinha~c;a e 1nesn10, ,111uito 
a n1eúdo, levava ainda as suas agressóes nun1 raio enorme 
de 1nais de cincoenta leguas ou seja mais. de trezentos ki
lometros. 

Aquellas expecli<;'6es guerreiras clurava1n n1ezes, 
Elles saqueavam, matavam, roubava1n e queitnaya1n as 

aldeias dos que considera varo seus · inin1igos, pegando mu
lheres que levavain co1nsigo quando o caso se apresentav~. 

.A sua existencia era a rneia non;:iada, de verdadeiros 
bandoleiros. ' · 

Exerciam e inspira vam o terror entre todas as de-
rhais tribus, so~retudo nas mais visin'has. 

. . 

Mais tarde, veiu o castigo! 
Comprehenderam-no? Tal vez que nao. 
Certo é, que nessas questóes, nao refletem, nen1 ra-

c1oc1nan1. 
Soffrem, sem pensar, sen1 comprehender, sem in1a:

ginar qu~, talvez seja po·r castigo, ou 1nesmo, mais sim
. plesn1ente por represalias .- viudas indirectamente . - do 
que antíganiente fizeram soffrer a outren1, que hao sido, 
ao seu turno, victimas, depois de haver sido os carrascos! 

E hoje, póde-se reconhecer, se1n receio de equivocar
se que é pelos soffrimentos que lhes causaram as perse
guic;óes e vexa<;oes de toda sorte que lhes infligiu .. seu 
poderoso visinho que os setts instinctos . selv~gens e <lema-
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siado ferozes foram refreados e que a mudanc;a dos seus 
sentimentos, perante os seus semelhantes, se encontra em 
vía de um grande melhoramento, que poderia augmentar 
aos poucos pelo seu contacto mais frequente com os au
tochtones. 

E' verdade, e é preciso dizel-o e reconhecel-o, que 
estes ultimas, os autochtones, nao sao sempre para dar
lhes os bons exe1nplos, por que em muitas occasióes, a 
delicadeza e a lealdade que os selvicolas na sua ingenui
dade lnfantil trazem, quando entratn em relac;6es con1 os 
aborigenes civilisados, estes nao procedem sempre para 
com os bugres com toda correcc;ao, além de escarneal-os. 

Se é de lastimar que nenhuma missao, até hoje, foi 
mandada para catechisal-os ! 

Agora, existem muitas probabilidades de que a tribu 
dos Guaycurús chegue a desapparecer antes, seja por 
dispersao dos seus men1bros - dispersáo contra a qual 
luctam com todo afan - ou pela sua fusao com os abo-. 
ngenes. 

Ainda, neste caso, essa fusao só pode ser possivel 
com os brasileiros - pretos ou caboclos - o que será 
mui longo e difficil; ou seja ainda pelas enfermidades 

· contagiosas, e pelo alcool. 
Nao acreditamos que exista em toda a tribu e ao 

t,.odo, 1nais de que uns sessenta homens validos. 
E' certo que vi um in1portante numero de varoes, 

meninos ainda, nos quaes a tribu, sem duvida, funda as 
suas esperanc;as, mas para quem urna catechese seria de 
grande proveito, .e permittiria quasi sem transic;ao tra
zel-os á nossa civilisac;ao. 

Durante todo o tempo da nossa conversa e no meio 
de nossas reflex6es o giro da guampa de mate nao tinha 
parado. 
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Era preciso pór-lhe fim, pela recusa de cada um em 
sor\rer mais dessa amargosa tisana. 

Estivemos muito distrahidos pela conversa<;ao e o 
ten1po nao nos havia parecido comprido por haver decor
rido mui rapidamente. 

. Aos cigarros tinham succedido mais cigarros e os 
minutos esvoac;avam-se leves e sem parar entre as volutas 
d~s sua: fumac;asinhas, e contribuiam para criar aquella 
d1stracc;ao que nos levava ao esquecimento da hora. 

Os guaycurús sao grandes chupadores de mate e 
levariam a palma aos Rio-Grandenses. 

Vimos alguns <lestes ultimas tomar mate chimarrao 
e fumar cigarros - o fumo enrolado em palha de milho 

dia inteiro desde o levantar, de madrugada, até a 
tarde. 

Elles nao paravam senáo para comer. 
Era mais que paixao ! ... 



CAPITULO XXIII 

UM BAILE NA AL,OEIA=GRANDE. - PRE
PARATIVOS. - D·AN~AS DIVERSAS. 

O Capitao Guazú -Áca annunciou-n1e que, para ben1 
concluir o dia, visto que era ·eu o seu convidado, ia 

fazer organisar um baile ern 111inha honra - Absoluta-
mente cd1no no mundo chic! -

Esta, sua ideia, era maravilhosa ! E, logo rejubi
lei-'me, pensando entáo que ia assistir a alguma coisa 
n ova, a algum espectaculo inedito para m~m e que bem 
poucos haviam presenciado. 

Un1 vesperal ! U1n baile entre os bugres ! Na sua 
aldeia, no seu acampan1ento ! Em pleno campo ! I sto 
promettia ficar interessantissimo, surprehendente e de 
un1a extrema curiosidade com o cunho da nlais singular 
peculiaridade. 

Os musicos, nao tinhan1, como os vi no J oaosinho, na 
Aldeia do Tuyuyú e até na f azendinha de Santo Antonio, 
senao un1a sanfona, un1a viola, es¡)ecie de guitarra, con1 
cordas 1netallicas e duas pequenas guitarras - " 1nbaraca" 
guaranis - de sua fabrica<;ao. A caixa sonora estava 
cavada, nun1 peda<;o de 1nadeira branca de consistencia, tnn 
pouco molle. 

A tampa, tabuasinha delgadinha que parecia ser da 
mesma madeira, era pregada com urna colla tirada de un1 
pseudo-bulbo de orchidea, previan1ente assado. 

• 

]hivajMa levando o nosso alm0<;0 
Aldeia do Tuyuijú 

• 



• 

. . 

Pendurucalhos de madreperola fabricados pelos Guaycurús com 
as quaes adomam o cor po 
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Havia, a mais, alguns flautistas, c.ujos instrumentos, 
consistiam numa especie de apitos, feítos por elles com 
pedac;os de taquara e que davam so~idos agudos. 

Tinham tambem urna especie de tambor cuja caixa 
era feita com a cásea de urna arvore chamado "jara
catea" (25) casca bastante forte e resistente e que supera 
neste ponto a todo o conjuncto da parte lenhosa que 
en cerra . 

• A.. porc;ao do tronco da arvore escolhida, corta-se a 
cada urna de suas extremidades. · 

Fica entao facil de extrahir do interior todo o lenho
so, bastante molle e que apodrece ligeiro. 

A casca ficando intacta, nao ha mais que fixar a 
urna extremidade ou as duas um cauro relativamente fino, 
para transformar o cylíndro em um tambor. Operac;áo 
que nao offerece para elles, nenhuma difficuldade. 

Confesso que nao púde ver de perto o tal tambor 
para poder formar urna ideia certa do seu modo de cons
trucc;ao, quanto á madeira. 

Ahi está a composic;ao da ordiestra no que se refere 
aos instrwnentos. E será aos seus ·sons que nao se pode 
dizer muito hannoniosos que os bailarinos iam dar-nos 
u1na mostra caracteristica de sua agilidade, de sua "ele-

. gancia", do seu talento na arte choreographica com as 
"gra<;as" que os indios soem e sabem n1etter em todos . \ 

os seus mov1mentos ! . . 

·, Os musicos que con1punham a banda __:_ isto é, a or
chestra, comec;ara1n logo em accordar os seus instrumen
tos? Accordar ! 

Era talvez o que pareciam tentar fazer. 
Era, pelo menos a intenc;ao que eu lhes attribuia. 

(25) Jaracatea ó'u jaracatia fam. das caricaceas 
tea dodecaphylla. 

jaraca-
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As mulheres sahiram dos ranchos, pintadas e traja
das como eu as tinha visto á nossa chegada na Aldeia do 
Tuyuyú. 

Sem embargo, algun1as dellas haviam-se collocado 
adornos de pennas nos brac;os, nas pernas e na cabec;a. 
Embora ¡¡ao era o grande gala. 

· Contava-se urna vintena entre nloc;as e velhas. Velhas, 
talvez de trinta e cinco a quarenta annos no maximo. 

Mocinhas de dez a doze annos se haviam juntado a 
ellas. 

Os homens e a rapaziada cq.ja edade podía corres
ponder á das mulheres e em numero mais ou menos igual, 
chegaram por sua vez e collocaram-se numa linha em 
frente das suas respectivas dansarinas. 

A musica toca va entáo loucamente ! 
Expressao que poderia deixar crer numa orchestra 

exclusivamente composta de tambores e de bumbos. 
Nao obstante, cada music0 se esfon;ava por fai;er 

sahir do seu instrun1ento primitivo as sonoridades mai? 
possantes para predominar sobre os demais ; e o tambor 
náo era o ultimo. 

A harmonía, se é permittido empregar esta palavra 
sem of fender o que ella significa, consistía sobretudo em 
tirar sons simplesmente rythmados, como para marcar a 
cadenc~a, o compasso dos movimento a executarem-se. 

Os dan<;arinos ao mesn10 tempo batem palmas para 
acompanhar e tambem, a meúdo lanc;am gritos. ' 

Os homens balanc;am-se deante das suas. . . dan1as ! 
Estas, por sua vez f azem o mesmo. Os ademanes e os 
movimentos dos corpos sao mais ou menos iguaes. Depois 
os homens atravessam a linha das mulheres que fazem ao 
mesmo tempo alguns passos adeante e depois de urna 
meia volta, danc;arínos e danc;arinas achavam-se face a 
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face e mais ou menos á mesma distancia que d'antes; os 
homens occupando entáo o logar que tinham as mulheres. 

Esta prin1eira parte que ine parecia con10 copiada de 
alguma quadrilha visto alguma parte, em casa de brasi
leiro, se repita duas ou tres vezes. 

Cada mudanc;a de logar exige de todos os dan<;arinos 
que cada homem alterna com urna mulher, fazendo todos 
juntos frente, seja para a direita seja para a esquerda. 

Elles vao, en tao, desfilando-se num longo monomio 
descrevendo nun1erosas circumvolu<;óes, ao mesmo tempo 
que os seus passos váó, segundo o compasso, da n1usica, 
que se acha ella mesma acompanhada pelo palmear dos 
bailarinas e de todos os assistentes que os rodeam. 

Mimam-se com as contorsóes do seu corpo, em posi
<;óes muitas vezes inestheticas - quasi sempre com movi
mentos que apparecem bastante pesados, e com tendencias 
que parecem lascivas. - Attitudes, posturas, que lembran1 
algumas ac<;óes ou gestos da sua vida, como a ca<;a, , o 
ataque do ininiigo, pela surpreza, gela astucia, a batalha, 
a victoria. 

Os gritos acompanham a dani;a nos momentos criticos 
ou patheticos. Elles sao aggressivos e ameac;adores como 
no ataque e na batalha ou de alegria na victoria e na 
cac;a. 

Reformam-se em seguida como no principio e reco
me<;am as suas danc;as. 

Logó, ~da grupo., masculino e femini,no, fonnado em 
monomió separado imita, entrecruzando-se e em numero
sas e complicadas circumvolu<;óes, os movimentos ondula
torios e serpejantes de dois sucurys gigantescos procuran
do dominar-se subjugar-se e a pegar-se um a outro, como 
num enlac;amento; um, o feminino, recusando-sa ao outro, 
até que o monomio masculino que é afinal sempre victorio
so, chegue a domar pela sua agilldade maior, o seu adver-
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sario de sexo f raco, e a vencer a sua resistencia, obstina
da pela forma. 

Rodea-a, aperta-a emfim, paralyzando-lhe todos os 
seus movimentos. 

O. . . "bello sexo" fica vencido e rende-se á dis
crec;ao ! . 

Coma danc;a do sucury, o baile está acabado. 
Todos os participantes váo se retirando. 

. A noite nos havia alcan<;ado. Havia sido necessario 
accender . . . as luzes ! isto é, as fogueiras; de modo que 
no f im, as dan<;as terminara'.n1 com o hune vacilante 
desses f ogos que davam ás evolu<;óes dos dan<;arinos um 
aspecto dos n1ais curiosos e ás vezes, bastante grotescos, 
mas que os differentes passos e movimentos ou contorsóes 
dos corpos, transformavam rapidamente, dando-lhes urna 
nova apparencia, fazendo apparecer como urna riova visao. 

As luzes produzidas pelas chammas das fogueiras, ás 
vezes avermelhadas, outras vezes amarelladas ou palidas, 
imprimiam e davam aos corpos, aos bustos nús, formas 
estranhas, tao rapidamente desaparecidas que apenas ellas 
eram entre-vistas; e ás faces dos homens, pintadas com 
ocre vermelho, ares de demonios ou de damnados escapa
dos dos infernos. 

As mulheres, com as suas pennas multicolores e o 
seu rosto pintado con1 urucun1_, ou conJ sanguina, se esta 
dominava, as suas caras apparecian1 como tisóes, acin1a das 
suas espaldas quando a chamn1a n1ais viva de urna das ,fo
gueiras, batia de cheio o seu semblante. 

Achamos que tudo isto constituía um espectaculo ver
dadeiramente interessantíssimo e valia a pena ser visto 
pela sua curiosidade e extranheza. 

E , em nós mesmos imaginavamos qual suggestiva e 
pittoresca descripc;ao teria f eito um escriptor de talento 
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que tivesse podido assistir a urna semelhante representa
<;ao num tal scenario. 

Com toda sinceridade cumprimentámos o Capitao 
Guazú-Ácá pelo esplendido e maravilhoso talento choreo
graphico da "sua gente". Agradecendo-lhe o ter-nos 
feito passar horas excellentes - tres pelo menos - em 
ad1nirar as evolu<;óes complicadas das . danc;as Guaycurús. 

Dissemos que tin'ham ellas alguma coisa de lascivo. 
E, verdade. Talvez, sónlente em appél;rencia em 

certos movin1entos ondulatorios e en1 certas contorsóes de 
algumas dan<;as, mas que nao se poderia comparar assim 
ines1no ás lascivas e libidinosas dan<;as antigas e modernas 
e a todas as novas dan<;as de origem americana que levam 
a palma neste ponto de vista. 

O que reparámos particularmente é que, em nenhum 
momento os danc;arinos agarram pela cintura as mulheres 
para executar quer seja passos, quer seja movimentos, 
nessa attitude, geminada ou de corpo a corpo para fazel-as 
girar e girar com ellas. 

Póde-se dizer que cada um baila para si, por sua conta 
propria e que raramente o danc;arino executa mais de um 
giro sobre si mesmo. 

Como bebida alcoolica nao havia nada que beber. A 
excita<;ao nas dan<;as guerreiras, foi muito moderada e 
essa falta de bebida, fez senti_r-se certamente no enthu
siasmo em geral. 

Nao obstante, todos appareceram muito satisfeitos. 

Meninos e meninas da tribu, até os pequenos exerci
taram-se na dan<;a, e em monomio, imitaram com muito 
exito e com bastante acerto as contorsóes as mais comicas 
dos seus maiores. 

J á elles promettíam bem pelo . . . futuro da tribu. 
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Como diziamos acin1a, chegada a noite, foi mister 
accender fogueiras para nos illuminar; essas fogueiras 
eram alimentadas pela meninada. 

Era para estes pequenos, urna das suas distrac<;óes 
favoritas. 

Meia duzia desses fogos rodeavam o terreiro e dava111 · 
á parte, onde alguns arvoredos projectavam a sua sombra 
e onde, num movin1ento continuo de vai e vem, e no louco 
entrecruzamento de urna centena de individuos dos dois 
sexos um aspecto fqntastico - que real<;ava un1a musi
ca ( !) "ad hoc" ! 

' 

CAPITULO XXIV 

ONDE O JANTAR SE ASSEMELHA AO 
ALMO~O. 

O baile havia atrasado tudo, e mesmo .nos havia feito 
esquecer o mate, tanto as dan<;as tinham occupado a 

nossa atten<;ao ; direi mesmo, nosso espirito. 
Para o mate, agora era tarde demais. 
Era preciso comer. 
Entrámos no rancho do Capitao Guazú-Áca e sen

tados uns na turca - ou em "alf aiates", outros de coco ras, 
- encima dos couros que cobriam o madeiramento do 
giráu, a janta foi servida, como o almo<;o, isto é, era 
con1posta de muitas carnes assadas, de raizes de mandioca 
e espigas de milho assadas tambem, em summa, todas as 
iguarias de costume. 

Por minha parte fiz honra a este· banquete e os nleus 
companheiros de meza - modo de falar - cujo appetite 
é forn1idavel, devoraram ! Dissemos, mais acima: "muitas 
carnes", porqtte, effectivamente as havia em quantidade, 
em qualidade e em variedades. 

Á nossa escolha as de "queixada, de cateto, de veado, 
de cervo e até de anta". Todas ellas estavam assadas. 

Como sobremesa, trouxera-se mel, que. era delicioso. 
Mas elle tinha mui pequeno inconveniente : encerrava 

na sua massa fluida, doce e perfumada, numerosas peque-
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nas larvas brancas que appareciam mais ou menos trans
formadas em compota. 

A luz que illuminava o rancho era obtida com urna 
gordura qualquer, sem duvida de gado ou de algum bicho 
que num pires de barro um pouco fundo, de f abrica~o 
Guaycurú, envolvia, impregnando-a á medida que se con
sumía, o pavio feíto de urna tira de algodáo rasgado nu1na 
tanga velha. 

Ella da va un1 lunTe demasiado f raco para pern1ittir-
1ne distinguir a con1posic;áo do mel que eu achava delicioso 
e que saboreava depois de haver misturado nelle, um pu
nhado de farinha de mandioca que ajudou a dissimula:r á 
minha vista, as pequenas larvas brancas, tao be1n conser
vadas. Foi na manha seguinte sómente, que notei a sua 
presenc;a. 

I 

CAPITULO XXV 

ALGUMAS REFLEXóES ... 

A intensidade do foco luminoso que nos illuminava, 
correspondia, mais ou menos ao de urna vela de 

sebo, destas que se usavam antigamente. 
Era primitivo, porém nao havia que extranhar-se. 
Porquanto vi, o mesmo processo empregado em todas 

as companhas Matto--Grossenses, pela maior parte dos 
habitantes. 

Assim se poupavam o trabalho de moldar as velas. 
Sem embargo, ha sempre alguns delles que nao recuam 

deante desse trabalho. 
Para utilisar as graxas brutas, empregava-se um pe

queno apparelho, candeia, sem du.vida ímportado de Por
tugal, composto de um pratinho de ferro com a borda rele
vada de dois centímetros e providos na sua circumferencia, 
no diametro opposto a este da sua suspensao, de um biqui
nho, f óra do qual se faz sahir a torcida que accendida 
<lava ao lume. A sua armac;áo fixada numa varinha de 
ferro por um préguinho, permittia-lhe oscillar levemente -
meia suspensao a cardan - e mantinha o pratínho horizon
tal. A varinha de 25 a 30 cent. terminada em .ponta, faci
litava a collaborac;áo do apparelho,· onde se julgava mais 
conveniente. 

Collocava-se geralmente nurna parede. Os muros das 
casas sao de terra ou madeira e barro. 
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Ternos visto alhures um outro systema de illumina<;áo, 
num paiz da America do Sul, nos campos onde o mel se 
achava etn abundancia, mel de abelhas silvestres de melli
f eras como aqui. 

A cera estava parcimoniosamente guardada e con
servada. 

Estava reservada para illun1inar as casas. Com ella 
f abricavam-se, na hora mesma de servir-se dellas, peque
nas velas. 

Para isso, tomava-se o colmo secco de urna graminea 
- que se arrancava do telhado do rancho, coberto de palha 
- tendo 1 m/n1. e mei:o de diametro, .ao redor do qual se 
enrolava un1a tira de algodao ou panno qualquer da mes
ma materi'a e por cima applicava-se urna camada de cera 
que amassada e amollecida na mao e transformada, numa 
fitinha se enrolava do mesmo modo que a tira de panno. 
E stas velas f aziam-se do tamanho do dedinho. 

Infelizmente estavam affectadas de um defeito capital 
e mesmo de dois, queimavam-se demasiado ligeiro e em 
troca de pouca luz, davam muita fumac;a. 

No mundo inteiro, os progressos da illuminac;áo foram 
rapidissimos. Ha oitenta annos apenas, podia-se ver· na 
Fran<;a em certos logarejos do Suloeste, os habitantes po
bres, illuminaren1-se com velas de breu, velas que tinham 
toda a apparencia das de ceras que mencionamos acima, 
que além de pouco Jume, f umac;avam muito. Tinha-se a 
obrígac;áo de mantel-as em· urna das paredes lateraes da 
chaminé, entre as laminas da forqueta de um ferro, fixado 
para esse fim. A pec;a ou o quarto quasi inteiro ficava 
na escuridao. 

N aquella mesma epoca, as pessoas de alguns recursos, 
illuminavam-se com velas de sebo, os mui ricos com velas 
de cera. Depois, appareceram as lampadas de azeite, as 

• 
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de essencia de petroleo e de petroleo. No mesmo tempo, 
fabricaram-se as velas estearicas ; em seguido, veio o gaz 
de carváo de pedra, e em fim a · electricidade, sem falar da 
luz Drummond ou luz oxyhydrica. Todo isto em menos 
de meio seculo. 

Pois seria justo proclamar o seculo XIX, cuja ultima 
metade foi táo fecunda em inven<;óes concernentes á luz 
e á illuminac;ao, o titulo de "Seculo das Luzes", no seu 
sentido proprio; podendo-se ainda tomar-se ta1nbem no 
figt;irado. ' 

Os bugres Guaycurús que ignoram todas essas inven
c;óes, todos esses progressos, sao felizes, assim mesmo, com 
o seu modesto e primitivo systema de illuminac;áo que é 
comtudo um progresso, de certo, sobre aquelle de que se 
valia o homem da pedra. . . . . . . . .. mesmo polida. Para 
illumina<;ao "ad giorno", no exteríor dos ranchos, ternos 
<lito, na occasiáo do baile, qual eram os meios de que dis
punham. 

Depois do nosso ropioso jantar, o Capitáo Guazú-Ácá, 
ou melhor, a encarregada da cozinha, nos mandou .por um 
rapagao e para servil-o a herva mate, a guampa e a chaleira 
de agua quente. 

Diz-se que o chin1arráo, e é is to um facto reconhecido, 
ajuda poderosan1ente á digestáo das carnes assadas. 

·A .pós algumas voltas circulares da guampa, agradecí 
e sentei-me um momento na rede. 

.Joáosinho corttava ao Capitao Gitazú-Áci a nossa ca
~ada dos dois dias precedentes. Elle, ·Guazú-Ácii de seu 
lado 1havia ca<;ado tambem e havia sido bastante feliz. Ti
nha f eito um bom provimento de vi veres, de carnes e 
de mel. Cada um dos de sua gente que o acompanhou, 
havia sido pessoalmente muito favorecido pela sorte, e 
tinha trazido urna carga copiosa e variada de vitualhas . 
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A abundancia e a alegria andam aquí de par. Ellas 
iam durar varios dias seguidos pelo que entreví das dispo
si<;óes desta boa gente que nao sonhava agora em outra 
coisa, senao viver tranquilla e sem inquieta<;a.o algu1na. 

Estes bugres nao invejavam os civilisados e nao 
tinham ambi<;áo nenhuma que os levassem a melhorar a 
sua sorte - segundo o nosso ponto de vista - e aproxi
mando-se a nossos costumes. 

_ O estado em que elles viviam, lhes bastava. 
Satisf aziam-se muito bem com as alternativas de abun

dancia ,e de inopia pelas quaes, sua vida de dia a dia, os 
condemnava. 

Mesmo assim, elles achavam-se felizes ! 
Os seus unicos temores eram sempre que, em conse

quencia de calumnias, como sempre. havia acontecido, r:
comec;assem contra elles as persegu1<;óes que cada vez tl
nham f eito entre sua gente, numerosas victimas. 

Estendi-me na minha rede, o ] oáosinho e o Capitáo 
Guazú-Ácá, contínuavam sua conversa, á qual, tres outros 
bugres tinham vindo juntar-se. 

Afinal, na.o prestei mais attenc;áo. 
Elles falavam na sua lingua. • 
Adormeci. 

• 

CAPITULO XXVI 

NOSSA VOLTA AO "TUYUYú" 

NA manha seguinte, acordei bastante c;edo. Mas Jhí
vajháá nao esta va lá para trazer-me a agua. . . lus

tral! numa cuia, a fim de proceder á minha "toilette" 
antes do mate. 

Aproximei-me do fógo, ao redor do qual se achavam 
sentados <Iois bugres. Logo chegou J oáosinho e quasi 
em seguida o Capitao Guazú-Ácá que me disseram "Bom 
dia" e, sem mais esperar, a guampa circulou. 

O sol tinha sabido. Perguntei a Joáosinho se nao 
tencionava voltar logo i sua aldeia. Respondeu-me que 
já havia mandado buscar os cavallos para esse fim. 

Nao almo<;ariamos na Aldeia-Grande. Assim o pre
feria, e a nossa partida ia adeantar-se devido ao tempo 
que se havia modificado. Havia indicios de tempestade 
e era de prever urna chuva mui grossa. A gente do Ca
pitáosinho ClJUe havia ido á procura dos cavallos, estava 
de vol ta, e os cavallos amarrados a uns páus "ad-hoc", 
deante do rancho, nos esperavam . 

Os bugres comec;aram a sellal-os. O que foi logo 
acabado. 

Nao havia mais que montar a cavallo. 
Apertei as máos do Capitáo Guazú-.~cá e lhe dei 

· mesmo o abra~o á brasileira. Muito lhe agr_adeci, pro-
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mettendo-lhe occupar-me delles e recommendal-os ás au
toridades. 

Depois dei igualmente a mao a todos os outros bugres 
presentes, urna vintena pelo menos, que formavam como 
um circulo ao nos so redor. 

J oaosinho tambero se tinha despedido. 
Montárnos a cavallo e logo nossa pequena tropa poz

se a caminho para a aldeia do Tuyuyú. 
Depois de urna hora aproximadamente, chegámos á 

vista della. 
De longe, na parte descoberta que seguian1os, desde 

que <la aldeia nos tiveram percebido, muitas mttlheres vie
ram ao nosso encontro, lan<;ando: como de costutne gritos 
alegres, em signal do seu contentamento, e tomaram conta 
das armas dos homens de sua aldeía. 

Este gesto, sempre renovado a cada urna de nossas 
chegadas parecia para ellas como urna verdadeira paixáo, 
urna especie de symbolo. 

Ellas marcharan1 á nossa frente, cantando e gritando, 
obrigando-nos ern ir a passo, atrás dellas. 

Assim f izemos nossa entrada na Aldeia. 
Como se ve, é urn cqstume bem enraizado que vao 

assim praticando, as rnulheres Guaycurús. 
Na frente do rancho maior, entre páus de 2m,SO de 

alto, fincados no chao, haviam-se amarrado e estendido 
cordas e la<;os. 

Toda a carne da nossa ca<;ada, bern charquea'da, estava 
lá penclurada e desseccava-se ao ar e ao sol. 

Mas este, appareci'a só por intervallos. · 
O tempo parecia dos mais incertos. 
Quem sabe o que para a tarde nos reservaria? 
Os couros dos animaes mortos na ca<;ada, bem espi

chados por meio de varas, f azendo of ficio de molas, e 
cruzando-se entre ellas, dispostas do lado do pelo, manti-
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nham a rigidez dos couros que augmentava á medida que 
se desseccavam. 

Apeárnos em frente do rancho do Capitáosinho, para 
onde levei os arreios do rneu cavallo e os rneus trens de 
dormir que sempre me acompanhavarn. 

Jh!vajhaá estava lá. Logo, tomando a minha réde, 
ella fo1 atal-a no seu logar de costume. 

A hora do aln10<;0 tinha chegado. O Capitáosinho foi 
escolher para nós, o mais gordo churrasco e o deu a Jhi
vajhaá para assal-o. 

Reparei que havia no fogo, un1a grande panella de 
ferro comprada ou melhor trocada por cauros. Ella acha
va-se quasi cheia de urnas vagens provenientes de un1a 
especie de feijáo sylvestre arborescente, cujo porte alcanc;a 
um metro e meio a dois nletros de altura, naturaln1ente da 
familia das leguminosas papilionaceas, de flores a1narellas, 
do genero pi"sanus ou phaseolus ( ?) . 

O gosto do gráo quando ainda verde, aproxima-se 
muito mais do de "petit pois" que do feijao. 

A sua forma é redonda mas levemente comprimida. 
Cozinhavam-se no seu envolucro, na própria vagem. 
E, coisa curiosa que tarnbem reparei, é que a panella 

nao tinha tampa; para evitar que no ferver as vagens fos
sem projectadas fóra, Jhivajhaá, - a·. cozinheira - tinha 
tido o cuidado de cortar um punhado de capim que havia 
posto por cima. , 

lmagin'ava, con10 estou descrevendo que este capim, 
esta herva, estava lá con1 este fim. ·Equivoca<;ao rnin:ha. 

EUa estava lá, como condimento. Esta herva, esta 
gra1ninea, era da variedade conhecida debaixo dos nomes 
vulgares de "capim carona' ' porque corn ella, se faz etn 
víage1n, un1 alcochoado que se colloca no lombo dos anin1aes 
de carga, debaixo dos · enxergóes e da carona de couro, se 
esta existe nos arreios do cargueiro, especie de albarda, para 

( 

' 
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nao ferir os animaes ou para e~itar os inco~ven~ent:s ~u~ 
ha de aggravar urna f erida já existente; e de cap1m hmao 
porque elle tem, sobretudo quand~ a plant~ se prep~r: a 
florecer, um cheiro com gosto mu1 pronunciado de hm~o. 

Quando este capim chega a este ponto d~ sua vegeta<;ao, 
os bovinos o desdenham e nao o comem ma1s. 

Em geral, constitue urna pastagem senáo ruirñ, pelo 
n1enos de qualidade inferior. . .,.. 

Mas na panella, e no ferver com os fe1Joes, es~a gra-
mínea, variedade do "Lemon grass ", lhes commun1ca um 
leve gosto de limao que é bastante agradavel. ,.. .. 

Logo que o churrasco ficou prompto, .J.oaos1nh.o e ~u 
almo<;ámos e depois, como sempre, para fac1htar a digestao 
da carne, tomámos o chimarráo. 

* * • 

Se, em geral, todas as ref ei<;óes, qualq~er que se ja a 
hora em que ellas se tomam, sao sempre f eitas em menos 
de meia hora, tempo que permitte a um bugre devorar ou 
simplesmente absorver um kilogra~ma de carn~, pelo ~ne
nos, e a meúdo, ~inda com outras .. co1sas que~ seJam espigas 
de milho, quer seja tambero mandioca ou fannha da mesma, 
ao contrario, quando se c.hega á ho.ra ~o mate, s.e ha tres 
ou quatro pessoas presentes ou ma1s atnda, precisar-se-ha 
de urna hora e meia pelo menos. 

E' de todas as occupa<;óes' aquella a que n1enos pressa 

se dá. ' , d 1 
O tempo que nella se emprega e entrec~rta o pe os 

numerosos cigarros enrolados em palha de m1lho, que se 
funiam entre as voltas consecutivas da guampa. 

Nesta regiao do Brasil, nem o clima nem o terreno 
sao favoraveis ªº desenvolvimento - pelo menos espon
taneo - da 1

" Ilex brasiliensis". 

A VIDA DOS INDIOS GUAYCURÚS 2()<) 

Nao ha herva mate. Mas é bastante facil aos bugres 
procurarem o pó da preciosa planta. 

Em Santo-Antonio do Nabiléque e no Rebojo-Grande, 
por mais que este ultimo logar seja bastante distante das 
suas aldeias, elles váo, assim mesmo, até lá para abaste
rem-se delle. 

Para elles, como para todos os indígenas da regiáo do 
Sul de Matto Grosso, como tambero do outro lado do rio 
Paraguay - margem direita territorio do "Gran Chaco", 
a herva mate, desempenha um papel muito importante qa 
alimenta<;áo, e em sua própria existencia. 

O mesmo se dá com todos os habit.antes dos campos e 
das cidades de todo o Paraguay. 

Nem o café, nem qualquer outro succedaneo, desthro
nará jamais o mate que tem o mesmo fim e é muito mais 
economico, visto que nao exige o emprego do assucar que 
o café nao póde dispensar. 

Sabe-se que os alcaloides que contem o "ILEX 
BRASILIENSIS", sao excitantes do systema nervoso, 
sendo tonicos no mesmo tempo. 

A cafeina, a theina, a mateina e mestno um pouco de 
guaranina, cada urna dellas em pequenina quantidade, em
bora seja a mateina o alcaloide principal que domina no 
mate, constituem conjunctamente, na sua associa<;áo um 
papel bemfazejo e talvez mais proveitoso para a economia 
do organismo, que nao poderia fa~el-os cada um delles to
mado separadamente, seja em café, chá ou guaraná. 

E, dando-se ao mate que ainda mais, é muito diureti
co, o sobre-nome de "engana fome", é que realmente, elle 
permitte sobre este ponto supportar f ortes privac;óes. . ' 

Elle parece pois, gozar das propriedades da "coca" 
que usam os B_olivianos, mas, de certo, em gráu muito 
menor. 

' 
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Acabán1os com o chimarráo. Extendo-tne na minha 
rede e aos poucos, o somno veiu pegar-me. 

E' pois, a hora da sesta. 
Duas horas mais tarde, um violento trováo veiu ac

cordar-me. 
Levantei-me. O tempo achava-se completamente es

curecido. 
Desci da minha recre e sahi' do rancho. 
Do lado do Sul, com um vento violento, annunciava-se 

. '' '' "' urna especie pampero , como estes. que se veem em 
Argentina e no Paraguay. 

De certo, elle nao. terá a violencia <lestes que etn simi
lhantes occasioes, se manifestan1 e rebentam naquelles 
patzes. 

Mas, apesar disso, com o impeto do vento, a chuva 
poderia cahir grossa e com demasiada abundancia para , 
nos. 

. Vi, no mesmo instante, as mulheres e as crian<;as que 
a1udavam aos homens a recolher precipitadamente a carne 
e os couros que seccavam lá f óra. 

Era preciso andar ligeiro e com toda pressa. 
Os relampagos succediam-se e tanto mais apparentes -

e vivos quanto o céu se havia tornado ainda mais escuro . ' 
e ra1avam as nuvens negrosas que o vento soprando já 
em tufáo, transportava com velocidade nao inferior a cin
coenta a sessenta kilomt;tros por hora. 

O trovao acompanhava a intervallos cada vez mais 
curtos os relampagos fulgurantes que nos annunciavam a 
vinda rapida do temporal. · 

A chuva comec;ou a cahir em gottas largas. 
Eram tres horas da tarde. 
Voltei a extender-me na rede. Era tudo quanto de 

melhor podia fazer. 
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Dormir era bastante dif ficil, tanto mais que gotteiras 
bastantes numerosas, nao tardaram em revelar-se. 

Houve mesmo, algumas dellas que cahindo como em 
cadencía, regavam a minha rede. Circumstancia que me 
obrigou a levantar-me. 

Foi o que f iz definitivamente. 
Joaosinho e Jhivajháá, lá esta.vam. 
Pois conversámos do tempo e da nossa prox1ma 

sabida no campo, amanhá ou depois de amanhá. 
Logo, aproveitando-n1e da circumstancia em que nos 

condenava o máu te1npo, interroguei o Capitaosinho sobre 
as expedi<;oes da gente de sua tribu no Gran Chaco e no 
Paraguay, expedi<;oes que faziam ainda os Guaycurús faz 
apenas uns dez annos atrás. 
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CAPITULO XXVII 

ONDE SE APRENDEM ALOUNS PONTOS 
NOVOS DA HISTORIA DOS OUAYCURÚS E 

DE SUAS TRIBULA~óES 

COMPENSA~AO QUE TRAZO USO DO MATE 
ÁS MISERIAS E DUREZAS DA VIDA NOS 

SERTóES. 

r 

J OÁOSINHO, por natureza era bastante loquaz, pois, 
nao se fez rogar. 

Contou-me entao, que, após o saque de "San-Salva
dor", onde foi feito prisioneiro com a sua maei duas ou 
tres vezes sómente os Guaycurús haviain tentado novas ex
pedic;oes no Paraguay ; mas sem ir tao longe no interior, 
limitando as suas incursoes a u1na curta distancia da 
fronteira, isto é, a algumas leguas sómente, mais ao Sul 
do rio "Apa". 

Depois daquelle tempo, elles nao haviam voltado mais. 
Quanto mais que nao tinham tido sorte nas suas 

ultimas expedic;oes e alguns d'elles haviam perecido. 
E' por tradic;ao que tinha sabido isso, mas que ao 

seu conheci1nento nunca mais os Guaycurús tornaram a 
atacar os Guaranís. 

Convem fazer notar tambem que estes ultimos ha
viam quasi inteiramente desapparecido da margem es-
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querda do rio Paraguay, para irem fixar-se nas vertentes 
do rio "Paraná ", pouco depois das ultimas tentativas de 
aggressóes feítas contra elles. 

Quanto ás suas incursóes no Gran-Chaco, as ultimas 
tinham sido feítas, havia já sete a oito annos. 

Ainda quando elles occupavam a Aldeia Velha da 
qual falámos mais acima - ver o mappa - quando che
ga va a epoca da secca. 

De ahí, elles atravessavam o río Paraguay. 
Grac;as ás ilhas situadas na frente da Aldeia, for

formando quatro brac;os relativamente estreitos, com 
excep~o <leste que constituía o canal principal do rio, 
e que estava mais largo e mais fundo que os outros, a 
travessia tornava-se facil. 

Após sua ultima expedic;ao durante a qual fizeram 
urna dezena de prisioneiros chamacocos, o Portuguez de 
Barranco-Branco, mandou sua gente queimar a Aldeia. 

Depois disto, nao se atreveram mais a voltar ali. 
Ainda, elles temiam a pequena guarnic;ao que o Go

verno Paraguayo mantinha no forte "Borbón", hoje forte 
"Olimpo", construido a pequena distancia da margem 
direita do rio e a duas leguas mais ou menos ( 12 k.) 
ao Sul da "Aldeia-Velha" e por conseguinte á vista do 
ponto onde se operava a travessia do rio pelos bugres 
Guaycurús. 

N aquella época, tinham fixado a sua Aldeia princi
pal na visinhanc;a do Morrinho - V. mappa - quasi em 
frente do "Morro Maciel", ou pouco abaixo, situado na 
outra margem e a uns dez kilon1etros aguas-abaixo, da 
fazenda ''Santo-Antonio" do Nabiléque. 

Antigamente, f azia disto, muito tempo elles tinham 
fundado ao pé <leste "Morro Maciel" urna Aldeia que 
abandonaram; como tambem, acharam-se na obrigac;áo de 
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abandonar a do "Morrinho", que habitavam ainda, seis ou 
sete annos antes. 

A aldeia do l\ilorrinho havia sido urna das mais anti
gas fundadas pelos Guayacurús. 

Elles a prezavam muito por esse motivo e ta1nb.em 
pela sua situa<;áo relativamente proxima da boca de ba1xo 
do rio Nabiléque de onde nao tinham que atravessar o 
rio por estarem no Chaco depois de subir 2 leguas aci111a. 

Foi por causa dessas repetid~s incursóes que . o 
Governo Paraguayo n1andou construir um pequeno fortin 
na n1·argen1 direita do rio que é forte "Olimpo" que n1en-. , . . 
c1onamos ma1s ac1ma. 

E, t~mbem, sem duvid~, o fortim, ficando apoiado 
e encostado a um morrinho, dos tres que, no logar, es tao 
conhecidos con1 ·o nome dos l''Tres Hermanos". 

O forte, achava-se a um kilometro aguas-abaixo da 
bócca Sul do rio Nabiléque. 

Urna guarni<;ao faz a policía da margem do ria. 
Perto do Morrinho, via-se ainda um terreno bas

tante O'rande, outr'ora campo limpo, agora invadido pela 
vegeta~o arborescente, que servia de cen1iterio á tribu e 
onde ainda se veem numerosos tumulos que se elevam um 
pouco acima do nivel do chao. , 

Lá estao as testemunhas indicando que a.ntigamente 
a tribu que ahi vivia e morava neste logar, era relativa
mente importante quaqto ao .numero dos seus niembros 
e que a sua mentalidade cortservava ,para com os seus 
mortos, o respeito devido aos seus antepassados. 

Fóra disto, existe ainda no seu espirito, um senso 
sedentario, porque, tudo indicava que durante l~ngos 
annos aquella aldeia havia sido constantemente habitada. 

Será devído talvez, a circumstancias especiaes, par
ticulares ou extraordinarias, que se modi f icou o seu modo 
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de viver, que de sedentario, sem comtudo, tomar-se 
nomade, fez-se excursionista. 

Pois, transf ormaram-se em pilhantes, e saqueadores 
das tribus visinhas sobre as quaes estavam sempre victo
riosos, gra<;as, ás vantagens que, a posse de cavallos lhes 
proporcionava e tamben1 n1ais tarde, a de annas de f ogo. 

Em summa, agora nao tendo n1ais que temer perse
g1,1i<;óes nem de seus visinhos, nem das policías, póde-se 
dizer delles que sao realmente 'sedentarios ;· e nao ver 
mais nas suas curtas expedi<;oes, com fim de ca<;adas á 
algumas leguas de suas Aldeias, que a. necessidade, para 
elles, de procurarem-se com que viver, e tambem de pra
ticar e exercer as aptidóes proprias e especiaes a sua ra~a, 
taes as herdaram dos ~eus antepassados. 

Adem~is tinham estabelecido outras aldeias em di
versos logares, fora das de "Aldeia Velha", do "Morrinho" 
do "Morro Maciel" de que ten1os falado acima, a pri
meira daquelles havendo sido incendiada. 

Foram tambem obrigados de abandonar as do "Morro 
do Pacú" na ilha do Nabiléque e ainda, muito mais anti
gal11ente, na mesma ilha a do "Rebojo-Grande", que 
Joáosinho nunca conheceu, senao por tradi~ao. ' 

Urna outra igualmente na mesma ilha, perto da laguna 
do "Caramujo", onde existiam ainda vestigios de ro<;as -
capoeiras ..___ e de tapeiras, como as outras acima citadas 
f oi tambem desamparada. 

Mais recentemente ~inda, foi o turno das do Morro 
do Niutaque e do Tigre. 

Faz annos, elle~ estiveram no ponto de fugir a do 
Tuyuyú, e no mesmo tempo, a da Aldeia ·Grande. 

Depois de ha ver f ugido e ha ver vivido algum tempo, 
meio escondidos nas mattas dos arredores, elles voltaram 
nas suas aldeias, reconstruindo os ranchos que lhes haviam 
sido queimados. 
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Agora, pelas boas noticias que eu acabava de dar-lhes~ 
cretn-se tranquillos por muito tempo, senáo para sempre, 
sentindo-se em confianc;a grac;a á protecc;ao que lhes pro
metteu o Governo do Estado que lhes dá urna prova 
patente, decretando que as terras que occupam, lhes sao 
dif initivamente e exclusivamente reservadas. 

Se ha de suppor que esse novo estado de coisa5 
durará muito tempo. 

Porque de todos os terrenos da zona, num raio de 
varias leguas e rodeando os reser\rados aos Guaycurús, é 
bastante custoso achar superficies convenientes para o · 
estabélecimento de moradores, senáo pontos isolados e 
distantes uns dos outros e relativamente pequenos, por 
mais que haja terrenos bastantes, proprios á agricultura. 

Por esse motivo, os visinhos tomar-se-hao raros, e 
os Guaycurús por longos annos ainda poderáo conside
rar-se senhores e donos de toda a immensa regiáo que 
rodeia as terras que o Governo acaba de lhes conceder 
e reconhecer em proprio como o ternos notado num capi
tulo anterior. 

* 
* * 

Outro churrasco, raizes de mandioca e espigas de 
milho assadas com mais mandioca cozida com carne e 
ossos, eonstituira no nosso repasto da noite, seguido ainda 
de um mate! 

Ficará, talvez, o leitor a quem nao se passa a guampa 
ou a cuia, quando haverá acabado a leitura desta des
crípc;áo, saturado de mate? 

E, ainda que nunca o tivesse provado, poderia bem 
tomar nojo do nosso famoso "mate chhnarráo", com o 
qual o importunamos até enfadal-o e enfastial-o, de 

f 
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manhá, de tarde e de noite, e a cada momento em que 
nao sabe111os fazer nada de mais interessante. 

Se nos primeiros dias, fazendo-lhe assistir· embora 
de longe a toma da nossa preciosa bebida amarga, ternos 
podido fazer-lhe augmentar as secrec;óes das glandulas 
salivares, e que, em linguagem mas vulgar e trivial, fa
zer-lhe vir agua a bocea, talvez que, agora, essa agua que 
continua a sua ascenc;áo e lhe enche a bocea, seja a da 
nausea, da aversáo? 

Rogamos-lhe humildemente desculpar-nos; porque 
essa bebida, para nós, torna-se necessaria, indispensavel. 

Ella é, para nós todos aquí, o nosso estimulante neste . 
paiz. 

E, quanto ao leitor que náo tem della nenhuma neces
sidade, pedimos-lhe respeitosamente p~rdáo. 

Bugres, aborigenes, extrangeiros mesmo, carecem do 
seu uso. 

Esta preciosa in,f usao, qualquer que se ja sua pre
parac;ao e o seu modo de tomal-a, torna-se indispensavel, 
absolutamente necessaria. 

Como na Bolivia a coca, e comó em outras partes 
do Brasil, o café ou o "guaraná", o mate (26) é o ali-

(26) Tudo quanto acabamos de dizer aqui a respeito do 
mate, e que ainda mais adeante diremos, pO<leria apparecer como 
1.tm reclamo a favor desse producto americano e quasi especial 
ao Sul do Brasil, ao Paraguay e ás Missóes da Argentina onde 
a vegeta<;áo do cilex~ é espontanea. Mas nao é. E seria, acre
ditando-o, uma tamanha equivoca<;áo. Tanto mais que o mate, 
a erva-mate ou yerba-ma1e, nao carece de reclamo. 

:S um producto sufficientemente conhecido, que tem real
mente um grande va·lor principalmente e sómente nos paizes de 
origem, nos limitrophes e tropicaes. 

Mas se elle é affectivamente de qualidades mui preciosa~, 
é sobretudo nos paizes <:te onde elle é originario, onde, muito 
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mento liquido excitante, tonico, o 1' stimulus" que per
mitte ao homem dos can1pos resistir em circumstancias 
muitas vezes criticas, nas quaes <leve dar esfor<;0s algu
mas vezes, acima das suas for<;as e vencer as priva<;óes 
momentaneas de alimentos que, enfraquecendo-o, lhe ti
rariam todos os seus meios de ac<;ao e de defesa. 

No mate, todos os que o usam, acham e tiram delle 
o alimento que sustenta a sua actividade, mantem e con
serva o espirito mais vivo e mais prompto sobretudo quando 
servido numa roda e tomado por varios individuos para 
esse mister reunidos . 

• 
O mate desenvolve pois, o senso da sociabilidade nun1 

ambiente alegre; distrae e permitte esquecer as horas más 
que muito a meúdo, se tem passado em meio de diffi
culdades inconcebiveis; difficuldades desconhecidas, insus
peitadas de todos os que nao tem viajado nestes paizes 
quasi inhabitados da America do Sul, onde, a meúdo, e 
a cada passo surge, muitas vezes, um obstaculo novo. 

O 'vento havia varrido os mosquitos que o calor dos 
dias precedentes tinha feito nascer nas aguas que as hervas · 
altas e apertadas da cabeceira, tornavam nas suas beiradas, 
mais ou menos estagnantes, e que se haviam consideravel
mente multiplicado gra<;as á altura da temperatura. 

Deitei-me sem armar meu mosquiteiro. 

melhor o podemos constata!:'., e onde elle presta os mais relevan
;tes setvii;os. . Piois, é .scibr~udo ¡para estles pa!zes que f Qi criado 
e onde elle se desenvolve es.pontaneamente. A natureza tem sido, 
como se ve, muito previdente, como sempre e em todas coisas, 
pondo qtrasi exclusivamente para as necessidades do homem que 
vive naquelles paizes, a planta especialmente a.prqpriada ás suas 
mais urgentes necessidades e onde estas sao ·numerosissimas e 
das ma1s frequentes ; mas tambera, e sobretudo, adequada ao cli
ma e ao ambiente. P lantas cujas propriedades procuram nos 
.momentos . mais opportunos, o que o ser humano nao poderia 
achar nos mesmos logares, para substituil-os. 

, 
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O tempo tinha refrescado bastante, apesar do vento 
haver virado quasi a Oeste-Noroeste. 

Houve ainda, no correr da noite, segundo ine con
tarain pela manha duas outras chuvas grossas. 

Mas' as gotteiras, que de certo provocaran1, nao rne 
molestaram no somno. 

Foi esta a razao porque nao as percebi. 



CAPITULO XXVIII 

UMA CA~ADA DE ANTA. 

AO amanhecer - estavamos a 8 de Janeiro de 19 .. -
o tempo annunciava-se bom e estavel, para aquelle 

día pelo menos. 
Os bugres, que ante hontem tinham chegado da ro<;a, 

haviam contado que queixadas tinham apparecido e haviam 
commettido alguns estragos, e que antas tambem haviam 
f eito a sua visita · e ha vi~ comido bastante, na planta~o 
dos feijóes que sao un1 petisco para ellas, e que haviam 
acabado com urna parte della. 

J oáosinho que m'Q contou, diz-me que tencionava ir 
ali com os seus cachorros para fazer urna batida. 

Offereci-me para acompanhal-o o que logo a_cceitou. 
Pois, sem mais demorar mandou buscar os cavallos. · 
Entrementes, comemos um peda<;o de carne assada, 

e tomámos outro peda<;o como matula, para assar na 
roc;a. 

Trazidos e sellados os cavallos, montámos e partimos 
levando comnosco, seis cachorros. 

Eram nove horas. As dez, tin'hamos chegado. 
Lá pudemos ver e reparar os estragos que eram real~ 

mente de monta. 
Penetrámos na matta que bordava e rodeava quasi 

a r~a inteira e á qual esta ultin1a devia a sua existencia. 
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Como os Brasileiros, os bugres fazem tambem e 
exclusivamente as suas ro<;as e culturas n,as mattas. 

Os cachorros logo apanharam alguns rastos. 
Fizeram levantar diversos bichos que em váo per-. 

segu1am. 
Os bugres reconheciam, conforme o modo de latir dos 

seus cachorros, ás intona<;óes dos latidos, quaes sao os 
bichos perseguidos. · 

Assim, elles reconhecem, se sao catetos ou queixadas, 
se é urna anta ou um veado. 

Para outros animaes menores, elles nao prestam 
atten<;áo, nem muito cuidado. 

E quanto ao tigre isto é on<;a parda ou on<;a pinta
da, elle é denunciado pelos ladridos da cachorrada e quan
do a féra se acha acuada, reconhecem-no tan1bem pelos 
latidos. 

Percorremos na matta urna meia legua pelo menos 
( 3 kil.) devagarinho, por causa das dif fículdades que 
apresentava a vegeta<;áo baixa á nossa marcha a cavallo. 

Muitas vezes, indo a pé, puxando o cavallo pelo 
cabresto e abrindo urna passagem com machete, e sahimos 
para seguir mais adeante pelo campo. 

Logo, deante de nós, os cachorros lan<;aram~se avante, 
havendo farejado um rastó que seguiram. 

Acompanhámol-os até a urna especie de cerrado, -
meio matto, meio cerrado - a dois kilometros do matto 
que acabavamos de deixar. 

Allí, fizeram levantar urna anta. 
Perseguimol-a a cavallo em todas as voltas e viravoltas 

que f azia para escapar-nos e evitar os cachorros. 
Atirámos varios cartuchos sem chegar a f eril-a mor

talmente, e a sua perseguic;áo continuava, num campo de 
trinta hectares pelo menos e rodeado de mattos com 
largas solu<;óes de continuidade, os cachorros obrigando 

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



222 EMIL· IO RI'VASSEA U 

a cac;a a voltar frequenten1ente, aos n1esn1os logares e a 
girar. no can1po limpo, descrevendo numerosos circulas. 
Finalmente, de u1n tiro con1 urna poi:itaria mais certeira, 
J oaosinho derrubou-a no chao. 

Era urna anta velha, cujo corpo tinha o tan1anho de 
um jumento de grossura medía, suspenso acima de pernas 
muito mais curtas. 

Varias balas lhe haviam esfolado o' couro; algumas 
dellas haviam mesmo penetrado, n1as foi a ultima sómente 
que havia sido mo:r;tal. 

Tinha entrado de frente entre a espalda e o pescoc;o. 
J <;:>áosinho, logo poz-se a tirar-lhe o couro e separou 

os dois quartos traseiros. · 
Carregárhos no meu cavallo o couro na garl¡lpa e os 

' .dois quarto,s anlarr~dos juntos no de J oaosinho~ 
Entrernentes, os Ca.chorros, sem mais esperar, 

teram-se a. banquetear. · 
~eín 9 mereciam .. 
Logo" · regressátnos para a Aldeia; .deixando'· porértl, 

os cachorros que · se achavam ·muito f elit es, do festim que 
lhes off e recia a . opportunidade de , ala~bazarem-,se a 

, · vontade. · : 
Tivemos que alongar: o nosso camin:ho, porque ·. nao 

podiamos mais atravessar -º· matto com a sobrecarga que 
transportavamos e, qu,e fazia n1ais pesada e mais atra

. vaneada a marcha dos nossos ~avallos. 
1 

Chegámos· ao cahir do dia. 
Bµgres desoccupado~ pegaram os quartos que trazia,-

mos e coniec;aram a charqueal-os .. 
Aguardámos mais ainda alguns instantes atttes ' de 

comer. , ·,. 
Sempre a ,n1esµia tomida ! Mas a mq.ridioca assada 

agradava-me bastante, como tambero o milho. verde, quer 
f ervido, quer assado~ 

\ 
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Nosso repasto acabou-se com a luz do fogo da co
zinha ! 

J á explicámos em que consistia, essa dependencia do 
rancho de J oáosinho. 

A noite nos havia alcan<;ado rapidamente e era mu1 
escura por ca~usa do ceu que se ennuviou de novo, dei
xando planejar ainda urna amea<;a de chuva. 

Eu fui sentar-me na minha· rede e nao de1norei em 
estender-n1e e a dormir. 

Pela manha, apesar de haver chovido no correr da 
noite, J oaosinho rnandou doi~ bugres para ver se havia 
ainda alguma coisa a aproveitar em carne do que havia 
ficado ·aa anta, a maís dos dois quartos deanteiros. 

Os cachorros deviam haver passado a nóite ao lado, 
e nesse caso tinha havido boa guarda. 1 

Comtudo, nisso nada havia de certo, ernbora elles 
nao tivessem . apparecido. 
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CAPITULO XXIX 

NOVA CA~ADA NA LAGUNA DO BREJO . . 

Eu havia pedido a Joaosiriho que voltasse á laguna do 
brejo, onde matámos as duas garc;as, o terceiro dia 

de nossa chegada á Aldeia. 
Ao que concordou. 
Depois de tirar o jejum, sahimos a cavallo, armado 

cada um da nossa clavina, como de costume. 
Passámos pela roc;a grande e seguimos mais ou ntenos 

a mesma direcc;ao que tinhamos tomado a vez precedente, 
isto é, seis días antes. 

Andámos mais ligeíro porque nao perdiamos tempo 
em reparar ou examinar coisa alguma nos diversos loga
res por onde . passámos. 

Digo isto, sobretudo para mim. 
o indio por habito, ve de um só olhar e gqlpe de 

vista todas as coisas que o interessam e que occupam o 
seu espirito de urna maneira quasi constante quando viaja 
ou anda pelos campos, e tira logo as deducc;óes que se 
impóem. 

Repara sobretudo nos rastos deixados quer nas 
hervas, quer na terra desnudada. 

Nos trilhos formados a meúdo pelos anima es selva
ticos, antas e queixados principalmente - sao ainda estes 
ultimos mais particularmente que andando em bandas 
muito numerosas e sempre um atrás do outro quando tero 
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de atravessar as macegas - onde se notam mais clara
mente as pisadas deixadas pelos animaes silvestres. 

O que ha de interessante a observar nesta marcha 
em fileira, é que, segundo se diz, aquelle que abre a 
marcha, pára de um lado, quando canc;ado e toma em 
seguida a cauda do monomio que se desenvolve algumas 
vezes sobre algumas centenas de metros e assim váo se
guindo. Cada um dessa tropa, torna a passar por sua 
vez a encabe<;ar e dirigir a marcha, como chefe de fileira. 

As fadigas que causa a travessia dos macegóes quando 
estes sao extensos te1n desenvolvido, pesses animaes, o 
jnstincto que os leva a repartir entre elles todos, em un1a 
propor<;áo mais ou menos igual, o peso dos esforc;os a 
fazer-se para abrir um carreiro no meio dos colmos seccos, 
duros e ríspidos, das gramíneas porém flexiveis; mas, 
no mesmo tempo quebradic;os e cortantes quando muito 
seccos. 

Depois da passagem de urna tropa de 150 a 200 
queixadas, a senda aberta é completamente marcada e 
batida. 

As hervas, ficam quebradas e muitas vezes destruidas 
até ás raizes. 

E, por algum tempo e até varios mezes, mesmo que 
a senda nao esteja mais trilhada e utilisada, ella subsiste 
ainda. 

De vez en1 quando, Joáosinho . fazia-me reparar 
naquellas sendas seja a passagem de urna anta, seja a 
de um veado. 

Nao tinhamos visto até agora vestigios nenhum de 
onc;a. 

Embora ellas nao f altem, e sao até muito numerosas, 
porém a abundancia da ca<;a em bichos de todas as espe
cies, faz que seja muito facil para ellas achar suas victimas, 
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sem ter a necessidade de aproximarem-se dos logares 
onde os bugres sao constantemente em idas e voltas. 

Sem embargo, as onc;as apetece1n muito a carne dos 
animaes domesticos mansos. 

O gado bovino paga-lhes um pesado tributo, como 
tambero o gado ca vallar. 

A on<;a parda ou puma, por exemplo, mostra grande 
preferencia para os poldros e eguas, em quanto a onc;a 
pintada, por seu lado, procura de preferencia 0 gado 
vaccum. 

Assim os animaes don1esticos das diversas criac;oes 
das fazendas visinhas e as do retiros do Portuguez do 
Barranco-Branco sao a meúdo perseguidos e entre elles, 
as onc;as das duas variedades citadas, pegam-nos mui f re
quentemente, f azendo nas manadas victimas bastantes nu
merosas. 

Voltámos a ·passar, mais ou menos, pelos mesmos 
mattos, pelos mesmos campos. 

Penetrámos no carandazal que prece.de o brejo, e logo, 
no campo baixo e brejoso, no centro do qual, a mais ou 
menos quatro centos metros se avistava 0 banhado, for
µiando a laguna onde deviamos encontrar as garc;as que 
mais me interessavam. 

A' sabida do carandazal, dirigimo-nos directa1nente 
ao arvoredinho isolado onde como na vez precedente 
atámos nossos cavalos. 

Os longipemos achavam-se numerosos. 
Andavam com vagar de passos lentos. Seus longos 

pescoc;os inclinados em deante escrutando o fundo lodoso 
que reéobre nas beiradas, em urna camada pouco espessa, 
urna agua bastante clara. 

Os seus olhos de urna acuidade superiormente desen
volvida nao tem diffiauldade nenhuma para descobrir 
o peixinho que passa pertinho, ou o ínfimo buraquinho 
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que é o indicio seguro que u111a larva, um gusano ou 
qualquer outro animalzinho vivo tem estabelecido a sua 
morada a alguns centimetros n1ais abaixo, e de um golpe 
violento de seu bico co1nprido, elles apanham o bichinho 
de que vao alimentar-se 

Algumas pares de garc;as achavam-se disseminadas, 
nas bordas da laguna, e, como na ultima vez, havia, mais 
ou menos, como pernaltas, as mesmas especies em numero 
aproximadamente igual. 

Na parte rriais central da laguna, onde a agua ficava 
mais profunda varios grupos de pa.tos moviam-se nadando 
devagar. 

De vez em quando, um delles, durante algumas deze
nas de segundo mergulhava a cabec;a sobre a qual parecia 
querer tomar equilibrio agitando as pattas na superficie. 

Logo, voltando á posi~áo anterior e quasi immovel, 
apparecia somnolento. · 

Deslisámo-nos, Joáosinho e eu, nas hervas altas do 
brejo, com o corpo dobrado, até certa distancia, de onde 
a orla da lagun~, nos apparecia co1npletamente descoberta. 

Desejando por minha parte, ter o prazer de matar 
un1a dessas aves que cubic;ava, entendemo-nos para atirar, 
mais ou menos, no mesmo tempo, depois de haver esco
lhido cada um o par que ia servir-nos de alvo. 

Deixei entao o Capitáosinho afastar-se para tomar 
posi~áo, com o fim de atirar no par mais distante de 

' nos. 
No mon1ento de fazer a pontaria, depois de avan

<;ar-me de alguns metros, nossas cabe<;as emergindo 
apenas acima das hervas, era f acil por-me de accordo 
para atirar quasi no mesmo tempo. 

Isto havia sido combinado e de meu lado, tinha-mc 
ainda avan<;ado de urna quinzena de metros do par o 
mais proximo de mim e no qual ia faz~r pontaria. 
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Quando julguei que eu tinho chegado a boa distancia, 
sessenta metros quando muito, levantei minha arma e 
apontei a garc;a que melhor se apresentava ao meu tiro. 

N este momento, eu vi Joaosinh0¡ f a.zer o mesmo 
gesto e logo, f innando a pontaria, apertei o gatilho. 

Um quarto de segundo depois, ou menos ainda, 
estouro urna outra detonac;áo. 

Erguendo-nos logo fómos buscar as nossas duas 
victimas ; entremente's, os outros hospedes da laguna assus-
tados, fugiam a toda forc;a das suas azas. · 

Recolhemos os brancos longipernas, duas garc;as da 
especie maior, que rtos deram un:ias vinte grammas. cada 
urna de suas mais lindas pennas. 

Era tudo quanto podiamos fazer. 
Pois voltámos em busca dos nossos cavallos. 
Nao era mais do que urna hora da tarde e estavamos 

só a 3 leguas ( 18 k.) da aldeia, para onde, devagar ~os 
dirigimos. 

N esta viagem de regresso, repassámos no mesmo 
carreiro da ida. 

Nao tinhamos probabilidade nenhuma de topar com 
urna onc;a qualquer. 

Andavamos um atrás do outro. Os cavallos por ins
tin'cto escolhem esta ordem de inarcha. Os que vem 
atrás do que abre a marcha, nunca se canc;am tanto como 
este. 

Joáosinho caminhava na frente. 
Falou-me das grandes cac;adas que sua tribu costu

mava fazer, de vez em quando, mas principalmente nas 
épocas das queimadas que atra:hem sempre aos campos 
incendiados um grande nwnero de cac;a de toda qualidade, 
e sobretudo, em primeiro logar da cac;a mais grossa, na 
qual fíguram tod.os os mamiferos ruminantes. 

• 
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Quando chegámos a roc;a grande, o sol estava ainda 
muito alto e muito quente. Nao eram mais que tres 
horas da tarde. 

Lá parámos. 
Os bugres que ali estavan1, descanc;ava1n á sombra _do 

rancho, perto do qual vicejavam alguns pés de ~an1ao, 
e, wn pouco mais adeante, viam-se algumas toucetras de 
bananeiras com cachos ainda verdes, em alguns delles. 

Assentámo-nos ao lado dos bugres e J oaosinho pe
diu-lhes um teréré. Elles tomavam ent~o naquelle ins
tante, um mate f rio, e a pedido do Capitaosinho, f izeram 
circular a cuia. 

O teréré é, em realidade, o chimarráo cevado ( 27) 
com agua fria. 

Toma-se geralmente no correr do dia, quando o 
tempo é muito quente. Diz-se que pela saude nao é muito 
recommendavel ; mas é um simples dizer. 

Parece-me, e isto nao é urna illusao, que a agua que 
se aspira assim, carregada dos principios da herva-mate, 
é muito mais fresca após a sua filtra<;áo a travéz do 
pó que enche a cuia ou a guampa. 

(27) Cevado é o termo proprio usado em Matto-Grosso. 
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CAPITULO XXX 

ONDE JOAOSINHfO FAZ A D·ESCRlP~AO DE 
UM EPISO·DIO BASTANír.E R;ECENTE DAS 
PERSEOUI~oES CONTRA SUA NA~AO. 

DES~E varios annos já, as ca<;adas sómente, prehen
ch1am, nos Guayacurús, segunda os dizeres de 

J oáosinho, as unicas e mais essenciaes necessidades da 
Tribu. 

Er~ ~ara procurar, antes de tudo o que é material
n1ente · 111d1spensavel a todos os seus membros e depois 
para . conservaren1 a actividade, a energia, e a resistencia 
phys1ca que lhes permitte aguentar as fadicras e provar 
l d . él e e mo. o continuo ao desenvolvimento das qualidades 

cyi:egettcas - das quaes elles viviam - e das disposi<;óes 
rac1aes para todos os exercicios que exigem delles e 0 

seu temperamento e a sua vida selvicola. 
. Essa n?va existencia que acceitavam pela fon;a das 

c1rcum.st~nc1as era urna das consequencias que resultava 
das d1~f1culdades levantadas ¡contra elles, impedindo-os 
de continuar as suas expedi<;óes e incursóes no Gran Chaco · 
mas sobretudo, das persegui<;óes que ellas tiveram d~ 
aturar do seu visinho mais proximo, deante de quem 
elle? reconheciam a sua propria fraqueza, na lucta 
desigual na qual achavam-se mettidos com elle. 

De facto, agora elles nao mais tinham que esquecer 
as grandes lutas que outr'ora , emprehendiam contra as 

' "1f 

A VIDA DOS I NDIOS GUA YCURÚS 231 

tribus inimigas; e a nao encarar - mas sob urna f orn1a 
pacifica - outra causa que a sua propria defesa, e os 
novos 1neios a e1npregar para prover ás suas necessidades, 
n1antendo a sua tribu i"ndependente, quanto lhes f or pos
sivel, segundo os seus interesses e os seus gostos. 

Para proseguir em nossa conversa de um instante 
antes, quanto ás ca<;adas, J oáosinho diz-n1e "Vou contar 
ao a1nigo, um caso que nos aconteceu na occasiao de 
urna das nossas grandes ca<;adas em que ton1aram parte 
os homens melhores da nossa "gente", os mais fortes e 
os mais corajosos, ~aso no qual corri eu mesmo · um 
grande perigo e cujas acontecimentos amea<;ando a nossa 
N a<;áo inteira de muitas mortes, podfa ter causado a sua 
dispersao e talvez a sua desapari<;ao completa e definitiva. 

* 
* * 

"Vai fazer, dentro de pouco, dois annos que isto 
succedeu". · 

Calumnias, sem duvida, co1no de costume, lan~adas 
contra a nossa Na<;áo pelos que tinham interesse em pro
pagal-as e a leval-as aos ouvidos do nosso irreconciliavel 
inimigo o Senhor d~ Barranco-Branco, fizeram que este 
conseguisse da policia de Corumbá e do Coronel Comman
dante em Chef e, naquella cidade das for<;as militares 
f ederaes, estacionadas no Estado de Matto-Grosso, um 
destacamento bastante importante que f oi ainda engrossado 
por gente de servi<;o da fazenda do Barranco-Branca . 

O objectivo dessa expedi<;áo. . . punitiva, era de 
acabar com os Guayacurús !. 

As autoridades estavam enganadas. As, queixas, 
porém, tal como f oram ex postas permittiram ao Por
tuguez obter satisf ac<;áo. 
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E, ás suas solicitac;óes, o destacamento pedido -
armado até os dentes - f oi mandado á sua f azenda Bar
ranco-Branca, de onde devia entrar em campanha e sahir 
para castigar de modo exemplar, os coitados indios que 
estavam longe de imaginar a sanguinaria e cruente amea<;a 
que se tramava e preparava contra elles. 

Empregados do Estabelecimento, mui conhecedores 
dos campos, tanto da fazenda, con10 de toda a regiao, 
foram aggregados em qualidade de praticos ao destaca
mento que foi dividido em dois grupos. Um delles, de 
urna quinzena de individuos, bem providos de armas e 
muni<;óes, subiu o rio Nabiléque em urna chata reboc::ada 
por urna pequena lancha a vapor, até a fazendinha de 
Santo Antonio do N abiléque. 

Lá, elles deviam arranjar cavallos que tomaríam na 
fazenda Sao J oao que era entáo um retiro do Portuguez, 
tomando emprestados ou alugando tres ou quatro animaes , 
na fazenda Santo Antonio, para irem buscar os que lhes 
eram necessarios em Sao J oao, para montar todos os ho
mens do destacamento. 

O outro grupo compréhendendo cerca de quarenta 
homens devia, seguir montado, da fazenda de Barranco 
Branco, dirigindo-se pelo interior da propriedade, Pa.ra 
alcanc;ar o rio Aquidauana, na parte do pantanal onde este 
comec;ava a perder-se no campo, para subirem de lá, até 
as Aldeias dos Guaycurús, onde o primeiro grupo que f oi 
na chata poderia juntar-se a elle. 

O plano liavia sido assim combinado, no caso em que 
urna alerta f osse dada, a urna ou a outra das aldeías, 
antes da chegada dos destacamentos, e para iinpedir que 
os bugres validos das duas aldeias pudessem reunir-se e 
agrupar-se para resistir ao ataque; sabia-se que estavam 
sufficientemente armados e sobretudo excellentes atira-
dores. , · · . . 
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Pois, eram temidos ! 
Os bugres, porém, cheios de prudencia, tinham o bom 

tino de nao querer acceitar a lucta ou batalha que f osse, 
nem de fazer com urna defensiva qualquer, urna resisten
cia que cedo ou tarde tornar-se-ia funesta para elles. 

O grupo que se apresentou a Santo Antonio do Nabi
léque, perdeu dois dias naquella fazenda antes de poder 
por-se em marcha contra a aldeia do Niutaque. 

Era preciso para montar todos os homens do desta
camento, ir buscar cavallos, como o ternos dito acima, ao 
retiro Sao J oao. 

Para isto, era necessario mandar ali dois ou tres 
homens. 

O chef e do destacamento pediu emprestado á dona da 
fazenda Santo Antonio tres cavallos para os homens que 
iriam para Sao ] oao. 

Era impossivel recusar-lhes. Mas, com tudo, . era 
preciso ir primeiro ao campo para trazer a tropa. 

A dona de casa, mandou entao um dos seus filhos 
acompanhados. por um camarada. 

Partiram depois do almoc;o. V oltaram, porem, só
mente pela tarde. 

De· modo que os tres individuos para os quaes eram 
destinados os cavallos nao puderam sahir de Santo 
Antonio antes da manhá do día seguinte. 

A chegada inesperada desse grupo de gente armada 
vinda do rio em oondic;óes desacostumadas e em numero 
relativamente elevado, fez nascer no espirito de todo o 
pessoal de Santo Antonio, urna suspeita bem legitima de 
alguma trama urdida contra os bugres, tanto mais que 
todos esses individuo~ f oram tomados por soldados tra
jados á paizana. 

Era esta, e sem duvida, a verdade ! . 



234 EMILIO RIVASSEAU 

O rapaz Guaycurú, que desde aquella epoca era 
camarada na fazenda, desconfiado, havia to111ado cuidado 
de náo se mostrar. 

E, em razao do pedido de cavallos que fez o chef e do 
destacamento, logo imaginou que a sua tribu se achava 
amea<;ada de algu1na tentativa de ataque e que, surprehen
dida, ella podia correr grandes riscos. 

Na mesma tarde, e logo depois da tropa dos cavallos 
fechada no curral introduziu-se nelle, pegou un1 dos n1e
lhores, e sem to1nar tempo de sellal-o, o levou um pouco 
atrás das mangueiras, onde pertinho con1e<;ava O· caran
dazal, e lá, pulando encima, penetrou bastante longe na 
parte mais espessa para nao ser visto .e aohar-se en1 
completa seguran<_;a. · 

Depois, através dos campos, elle procurou alcan<;ar 
a Aldeia do Niutaque, a aldeia do Capitaosinho, que se 
achava a mais proxima de Sao J oao. 

.Descreveu utn circulo bastante grande para nao se 
arriscar a topar com alguma gente do destacamento ou 
mesmo com gente do retiro Sao J oao. 

As difficuldades que encontrou foram numerosas e 
para evitar ou vencer os obstaculos que o obrigava a dar 
voltas e tnuitas vezes a andar a passos, elle teve em 
alguns logares de abrir urna passgen1 con1 machete -o que 
contribuiu mujto a retardar-lhe a marcha .. 

.Directamente, de Santo Antonio ao morro do Niuta
que e á Aldeia, calculava-se no maximo 15 kilom. ; mas a 
volta grande que elle deu, com os obstaculos que atra
saram a sua inarcha, duplicaram pelo n1enos, o tempo 
realn1ente necessario para fazer directamente a viagem, 
isto é, seguindo os trilhos. 

Chegoú pois, a Aldeia de noite e muito tarde. 
Annunciou-se, para nao alarmar a sua gente, pelos 

habituaes meios que '"'5 bugres costumavam usar entre si. 
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O Capitáosinho estava ausente. Havia levado con
sigo, dos 'seus lhomens os µielhores atiradores para a 
grande cac;ada que elle havia combinado com o Capitáo 
Guazú-Ácá, e nao f icaram na aldeia mais que oito a dez 
bugres dos mais velhos e alguns rapagües, entre os quaes 
os mais f artes estavam na roc;a onde dormiam as vezes. 

}hivajhaá, a 1nulher mais resoluta e mais energica da 
Aldeia, depois de haver ouvido o que acabava de ,contar-lhe 
o jovem Guaycurú, vindo de Santo Antonio, comprehen
deu logo a in1n1inencfa do ·perigo·; comprehendendo que 
toda a tribu estava ameac;ada ou pelo menos e en1 pri
n1eiro logar a Aldeia do Capitaosinho. 

Ella mandou acordar os anciáos da tribu que estavam 
presentes. 

Reunidos como e1n conselho, deliberaram, antes de 
tudo, ~lertar a gente da aldeia do Capitao ·Guazú-Áca, 
que sabiam tambem ausente. 

!\.fandaram immediatamente o mensageiro da malf ada
da notícia avisar a gente da Aldeia do Tigre, de que se 
pusesse em guarda contra um ataque possivel da gente 
do Portuguez. 

Haviam calculado que o des~acamento nao podía che
gar ao Morro do Niutaque senáo rio dia seguinte pela 
manhá. 

Elles precisavam ir de Santo Antonio a Sao J oáo, 
10 kilom. mais ou menos, mandar campear a tropa do 
retiro e levar o.s cavallos escolhidos e pegados, a Santo 
Antonio, a fim de que os homens do destadamento pudessem 
sellal-os ·e logo sahir para a execuc;ao das ordens rece
bidas, tendo que tornar a passar de novo pelo retiro Sao 
Joáo, ponto abrigado, que se achava no caminho a seguir 
e onde certamente elles perderiam ainda urna hora ou duas 
talvez seja para comer, seja para tomar mate. 

Era mesmo impossivel ir mais de pressa. 
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E, todo esse tempo que necessitava o destacamento 
para chegar ao seu destino, permittia aos bugres das duas 
Aldeias de tomar todas as suas disposi<;oes para met
terem-se em logar seguro com todos os seus trens e 
ustensilios que desejavam salvar. 

Apesar de tudo, a tranquillidade e'.stava longe de 
reinar nos espiritos e na Aldeia de onde o Chefe era 
ausente. 

Jhívajháá sabia que a ca<;ada levaria varios dias. 
In1mediatamente ella con1pr·eh~ndeu a grande respon

sabilidade que lhe incumbía na ausencia · de J oáosinho, 
cuja vida era fortemente ameac;ada, · sobretudo, como ~hef e. 

Ella nao ignorava que as ordens eram form'aes, 
aprisionar os dois caciques ou fnatal-os. 

Amigos de grande confian<;a, de algum tempo a esta 
parte os haviam prevenido. 

Jhivajháá tinha ipedo pois, e acín1a de tudo, pela 
existencia ·do seu Joáosinho a quem ella queria e amava 
sempre apaixonadamente. 

Este amor nao o podia ella esconder e quando as 
circumstancias a obrigavam a f alar delle, nestes momen
tos críticos, os seus olhos e a sua voz trahiam-na{ e tudo 
nella expressava a paixáo que ainda guardava, desde os 
annos já longinquos, em que mo<;os ainda, os dois vivíam 
um para o outro; lhe ficava a:pegada como tuna escra
va e seguía-o em toda parte em todas as circumstancias, 
nas expedi~5es guerreiras mais audaciosas e perigosas, que · 
antigamente fizeram no Gran-Chaco, contra as tribus dos 
Chamacocos, das Lenguas, das Tobas e 1outras dos terri
torios chaquenhos. 

O acompanhava em todas as ca<;adas e em todas 
• as viagens. 
Era o companheiro, o amigo dedicado e fiel do seu 

Capitáosinho, titulo que a Tribu tinha dado a J oáosi-
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nho quando ainda moc;o elle se mostrava já como um 
bom filho adoptivo da tribu e aos que o haviam criado, 
com as qualidades e a autoridade de um futuro cheíe. 

Jhivajháá orgulhava-se do seu Joáosinho. 
Para o seu capitáosinho nenhum sacrificio de si mes

ma· era de mais. 
E, agora tratava-se da existencia da tribu inteira que 

estava em jogo. 
Para por a salvo de um ataque a gente de sua 

Aldeia, Jhivajháá nao se sentía embara~ada. 
Sósinha, para ella, a difficuldade maior, era mandar 

algue1n prevenir o Capitaosinho dos acontecimentos que 
se preparavam e em si mesma, nao enxergava na sua roda, 
·ninguem para assumir essa tarefa que cotnportava urna 
enorme responsabilidade, no caso em que nao foss~ com
_pleta e rapidamente realisada. 

Sentía-se capaz, impellida pelo devotamento. que a 
animava, de leval-a a bom exito até o fim. 

lgnorava naquella hora onde o Capitáosinho se podia 
achar, e que, por desconhecer de todo o grande perigo 
que ameac;ava a tribu inteira, elle podía voltar mais 
cedo e sem desconfiar, e sem a menor suspeita, atirar-se 
no acampamento do inimigo deixar-se matar átoa, numa 
emboscada ou cahir prisioneiro nas máos dos ini'migos o 
que era o mesmo. 

Precisa va pois, a todo custo e a toda f on;a, encon
trar o meio de avisal-o o mais breve possivel para que 
pudesse evitar o perigo. 

Sua resoluc;ao f oi logo tomada. 
Ti'nha sentido e comprehendido que a ella só incumbía 

a tarefa e o dever de salvar o Capitáosinho que era 
em realidade o grande chefe, e a alma -viva da Nac;áo 
e que, em taes occasióes fazia reviver nella os dias feli
zes em que o amor mutuo ligava seus dois seres, no ponto 
de estarem sempre promptos para morrer juntos, se era 
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preciso quando, nas grandes e tragicas circumstancias a 
existencia da tribu ou que quaesquer dos seus membros . .. 
cornam pengos. 

Era ainda o caso ho je, e era ella sósi~ha, neste mo
n1ento dos n1ais angustiosos a al<;ar-se ao nivel do perigo 

· commum, e a sacrificar-se urna vez mais, offerecendo a 
sua vida para salvar a dos seus .. 

Antes de tudo, Jhivajháá deu ordens aos anciaos da 
Aldeia e aos mais mo<;os para que ajudassem, as mulheres 
e as crian<;as a procurar um esconderijo bem seguro na 
matta que rodeava o Morro do Niutaque até o río de mes
mo nome, e da qual, elles conheciam todos os cantos e 
recantos e onde poderiatn achar nas anfractuosidades, os 
esconderijos para abrigar-se. 

Caso fosse necessario, se o per.igo augmentasse e se 
tomasse mais apertado, lhe seria facil atravessar o rio e 
fugir além, até alcan<;ar a grande matta que cobria, os 
contrafortes da Serra Bodoquena. 

Nao era possivel a Jhivajháá, mandar buscar um 
ca vallo. Ella deu ordens de reunir a tropa e de f azel-a 
passar do outro lado do .rio, desde as primeiras horas da 
n1anha seguinte. 

Todo o pessoal feminino da 'Aldeia e as crian<;as que 
eram muito nutnerosas apromptaram-se para deixar os 
ranchos. 

Levaram tudo quanto puderam, nao deixando nada 
do que podía ser-lhes util, e nos primeiros fulgóres da 
aurora, elles puzeram-se a -caminho . . 

Nao tinham necessidade de ·ir muito longe. 
Conhecíam de antemao os logares mais seguros onde 

estariam l)em abrigados, e em completa seguran<;a. 
Porque era quasi certo que os atacantes, mesmo 

soldados que fossem, nao ousariam arriscar-se a perse
guil-os no matto. 

, 
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E, a mais, para elles, , esta situa<;áo por penosa e 
incommoda. que fosse, "nao poderia durar senao mui pouco 
ten1po. · 

Era isto, urna consola<;ao que os fazia olhá-la com 
paciencia e com menos apprehensao. 

Sabendo agora que a seguran<;a de todos os lseus se 
achava cotnpleta, Jhivajhaá se foi a pé ! 

Mas, nao ao acaso. 
O seu plano?. 
Campear (28) a ca<;ada, isto é, buscar os rastos dei- · 

xados por J oáosinho e. os seus companheiros ;· seguil-os e 
chegar até elles. 

Avisal-os e preserval-os do perigo que tinha vindo 
cahir em cima clelles e de sua Aldeia e que os ' ameac;a.va 
n1ais directamente, porque elles corriam mais do que os 
outros, os riscos maiores em razáo da ignorancia na qual 
se achavam do que se tramava contra elles e a tribú 
inteira. 

J hivajháá achava-se ainda a mui· pequena distancia 
e a vista da A1deia, quando ouviu o galope de um cavallo. 

Deitou-se logo na 111acega, espiando entre 0s colmos 
para ver e procurar reconhecer qual era o cavaleiro que 
andava com tanta pressa. 

O seu cora<;ao batia violenta1nente ! 
Que coisa aoontecia ainda? 
Que é que se passava? 
'Que drama neste sertáo ia desentolar-se? 
O susto crescia nella e enfraquecia pouco q, pouco as

suas f orc;as, diminuindo ü poder de sua vontade, embora 
dif ficilmente accessivel as influencias ou causas extranhas. 

(28) Emprega-se em Matto-Gr:osso no sentido de buscar no 
campo, campear cavall.os e tambem urna coisa p.erdida o.u objecto 
perdido. 

! 
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O cavalleiro escondido por uns arvoredos que se 
interpunham e se alongavam numa linha parallela ao trilho 
que elle seguia, parecía vir do Tigre, isto é, tla Aldeia do 
Capitao Guazú-Ácá. 

Anciosa e quasi tremendo, nao de medo por si, porque 
nao temía nada, mas por todos os seus e tambem de 
emoc;áo, ella aguardou. 

O cavalleiro desemboccou ~r fim na parte do campo. 
Logo ella o reconheceu. 
Era um de sua gente, o camarada Guaycurú de Santo 

Antonio, o mesmo que os havia alertado. 
Jhivajhaá ergueu-se vivamente e deu um grito. 
O jovem bugre~ olhando atrás a viu. 
Immediatamente acercou-se della e contou-lhe que na 

hora em que esta.va para sahir do Tigre, todo o pessoal da 
. Aldeia em massa estava se pondo em marcha pela tnatta 
e que agora estava a salvo de qualquer surpresa e aggressao. 

Todos os homens, mulheres e crianc;as nao tinham 
mais nada que temer, e quanto á Aldeia, nao ficava mais 
do que os ranchos vazios. 

Elle contou tambem que tiriha sabido que na ves
pera, dois hoinens da Aldeia do Tigre que trabalhavam na 
roc;a, tinham ido na direcc;ao do pantanal em busca de 
mel, nos capóes disseminados no campo e que tinham 
topado com um bando de queixados que tinham perse
guido bastante ·longe, depois de terem matado alguns 
delles. 

· ·Quando occupados a preparar a sua cac;a para car
regal-a nos seus ca.vallos, elles ouviram ao longe, na 
direcc;ao do poente, o vento soprando para o lado delles, 
varios tiros. 

Muito surprehendidos, extranh~ndo a ponto de duvi
dar e de nao accreditar nos seus ouvidos ; mas tambero 
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intranquillos e cheios de inquietac;ao, elles abandonaram a 
sua cac;a e se f oram adeante na direcc;ao de onde vinham 
os estampidos, com o fim de espreitar (29) o que se 
passava e qual era o motivo que havia provocado esses 
tiros. 

J á tinhan1 andado mais de 3 kilom. por certo, quando 
perceberam ao longe, no campo, nas beiradas de urna 
laguna ou banhado, algumas barracas armadas, urn nume
roso pessoal e um certo numero de cavallos. 

Elles ficaram amedrontados e voltaram atrás a toda 
pressa. . 

Chegando ao logar onde .haviam deixado a sua ca~a, 
elles a carregaram rapidamente e logo, apressando o passo 
dos seus cavallos tomaram . o rumo da sua Aldeia. 

Mas, era já rnuito tarde. 
O sol estava para entrar. Andararn sem parar, 

demasiado devagar, contra a sua vontade, porque a noite 
era escura. 

Enxergavam com difficuldade para dirigir-se, e 
achavarn-se obrigados, ás vezes, ir a passos. 

Ao acaso que servia tao bem os coitados indios, a 
Providencia nao era extranha. 

J á prevenidos pelo rnensageiro de Santo Antonio, elles 
nao se demoraram em deduzir que estavam ameac;ados por 
duas fon;as armadas, a outra vindo pelo retiro Sao Joáo, 
para surprehendel-os e atacar tambero e assaltar a Aldeia 
do Morrb do Niutaque do Capitaosiriho. 

Os dois destacamentos devendo seni duvida, juntar-se 
para atacar em seguida os indios ern caso de alguma resis
tencia <lestes ultimos. 

(29) Emprega-se ·eñi Matto-Grosso nesse mesmo sentido a 
palavra cbombeao. 

• 
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Taes foram as suas deducc;oes e as supposi~óes 
emittidas entre elles. 

Esta narrac;áo f ez-lhe comprehender immediatamente 
que o perigo para toda a tribu era geral e ainda 1nuito 
maior que no principio se lhe havia figurado. 

Reconheceu e ficou fortemente convencida que nao 
havia tempo a perder para achar a cac;ada de J oaosinho 
e para que a missa.o de sacrificio que havia assumida nao 
se tornasse va e inutil. 

Jhivajhaá recom1nendou entao ao rapaz que obser
vasse com cuidado o destacamento que devia vir do lado · 
de Sao Joáo e de avisar a gente escondida atrás do 
nlorro de todos os seus movimentos e dar-lhes a conhecer 
os logares que iría occupar, vigiando tambem do lado do 
Tigre o que poderia acontecer. 

Sendo necessario, se o perigo se tornasse mais grave 
e mais ameac;ador, elle deveria procurar e buscar o rasto 
d'ella para vir avisal-a. 

Tambem, no caso em que os dois destacamentos che
gassem a reunir-se, bem observar quaes seriam as dispo
sic;óes que pareceriam querer tomar e as suas intenc;óes . . 
ma1s ou menos provave1s. 

Recommendou-lhe em fim, se podia pegar outro 
cavallo, que se fizesse acompanhar por <;>utro bugre para 
m.elhor observar o que . ia acontecer. 

·com essa ultirpa recommenda1;ao, elles separaram-se 
Do Morro do Niutaque até o 'Tigre, ha duas leguas 

( 12 kil.) seguindo pelos trilhos que correm no pé das 
ultimas declividades da pequena cordilheira, ligando o 
Morro do Niutaque no do Tigre, onde se achava a aldeia 
do Capitáo Guazú-.Acá declividades olhando pelo Suloeste. 

Entre esta pequena cordilheira de pouca altura e a 
margem esquerda do rio Namoculi (30) estende-se urna 

, 
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banda, brejosa, cuja largura varia entre 100, 500 até 1.500 
metros, conforme as curvas do rio. 

Essa banda continua além do Tigre, con10 tambem 
além do ponto aonde o rio Niutaque, comec;a a repartir as 
suas aguas com o Namoculi (31) que se abre urna via a 
sua esquerda e cujo curso segue, aguas abaixo, até quasi 
urna meia legua, perto do Morro Niutaque, onde se incor
pora com este que tao generosamente se havia departido 
em seu favor de urna porc;ao do seu elemento liquido. 

O objectivo de Jhivajháá era achar os rastos dei
xados pel.os cac;adores, ' nesta parte brejosa, e onde elles 
haviam atravessado o rio Namoculi ou Ni'utaque para con
tinuar na margem opposta - 1nargem direita - sua mar
cha em direcc;ao aos ultimos contrafortes da Serra Bodo
quena, distantes pelo menos de 15 a 20 kilometros. 

Era urna empresa mui perigosa e no mesmo tempo 
excessivamente ardua e penosa, sobretudo a pé e ainda mais 
para urna mulher. 

Um homem difficilmente, nas mesmas condic;óes teria 
podido dar conta della. 

A marcha a pé, nos macegóes da parte brejosa, era 
mur perigosa como talvez, ter-se-ha dif ficuldade em ima
ginar, mais !particularmente fadigante. 

Era preciso o devotamento a toda prova de urna 
mulher cheia de affeic;ao para todos os seus, carinhosa e 
amante excessivamente apai'xo'nada, para ter tido a teme
ridade de ousar lanc;ar-se nurna ventura tao audaciosa. 

Nao obstante, corajosa .além d:e t()da expressáo, ella 
' deu-se inteirinha. E felizmente para ella e tedos os da 

tribu, os seus esfor<;os nao foram váos, nem inuteis. 

(30) rio Namoculi é constituido por um brac;o .que se des-
taca da mar.gem esquerda do rio N iutaque. 

( 31) N amoculi é em Guaycurú o nome que se dá á patmei
ra bocayuva. 



• 

244 EMILIO RIVASSEAU 

Com vagar ella examinava cuidadosamente, no correr 
do rumo que seguía, todos os indicios que houvessem 
podido indicar a passagem de sua gente, e pól-a na via 
certeira; rumo escolhido de maneira a cortar f orc;osamente 
os rastos que ella buscava com tanto cuidado e ardor, com 
tanta applicac;ao e insistenci~. 

Havia bem percorrido mais de 18 kilometros, arris
cando-se a cada passo a ser mordida por alguma cobra 
venenosa, ou ainda cahir de repente sobre urna onc;a, 
sobre Utna daquellas "pintadas" temiveis, á qual ella nao 
escaparia, ou sobre um pesado tamanduá bandeira que 
podia agarral-a, apertal-a até afogal-a. 

Das garras possantes e monstruosas do bicho, muito 
difficil teria sido escapar-se. 

Mas, em todos estes perigos ella náo pensava ! 
E, ainda, esta marcha nos macégóes, havia sido pata 

ella um suplicio. 
Os colmos seccos, rigidos e duros haviam rasgado ~ 

sua tanga que ficara toda esfarrapada e ensanguetado 
os seus pés e as suas pernas. Estas, até o j oelho e em 
todo o comprimento das tibias apresentavam un1a longa . 
chaga viva e sanguinolenta. 

Embora; ella anda va sempre, e aguentava, desaf fron
tando a dór, apesar de achar-se apenas no comec;o de suas 
fadigas physicas e de suas ~moc;óes. 

Ella marchava 1 Urna ideia fixa a sustentava ! 
Seus esforc;os ? Sua · lass.idáo ? Nisto ella nao 

pensava. 
Ella marchava !. 
De repente parou .... 

·· Num "rictus" que parecía querer esboc;ar urna seme
lhanc;a de sorriso, o seu rosto exprimiu, como num re-
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lampago de alegria, todo o seu contentamento, toda a sua 
satisf acc;áo. 

Em f ím. . . ! Ella acaba va de descobrir a batida ( 32) 
Este rasto tao penosamente buscado com tanta 

paixao e tenacidade ella o tinha deante de 'si. 
As suas forc;as achavam-se quasi exgottadas, mas 

assim mesmo ella nao parou ... 
Seu devotamento, seu dom de sacrif jcio, continua

n1ente presentes no seu espirito, criavam nella, e a medida 
que suas forc;as se desgastavam, novas energias. 

Bem sabia que a sua grande tareía; nao fazia senáo 
comec;ar e sem tomar folego, atirou-se resolu_tamente com 
toda a sua coragem. 

A macega deitada pela passagem de uns quinze 
cavallos, facilitou a sua marcha. 

Depois de atravessar a parte brejo·sa - brejo da 
margem esquerda do rio, este apresentou-se deante della. 

Sem nenhuma hesita~áo arremessou-se nelle, atra
vessou-o nadando, e na margem direita retomou o rasto 
e continuou seguindo. 

Andava bastante ligeiro, sem nenhuma duvida, man
tida pela sua ideia fixa. 

Era mui resistente á fadiga, porém, a fome roubá~ 
va-lhe pouco a pouco as for~as. 

Levava um "sapicuá", no qual por precauc;áo havia 
gúardado os restos de um churr~sco e algumas raizes de 
mandioca assadas. 

Pegou no primeiro e se1n parar, cortou um peda<;o 
com os seus dentes, alternando com um boceado de man
dioca. 

(32) Em Matto-Grosso diz-.se cbatida> referindo-se a um 
rasto, isto é, pista, deixa<lo ,pela passagem de gente ou de ai0imaes. 
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Sentiu-se entao como animada de forc;as novas e 
apressou ainda o seu passo. 

Já se f azia tarde, tres horas, tres e meia tal vez? 
O sol, nessa immensa e babea planicie, estava sempre 

muito quente. 
Em linha recta, ella ficava bem a mais de 18 kilome

tros da Aldeia do Niutaque, mas havia caminhado de 
certo mais de 25 kilometros ! 

Quanto ainda teria que andar para encontrar sua 
gente, d seu Capitaosinho? 

E, se nao chegava a dar rom ·elle antes da noite, que 
faria ella ? 

Como se arranjaria para descansar com toda a se
guranc;a? 

Porque, betn será preciso que pare. 
A escuridao da noite impedia-lhe ver e seguir os 

rastos. i :-'.!· : : 

Estes a meúdo, desappareciam quando atravessavam 
partes onde a mattaria era maior, e o capim mais raro. 

Ella sof fria entáo difficuldades, quanto mais as 
pisadas nao seguiam sempre a mesma direcc;ao, por causa 
dos obstaculos que havia obrigado os cavalleiros a des-

• 1 

v1arem-se. 
Essas difficuldades, faziam-lhe perder um t~n1po pre

cioso sem q1:1e as suas fadigas diminuissem, ao co~trario ; 
e moralmente, soffría mais ainda desse atráso. 

Em tudo isso, nestas negras perspectiv.as, ella nao se 
atrevia a pensar. 

Ella anda va sempre ..... 
Na orla de um pequeno bosque, pelos signaes que 

notou : o capim no redor havia sido pisoteado num espa<;o 
bastante grande, ella teve entao a certeza de que os cac;a
dores, lá tinham parado, n1~ talvez, sómente para ressellar 
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ou apertar de novo as cinchas dos cavallos, porque ella 
náo achou vestigio de fogo. 

Ella passou . . . .. 
Pouco depois de haver atravessado urna especie de 

cerrado muito ralo, o rasto continuava num campo limpo. 
Póde seguil-o, apesar da escuridao que cahia rapi

damente. 
O campo estendia-se sobretudo a sua esquerda, mas 

o rasto se dirigia no mais curto, numa matinha que se via 
á sua direita. 

Chegada na sua borda, ella parou rendida, exhausta, 
sen1· mais forc;as. 

Nao enxergava mais nada. 
Deixou-se cahir ! ... 
Suas fadigas physicas haviam aniquilado súas fon;as 

moraes e a sua faculdade de pensar; eram taes que urna 
vez no chao, nao sentiu mais for<;as para mover-se e 
n1odificar da posíc;áo que a sua queda lhe havia dado. 

A cabec;a queímava-lhe e denunciava a febre ard~nte 
que paralysava nella todos os seus reflexos. 

Nao pe~sava mais e t~ria sido incapaz de comprehen
der e rac1oc1nar na precaria e extremamente perigosa si
tuac;ao na qual se achava e tinha vindo, tao voluntariamen
te atirar-se, como no estac;lo critioo em que se achava a 
sua ·saude. 

Ficou lá, na mesma posi<;aq ! .... u1na hora .... duas 
horas, . . tres horas ... , talvez mui'to 'mais ! 

tJm verdadeiro farrapo· humano, exhausto pela fadi
ga, a quem a fome havia ainda acco1nmettido e contri
buido para este exgotta1nento das suas forc;as. 

A frescura da noite, a humidade proveniente do or
valho abundantissin10 a transpassaram de frio. 

Do seu corpo e da sua tanga a agua escorria. 1nolha
dos como depois de urna chuva. 

o 
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A impressáo mui dolorosa que ressentia, a tirou do 
seu torpor. 

Ella vol tou a si. 
As chagas vivas que cobriam seus pés e suas pernas 

faziam-na sof frer horrivelmente. 
Ella inudou um pouco a sua posic;áo. E, logo, de 

repente, concentrando todos os seus musculos num esf on;o 
nervoso, predominando o instincto da conservac;áo, er
gueu-se rapidamente. 

A noite era escura apesar do ceu ser bastante claro. 
As estrellas scintillavam, nenhuma nuvem, manchava 

a pureza da abobada celeste. 
Era urna daquellas bellas noites sem luar. 
Reagindo ainda mechanicamente, póz-se a arrancar as 

longas hervas da macega. 
De urna parte, fez urna cama bastante molle e quente 

e da outra cobriu-se. 

De novo adorn1eceu, sem duvida, pensando - agora 
que havia voltado á realidade - ao dever que se havia 
in1posto. 

E, assim mesmo, passou o resto da noite, num somno 
um 'pouco agitado, mas que a clescanc;ou con1tudo do 
mais grosso das suas fadigas. 

E, pela manhá, foi um raio .de sol que, carinhosa
mente, e esquentando os seus membros ainda doloridos, 
veiu accordal-a. 

Levantou-se. Movida por essa forc;a de vorttade que 
a dominava, sem nenhuma hesitac;ao, proseguindo o seu 
caminho, apenas, como se ella tivesse parado, para retomar 
o folego. 

Entrou no matto. Nao acliando nenhum vestigio da 
passagem de sua gente, sahiu; e logo descobrindo nova
mente as pisadas, continuou a sua marcha. 

' 
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Depois de u1na ·hora, ella chegou á beira de um 
grande capá.o onde teve a surpresa e a grande satisfacc;ao 
de achar-se no pouso onde os cac;adores haviam dormido 
na noite passada. 

Os restos de um fogo cuja cinzas estavam ainda 
quentes, lhe confirn1aram que nao se enganava, e fizeram 
nascer nella a esperanc;a que ia poder encontral-os certa
mente, no pouso novo, nesta mesma tarde. 

Corajosamente, ella póz-se em marcha. 
Os rastos beiravam o capao pelo lado esquerdo. 
Logo, duas pistas bem distinctas se apresentaran1. 
Qual era a boa ? Qual era a que devia seguir? 
Mas, urna ou outra devia de certo, leval-a ao encontro 

de sua gente. 
Por ventura, ella tomou a que se abria a sua esquerda. 
Na sua frente, mais ao longe apparecia urna morraria 

de pequena elevac;áo, que se apresentava transversalmente 
á direcc;ao do rasto que seguia. 

Depois de ter andado ainda mais de meia hora apro
ximadamente e percorrido, talvez uns 3 kilometros, a mor
raria parecía afastar-se della. 

Parou entáo para escutar. 
Nao longe, lhe parecia ouvir latidos de cachorros. 
S T " . ,,, ua coragem cresceu. omou no seu sap1cua o pe-

dac;o de churrasco que f icara e o comeu andando. 
Os latidos continu~vam e lhe pareciam sahir sempre 

do mesmo logar. 
Nao perseguiam poís os cachorros, cac;a alguma? 
Ou entao, era um bicho acuado, urna onc;a tal vez? 
Os cac;adores nao podiam tardar em chegar e já, ella 

imaginava-se ouvir os estampidos dos tiros. 
A alegria enchia a sua pobre alma de india que, até 

agora, sem duvida, e inconscientemente, a havia mantida e 
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acoroc;oada, conservando-lhe todas as suas forc;as e a sua 
vontade firme de chegar ao ponto que se havia assignado. 

Seu passo, sua marcha, alongaram-se sem ella o per
ceber, ouvindo cada vez mais perto e mais distincta1nente 
os latidos da cachorrada. 

A n1orraria apparecia-lhe aindfi. muito longe. 
Ella entrou nun1a 111atta, ein principios rala onde 

ainda pode andar ligeiro; poren1 á medida que nella pene
trava, torna va-se n1ais espessa, mais fechada. 

Os rastos eram mais custosos para seguir. 
Embora, e1n certos logares, as pisadas dos cavallos, 

se viam muito bem e pareciam fresquinhas, más devia 
prestar grande cuidado para nao perdel-as. 

De repente ouviu um estampido, um tiro ; que vinha 
de longe, de um ponto bastante distante; logo fez-se ouvir 
outra detonac;áo. 
• Os cachorros nao latiam mais. 

Mas a direcc;áo do ponto de onde haviam sabido os 
tiros, tinha ficado bem gravada na sua cabec;a. 

E, desse lado, ella se lanc;a, sem inquietar-se mais dos 
passos dos cavallos imprimidos no chao. 

Sem f rouxidáo deu .tu do quanto o seu passo bem can
c;ado podía permittir-lhe. Por · instantes quasi corna 
mesmo. 

Cotntudo, parou: ainda urna vez para escutar. 
Nao ouviu nada, senáo o silencio da matta. 

. Lanc;ou entáo de todas as suas forc;as um grito muito 
prolongado e aguardou. 

Nada! 
Dois outros gritos semelhantes seguiram, sahindo do 

seu peito. 
Só o echo foi a resposta. 
Assim mesmo, náo desesperou e poz-se novamente etn 

marcha. 

' 
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A vanc;ou ainda na mesma direcc;ao, tnais um meio ki'
lometro. 

Parou e gritou de novo, duas vezes, quasi sem in-
tervallo. 

Einf in1 ! ] ubilava. Acaba va de ouvir um grito se-
111elhante ao seu que lhe respondia. 

In1meqiatamente, lanc;ou ainda dois outros gritos. 

Pouco depois, doi's gritos responderan1 que j ulgou 
bastante proximos. Duzentos ou trezentos metros quan
to mais, 

Continuou a portar"'se em deante na direcc;ao d~ onde 
vinham os ultimos gritos, e depois de percorrer uns cem 
metros, continuando a andar, lan<;ou. ainda mais dois 
outros. 

Nao ouviu a resposta, mas alguns instantes depois, 
ouviam-se os passos de cavallos, que vinham ao seu ~ 
contro, com quanto ella náo os podia ver. 

Em seguida, o silencio se fez em torno della. Parou. 
De repente, atrás de urna por<;áo de matto espesso e atra
vancado pelos "cipos", e a uns cincoenta metros della, 
mais ou menos, ouviu-se o canto de um "Jaó". Sem ex
tranhar, respondeu imit~ndo o n1esmo canto, tres vezes 
seguidas'. 

Logo, dois bugres dissin1ulc;¡.dos num canto da ·e.spessa 
1nattaria appareceram a urna dezena de metros de Jhiva
j háá que reconhecendo-os, ·apressou-se em gritar-lhes: 
"Onde está J oáosinho ?" 

Os bugres aproxitnaran1-se della, depois de ter-lhe 
respondido que iam leval-a pe'rto delle; e assustaram-se 
vendo-a cahir desmaiada e tao palida que acreditaram que 
tinha morrido. ' 

Um delles veiu perto della, nao sabendo o que fazer, 
emquanto que o outro, voltarido atrás para pegar o seu 

,-
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cavallo onde o tínha deixado amarrado a curta distancia 
de lá, f oi mui de pressa em busca do Capitáosinho. 

O grupo dos ca~dores havia-se dividido em duas 
frac<;óes - quasi sempre assim procedem - cada urna 
dellas havia tomado um rumo differente, porém, deviain 
reunir-se e encontrar-se num logar determinado. 

O bugre apressou a stia marcha e foi feliz em encon
trar em pouco tempo o Capitáosinho que posto a par do 
que acontecía, voltou precipitadamente acompanhado da 
sua gente, um , delles servindo-lhes agora de guia. 

Tinha-se necessitado mais· de un1a hora entre a ida ' 
e a volta. 

Nesse longo intervallo Jhivajháá tinha reaberto os 
olhos e pouco depois havía voltado do seu longo desmaio. 

Na vista de Joáosinho que apeava do cavallo, de re
pente, se levantou, e indo a elle, cahiu nos seus bra<;os. 

De novo desmaiava. 
Para os bugres, essas situa<;óes sao excessivamente 

raras e nao sabem como reagir. 
Elles ignoram, na sua rudeza os cuidados delicados, 

os mais singelos, a dar ao doente naquelles casos de des
. fallecimentos. 

A mais, e o peor, é que nao tem e nao dispóem de 
nenhum meio, de nenhum recurso, mesmo empirico, poden
do procurar um alivío ímmediato. E, neste momento dos 
mais criticas J oáosinho nao tinha e nem podia usar de 
nenhum remedio. 

Náo tinha agua ! nao existia nas proximidades nem a 
menor gotta de agua ! 

A inda, nesta parte da matta nao existia aquelle f an10-
so cipó de agua e nao tinham á mao aquella bromeliacea 
epiphyta que conserva sempre entre a imbrica<;áo das suas 
f olhas urna certa quantidade de ~oUa muito fresca. 

Lá, nao tinha nada ! 

• 
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E nada se achava perto de que pudessem lan<;ar máo 
e de onde lhes pudesse vir ajuda. 

J oáosinho estendeu-a no chao e f icou perto della. 
Mas, neste corpo acostumado desde crian<;a a toda 

sorte de treinamentos e exercicios que exigía a sua vida 
silvicola, todos os orgáos apresentavam urna ~esistencia 
tal, que nesses indios, os excessos e todas as f ad1gas mus
culares os abatiam raramente. 

Para o caso de Jhivajháá, no mesmo tempo que accom
mettida por urna forte commo<;áo moral, se juntava o 
excesso das fadigas que se havia imposto. 

J oáosinho a olhava, com grossas lagrimas a ponto de 
desbordar das suas palpebras. 

Estava ella. para morrer? J á tinha morrido? 
Em seu cora<;ao profundamente emocionado pelo de

votamento que Jhivajháá sempre tinha. tido e ainda tinha 
para com elle e que muito bem sabia e percebia pelas pro
vas inequívocas e frequentes que ella lhe demonstrava, 
J oáosinho comprehendeu logo que a presen<;a della, neste 
momento devia ter urna grande significa~ao e que era pre
ciso algu'm acontecimento de monta, extraordinario e de 
urna excepcional gravidade, para que Jhivajháá tivesse 
sahido da Aldeia e ainda a pé, erp sua busca. 

Olhava-a com compaixao, cheio de urna dor af
fectuosa por um tamanho sacrificio cujo movel nao podia 
ainda conhecer nen1 adivinhar. Acaricia~lhe os cabellos, e 
sentia-se impotente para chamar á vida este corpo inerto, 
que apparecia haver sido tomado de um pesado somno le
thargico. 

Nelle, porem, alguma coisa dizia-lhe que ella ia ac
cordar, despertar <leste somno, e que nao tinha morrido. 

Os indios, haviam accendido um foguinho e, na ~oda 
assentados, ancíosos, esperavam, com as suas caras .tnsto-

• 
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nhas, pelo que acontecia; porque sentiam-se mui affectados 
pela af flic;áo do seu chefe de quen1 partilhavam a dór. 

Esse des.maio, era devido tamben1, por urna boa parte 
ao extremo~ estado de fraqueza em que se ac·hava Jhivajhaá 
que, quasi sem alimentar-se ihavia fornecido durante dois 
dias, essa penosa prova, fazendo nos macegoes dos can1-
pos e das partes brejosas, onde as hervas attingiam as 
vezes a sua altura, urna qu4rentena de kilometros ! 

O seu peito arqueava-se fracamente 
1
e a sua respira

c;ao, pouco a poucó f azia-se mais f orte e mais tomprida . . 

Joáosinho suspendeu-lhe levemente a cabec;a que fez 
descanc;ar numa especie de almofada, que compoz com um 
pouco de capim enrolado dentro de algumas roupas. 

Lentamente ella parecia volver a si e retomar os seus 
sentidos. 

Emf hn, ella abriu os olhos, e a· realidade apres~ntou:
se de repente ao seu espirito levemente .descanc;a,do. 

~uiz f alar. . . mas J oaosinho, 'iinpedlu .. a, nao lhe 
dando tempo, e aproveitando-se de que tinha retomado os 
seus sentidos, a sua vol.ta á vida - tomo elle mesmo se 
expressoti, contando-me o caso - collocou-a tia garupa de 
seti cavallo, e montando elle n1esmo en1 seguida, todos os 
companheiros ·puzeram-se . em can1~nho para se aproxima- • 
rem d,a parte brej9sa do r.io Niutaque, do qual estava1n 
distantes de uns 5 a 6 kilometros. 

De novo, . Jhivajhaá' tentou querer falar, inas os seus 
esforc;os· fora1n vaos. Suas palavras eqtm inintelligiveis. 

· Urna successao de ;v:ocabulos sem liga~ao que deixou 
escapar dos ,seus l~bios; acabaram p~ra criar a ~onfu~ao 
no' espirito. daquelles bugres que nao podiam comprehen
, der nada das palavr'as que ella pronunciava. · 

A noíte os tinha a:lc;an<;ado; mas o campo de toda esta 
regiao nao tinha segredos para elles. 

, 
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Somente se achavam obrigados a andar devagar e 
n1esn10 a alongar o caminho ~om voltas para evitar as 
mattas. 

Após duas horas mais ou menos de marcha nocturna 
chegaram no brejo da rnél,rgem direita do rio. 

A pequena con1itiva parou. Um dos bugres occupou-
se ein fazer fogo,, outro foi busc~r agua. 

Joaosinho tomou cuidado .de Jhivajháá. 
O pousó ia ficar á beira de um capáosinho. 
Logo qu.e a agua. chegou a chaleira foi collocada no 

fogo e quando estava a ponto de ferver, Joaosinho derra
mou numa guan1pa urna certa quantidade de mel que des
manch9u corn agtta quasi fer:vente e a deu a beber deva
garinho a Jh~vájhaá, que descan~ava numa can1a: feíta no 
chao entre duas arvores bem na orla , do , capao. 

· Acha~a-se · as.sirri protegida do ~ereno que já cahia 
abundantemente. 

\ 1 

, Essa bebida quente"e mtli <;onfortante, refez, póucó a. 
pouco as for<;as enfraquecidas da c9itada indiana, ~ujo 
teconhecimento se ensaiava em mostrar""Sé, pelo$ esfon;os 
que fazia para que,rer f alar' numa ·linguagem 'que os seus' 
co1npanhe~r.bs, pudess~n1 entender. 

· ;Em phrases entrecortadas p0r tima respirac;áo offe
gante~ ella conseguiu emfim f~zer-se comprehender, e ·ex
plicar' que f orc;as de 'policia mui n.umerosas haviam s.ido 
maridadas c9ntra elles para assalta~ as duas Aldeias e que · , 
em. razab da imminencia do perigo que corda ' toda a Na
<;ao, eWa 'tinha ·vindo' á sua procura,. ,.á sua , busca 'para 
avisal-o. 

Um pouco qepois, ella recome<;ou a sua narra<;ao 
descrevendo.-a melhor á medida que sentia voltar' as suas 
for~as e suas 'ideias; e ' expot, de modo bastante ciaro, os 
acontecimentos que se haviam d~senrolado desqe· antes da 
vespera e que havian1 procurado urna Íunda emoc;ao nas 
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duas Aldeias, enchendo de panico todos os espiritos, tanto 
mais que nao ficavam senáo mulheres e crian~as. 

Ella, porem, assegurou até certo ponto J oáosinho, ex
plicando-lhe e detalhando-lhe as medidas que ella havia 
tomado e as ordens dadas para pór a popula~áo das duas 
Aldeias ao abrigo de urna surpresa e de um ataque. 

Elles todos, tinham um medo terrivel dos soldados. 
Nao era tambem sem razáo, porque já e em muitas 

vezes, tinham tido que soffrer das suas brutalidades. 
O seu susto esta va infelizmente demasiadamente bem 

fundado pelas cruentas experiencias que tiveram de aguen
tar por parte delles em diversas occasióes. 

Agora, J oáosinho e os seus companheiros, nao igno
ravam mais nada da nova desgra~a que os attingia e do 
perigo que pairava sobre elles. 

Nao era nem o momento, nem a occasiáo de se mos
trarem valentes. 

Toda defesa tornava-se inutil. 
Precisavam antes precaver-se contra a amea~a do peri

go por meio de sabias disposi~óes, consistindo em tomar 
simplesmente as medidas pela seguran~a de todos, evitando 
toda possibilidade de un1 encontro com os seus aggressores. 

Immediatarnente J oáosinho mandou dois dos seus ho
mens, que se foram nesta mesma noite, em busca do Ca
pitáo Guazú-Ácá e dos bugres que o acompanhavam. 

Entre elles havia sido combinado que se encontrariam 
na beira do Niutaque, no ponto, onde este acaba de correr 
entre suas barrancas firmes e altas, isto é, onde come
c;am os campos baixos e brejosos. 

Os dois bugres chegaram naquella mesma noite e 
antes do alvorecer. 

A sorte os f avorecia singularmente. 
Elles encontraram ef f ectivamente o acampamento do 

Capitáo ·Guazú-Áca, onde dois bugres sórnente haviam · 
passado a noite. 
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Contaram-lhes tudo o que tinham ouvido da propria 
bocea de Jhivajhaá e communicaram--lhes tamben1 o que 
pretendía e ia f azer o Capitáosinho. 

Os dois bugres do Capitáo Guazú-Ácá fica.ram loucos 
ao pensar nos perigos que iam: correr as suas mulheres e 
suas crian<;as bem assim como todas as outras gentes de 
sua aldeia e da tribu. 

Elles sellaram com pressa os seus cavallos que manti
nham na c~rda, e foram-se em busca do seu chefe, em
quanto que os dois bugres do Capitáosinho, cumprida sua 
n1issáo, voltaran:i atrás. , 

Chegaram no momento em que os seus companheiros 
acabava111 de almo~ar. Comeram ligeiro e estiveram 
pro1nptos para partir todos juntos. 

J oaosinho carregou Jhivajháá na garupa do seu ca
vallo, e todos apressaram a marcha dos seus animaes. 

A inten~áo que tinham era de ir postarem-se detrás 
do morro do Niutaque, ficando oomtudo, na margem di
reita do rio, de onde elles poderiam communicar com a 
gente de sua Aldeia, e tambem manterem-se, por esse 
contacto, á par do que havia sido tentado e . feito contra 
a sua Na~áo. 

A distancia que os separa va do ponto onde elles con
tavam parar - podía ser de cinco leguas pelo menos, 
talvez seis, isto é, de 30 a 36 kilometros - Lá chegariam 
seguratnente antes do anoitecer. Nenhuma difficuldade se 
apresentava para elles. , 

A fim de nao retardar de mais a sua marcha e tambem 
para nao can~ar de mais o seu cavallo, .Joáosinho trocou, 
no correr da viagem e isso por duas vezes, o seu por um 
dos seus companheiros. 

O excedente de carga causaclo pela tomada na garupa 
de Jhivajhaá, can~ava muito o ca vallo, f adiga que se ~cha
va ainda accrescida pela macega. 
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Os cavallos todos, nao tinhan1 inais peles nos boletos 
cuja epiderme do couro, em alguns, estava já em vivo. 

Era preciso poupal-os. Elles tinham pois grande in
teresse em poderem utilisar-se dos seus servi<;os quanto 
mais possivel. , 

Como o havia éalculado J oaosinho, elles chegaram á 
vista do Morro do Niutaque bem antes da entrada do sol. 

Escolheram prudentemente o logar do pouso e prepa
raram-se a passar a noite atrás de un1a linha de arvoredos 

· forn1ada de pequenos boscarejos, que constituia1n para. 
elles, como urna especie de cortina, bordando a curta dis
tancia a parte brejosa da 1nargem direita do rio e os ocul
tava da vista dos que na margen1 e_squerda, teriam querido 
espiar no campo da margem opposta, ou vigial-a. 

J oaosinho deixando Jhivajhaá aos cuidados dos seus 
companheíros, f oi-se · sem ·demora, acompanhado por um 
delles. 

Elles serpeara1n entre as hervas altas da macega que 
cobria o brejo e com precau<;ao infiltraram-se até a beira
da do rio. 

Nesta hora, urna in1mensa sombra estendia-se en1 
toda a parte brejosa. O sol mui baixo, projectava ao longe 
as sombras perfiladas dos cimos mattagosos do Morro. 

Nenhum ruido se fazia ouvir, nenhun1a vira<;ao no 
ar tazia vibrar as folhagens e os coln1os seccos das gra-

• 1n1neas. 
A calmaria era con1pleta. Era a hora morta do dia, 

en1 que a Natureza se prepara para entrar no seu repouso 
quotidiano. · 

De repente, um grito, um canto de perdiz - da mar
tineta, perdiz do campo - veiu romper o silencio desta 
solidáo, e fez-se ouvir. 

Com intervallos de alguns segundos, dois outros gritos 
feriram os ares. 

• 

• • 
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Era Joaosinho que os havia lan<;ado. 
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Silencio completo. Nenhuma resposta fez-se ouvir. 
Algumas vezes, acontece que urna perdiz enganada 

pela apparencia e a perfeita imita<;ao do seu canto, res
ponde; mas os indios nao se enganam e numa repeti<;áo 
sabem reconhecer, se é ou nao o verdadeiro canto da 
perdiz. 

Elles decidiram entáo atravessar o rio. 
Na sua margem esquerda, o brejo é muito mais estrei

to. Náo tem mais que uns vinte metros de largo, mais ou 
menos, e separa a parte mattagosa dos ultimos pendores 
do Morro, que sao bastante abruptos, das beiradas mui 
baixas do rio. . 

N um instante, J oáosinho e o seu companheiro, f icam 
sumidos de baixo das frondosidades do matto que rodeia 
o Morro e sobe até o seu cume. 

A gente da sua Aldeia acha-se lá, escondida. 
Até sua mulher e seus filhos lá está.o tambero. Elle 

sabe-os em logar seguro ; mas é ancioso 
Desejaria vel-os, communicar com elles. O seu com

panheiro casado tambem sente as mesmas inquieta<;óes e 
está possuido dos mesmos desejos. 

A distancia que os separa é talvez ainda demasiado 
grande para que possam fazer-se ouvir. 

Assim mesn10, J oaosinho, vae ainda tentar proval-o 
urna vez mais, e ahi está por que echoa o canto do "J aó " . 

Em curtos intervallos, o mesmo canto se renova e é 
repetido como se fosse o echo pelo seu companheiro. 

Nenhuma voz responde. Ficam inquietos. Elles 
desesperariam mesmo, se nao tivessem conhecido o matto 
e os numerosos esconderijos, todos mui seguros. 

Mas o azar ou a sorte queria que a sua gente fosse 
acampada demasiadamente longe do ponto onde elles se 
achavam, para que pudessem ser ouvidos. 

, 
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J á a noite tinha ~hegado. Elles voltaram atrás e 
ton1aram o caminho do pouso, onde acharam Jhivajhaá 
descat1<;ando tranquillamente, e revigorada depois . de 
haver comido um pouco de carne e de mel. 

Ella accordou, e sentindo-se muito melhor e mais f or
te, ella ergueu-se e sentou-se no chao. 

O fogo estava acceso e tudo estava prompto para 
assar urna perna de veado. 

Entrementes, os seis homens tomaram mate. A pró
pria Jhivajháá quiz ceval-o. 

Todos sentados em roda do fogo, a guampa circulou 
de um a outro. 

Elles f alavam pouco. 
Cada um pensava aos seus, porque cada um delles 

era casado e tinha f ilhos. 
Entreviam tambem, exaggerando-os, os desastres que 

os esperavam e dos qua.es, iam ter que soffrer. 
Quando o assado ficou a ponto, logo comeram. 
Esta janta acabou em poucos minutos. 
Um perna de veado para seis boceas de guaycurús 

era. mui pouca coisa, m~s todos constrangidos pelos acon
tectmentos, os seus estomagas muito se ressentiam e se 
haviam contrahido, encolhido, tanto que a perna do veado 
lhes bastou amp!amente para a sua janta. 

Deitaram-se. Teriam desejado acharem-se no dia 
s·eguinte. Eram tristonhos e em sua pobre e primitiva 
mentalidade elles viam aquelles "bra'.ncos" aqueUes "civi
lis~dos" - que se dizem taes - como perigosos e temi
ve1s algozes, cruentos e sanguinarios ·carrascos. 

Embora, elles distinguiram - como m'o fez obser
var J oaosinho - (delicadeza que reparei da sua parte) 
nao encerrando nas fileiras dos seus verdugos outros que 
o Portuguez do Barranco Branco, com toda a gente delle; 

' 
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as autoridades policiaes de Corumbá que lhe obedeciam e 
todos os soldados que se mand~vam contra elles. 

Dormiram pouco. 
Pela madrugada, J oaosinho com mais dois compa

nheiros se foran1, no mesmo logar, onde na vespera 
haviam atrave?sado o río. 

Lá, bem de frente e bastante perto do Morro Niuta-
que páraram e observaram. ' 

De um ponto do flanco do Morro, olhando para Nor
deste viram levantar-se urna leve fuina<;a esbranqui<;a.da 
que, peneirada pela folhagem das frondosidades, estendia
se como urna pequena nuve1n aplanada acitna das frondes
cencias da matta cobrindo o lado Nordeste do I\.fórro, e 
parecendo esticar-se e alongar-se como urna fita, mas que 
desapparecia á medida, na atmosphera, levada pela brisa 
matinal e fresquinha, que a misturava aos vapores de 
agua que se levantavam do rio. 

Nao se podía duvidar. E' a sua gente que ahi está. 
Depois de atravessar o rio, e o brejo da margem es

querda, elles seguiram pela orla do matto· e aguas abaixo, 
na direc~ao do ponto de onde sahia a f uma~a. 

Havia muito menos de um kilometro. Chegados em 
frente, os tres companheiros imitaram os gritos sibilantes 
dos macacos, depois esperaram ... 

Nada! 
Ninguem, sem duvida, tinha ouvido. 
Joaosinho imitou entao muito forte o canto do "Jaó" 

que repetiu tres vezes. · · 
Um grito da mesma ave ouviu-se bem fracamente 

como vindó de muito longe. Andando no rumo de onde 
vinha essa resposta, uns cem metros aproximadamente, 
trepando e galgando as alturas dos ultimos contrafortes 
do Morro que vinham acabar no brej o, J oaosinho parou 
e repetiu o canto do J aó, ouviu-se entáo urna resposta 
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que lhes pareceu ainda bastante distante, porém vindo 
sempre do mesmo lado. 

Tres vezes em seguida, de novo elle lanc;ou o mesmo 
canto. 

Depois de un1 instante, um canto semelhante, bastan
te perto desta vez, fez-se ouvir e logo foi seguido de 
dais outros. 

Cheios de alegria, os .tres companheiros imitaran1 os 
pequenos gritos dos macacos, aos quaes, outros macacos 
- como elles, - responcleram e que f oram seguidos -
apesar da situac;ao penosa en1 que se achavam, por fortes 
gargalhadas de parte a parte. 

Estavam pertinho uns dos outros, ma.s nao podiam 
ver-se. 

Urna mattaria espessa interpunha-se entre elles, mas 
ella foi rapidamente varada. 

De urna a outra parte a ma.chetadas, urna passagen1 
estreita foi aberta e de a1nbos os lados, como mesn10 enthu
siasmo e a mesma affecc;ao, lanc;aram-se nos brac;os uns e 
dos outros. ' 

J oáosinho soube entao com immenso contentarnento 
que todo o pessoal da sua Aldeia estava ali, heril escondido 
e b~m seguro. Os atacantes seus ag-gressores por mais ... 
valentes que fossem nunca: teriam ousado, conl effeito, 
aventurar-se na matta para perseguil-os, nao podeñdo ir 
agrupados nem montados .. 

Pois estavam ali mui tranquillos quanto a sua se
guranc;a, apesar de terem ouvido, varias vezes os estam
pidos das fuziladas e os estrondos das descargas de armas 
de fogo que lhes appareciam como salvas de pelotao, mas, 
ás-vezes um pouco desgrenhadas. 

Na ves pera· mesmo elles tinham ouvido numerosos 
tiros de fuzilaria. 

Pois, perguntavam-se, sobre que ou quem atiravam? 

\ 

) 
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Contra que ou quen1 se encarni,avam! 
As ordens recebiclas, ctunpriam ... se pontual e es

crupulosamente, mas en1 branco, isto é, symbolicamente. 
J oaosinho, acalmada a sua anciedade e assegurado por 

estas noticias relativan1ente boas, 1nostrou-se satisfeito, fe
liz 1nes1110, na infelicidade da sua Na<;ao e contente que 
nao tivesse havido nenhuma desgrac;a para chorar, nem. 
perda alguma dos seus para enlutal-os. 

No entanto, un1a grande inqufota<;áo pairava ainda 
emcima delles. 

Estavam sem noticias da Aldeia do Tigre do Capitá·::> 
Guazú-Áca. 

Todos juntos , contínuaram subindo, porque precisa va 
galgar ainda algumas alturas para chegar no acatnpamen
to provisorio onde uns quarenta e tantos' bugres dos dois 
sexos haviain achado um refugio seguro. 

. Chegando, todas as n1ulheres se. precipitaram para 
abra<;ar o · Capitáosinho. Ellas receiavam pela sua vida, 
porque podia cahir f acilmente nas máos dos seus aggres
sores ou ser mo·rto por elles. 

Offereceram.:lhe e aos seus dois companheiros, n1ate, 
mel, n}andioca assada, mas elles nao acceitaram nada. ' E, 
todos na alegria, J oaosinho os deixou, e com os seus dojs 
companheiros, regressaran1 no pouso para juntarem-se aos 
demais e a .Jhivajhaá. 

Logo a sua chegadá, contaram o que sabiam dos acon• 
tecimentos. / 

Pouca coisa eertamente, mas ·todos estavam saos e 
salvos, · isto lhes hasta va por emquanto. 

, Sem niais tardar, elles apromptarain-se par~ abando
nar~ o pouso e logo, tudo arrumado, · puzeram-se a c~minho 
para se reunirem aos outros membros da Aldeia. 

Deviam esta felicidade á dedicac;~o e ao sacrificio de 
Jhivajháá, e contou-se, em todos os seus ·pormenores, a , , 
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sua audaciosa perigrina<;áo etn busca dos chefes da sua 
tribu, no momento em que esta, acephala, estava selvaja

-mente assaltada por bar baros por. . . civilisados ! 
Essa intrepidez, essa temeridade excessiva, essa co

rajem incon1paravel que nunca esmorece, por parte de 
urna mulher de devotamento sublime, ia tornar-se utna 
"lenda" que a tradi<;áo verbal transmittiria ás gera<;óes 
futuras da Na<;ao dos Guaycurús. 

A' chegada de Jhivaj-háá todas as mulheres se apres
saram em rodeá-la. 

Mas agora, ella era forte e valente; tendo recupera
do as suas for<;as, ella sentia-se ainda prompta para qnal
quer outro sacrificio, se dependia della salvar alguem da 
sua rai;a e de sua N a<;áo e mais 11.inda se era a sua pró
pria N a<;áo, que, para evitar a sua destrui<;áo, exigisse a 
sua immola<;áo. 

Joáosinho, cotno chefe, nao podía aguardar parado 
neste canto do matto que offerecia a urna fracc;áo da sua 
tribu essa seguran<;a provisoria que haviam vindo buscar. 

Tinha, e era o seu dever, a obrigac;ao de proteger e 
defender todos ·os seus, todos os membros da sua Na<;ao,. 

Precisava saber o que faziam os seus aggressores, 
aonde estavam, e tambem procurar saber, quanto lhe fosse 
possivel, o que projectavam, o que pretendiam, e o que se 
havia ainda a temer delles. 

Deixou pois a sua gente, levando tres dos seus tpe
lhores companheiros, e reatravessando o rio, marcharam 
nessa mesma noite pela ñlargem direita do rio, na parte 
firme, depois de ter varado o brejo. 

Foram-se assim a cavallo, baixando e marginando á 
distancia as -voltas do rio; este contorna o Morro do 
Niutaque e· aguas abaixo, depois das ultimas aituras ínat
tagosas, estende-se, nas duas margens, um grande brejo. 
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Chegando áquelle logar, esconderam os seus cavallos 
-atráz dos· arvoredos e atravessaram o río a nado, passando 
assim para a ma.rgem esquerda. 

Ein seguida avan<;aram a pé, na proxitnidade das 
sendas que do retiro Sao-J oáo, conduzem á Aldeia do 
Morro do Niutaque, seguindo pela borda das mattas que 
descen1 do Morro e· que acabavan1 perto da parte brejosa. 

Lá, descan<;aram e escutaram. 

Nada denunciava, na roda onde se achavam, a presen
<;a do inimigo. 

Até a sua Aldeia nao havia niais que 3 kilometros, mas · 
<leste logar a vista dominava os carreiros do lado de Sao 
Joáo. 

Para descobrir alguns indicios ou coisa que o valha e 
que possa ser-lhes util e interessal-os, á noite estava ainda 
demasiadamente escura. Era preciso esperar até de ma
drugada. 

Desde que os primeiros ·fulgores do alvorecer appa
receram, elles j á se achavam nos carreiros onde observaran1 
as pisadas dos cavallos, bem marcados no chao polvorento, 
e que um grande movimento de vai e vem. se havia estabe
lecido entre a Aldeia e o fetiro. 

Feíta esta constata<;ao, voltaram ao matto e continua
ram andando na direcc<;áo da sua Aldeia. 

. Achavam-se ainda a mais ou menos quatro centos 
metré>s della, quando ouviram alguns tiros. 

Augmentaram entao de prudencia continuando avan~r 
assim mesmo até que alguns estalidos de vozes chegassem 
aos seus ouvidos. 

Os hot'nens do destacamento tinham carneado urna 
vacca e aproveitaram, devorando com um appetite glutáo, 
churrasco e assados com couro. 
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M uitos espetos, bem guarnecidos, estavan1 fincados 
no chao, ao redor de um braseiro, resto da noite de urna 
grande fogueira. 

Elles brincavam, com as suas armas e de vez em 
quando sahia um tiro. 

Joaosinho avanc;ou sosinho, ainda n1ais un1 pouco. 
Pareceu-lhe que o chefe havia dado ordens para reunir 
a tropa. 

Trepou a urna arvore e viu junctos uns trinta e 
poucos cavallos. De certo os dois destacan1entos se haviam 
reunido. 

O mais importante e ma!s forte dos dois, este que 
devia assaltar a Aldeia do Tigre do Capitao ,Guazú-Ácá, 
náo tendo podido dar canta do seu mandado - toda a 
gente de~sa Aldeia tendo-se esvoac;ada antes da sua che
gada - tinha vindo junctar-se ao outro grupo menor, 
incumbido do ataque á Aldeia do Niutaque, e todos juntos, 
agora desilludidos e desapontados se haviam vingado, quei
mando os ranchos. 

Assim, achavam-se lá uns cincoenta e poucos indi
viduos pelo menos que de certo se haviam esquecido 
dos bugres e do objectivo de sua missao, salvo segura1nente, 
os seus chefes que mui provaveln1ente nao receberian1 feli
citac;oes a sua volta. 

Era difficil a Joáosinho áproximar-se bastante para 
ouvir o que se dizia nas rodas dos soldados e fazia objecto 
das conversas ; elle voltou ao encentro dos seus compa
nheiros e os quatro juntos foram procurar e pegar os seus 
cavallos. 

Entáo, montados agora, elles vararam de novo o río 
e voltaran1 beirando a orilha do matto, como o fizeram, 
horas antes, quando a pé, procurando entáo aproximar-se 
da sua Aldeia quanto possivel. 
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Joáosinho queria esperar que chegasse a noite para 
avanc;ar b~stante com o fim de ouvir -algumas conversa
c;oes que o teriam esclarecido sobre os projectos dos chefes 
dos destacamentos. 

Elle pois, com esse proposito e os tres companheiros 
passaram o resto do dia nessa espera. 

Logo que a noite f icou bastante escura, J oáosinho 
aproximou-se sosinho da Aldeia, no maximo que a pru
dencia lhe permittia. 

Os chefes e os seus "Estados mai'ores" ( !·! !) occupa
vani o rancho principal que era o seu, e como o tempo era 
bonito, diversos fogos haviam sido acessos, e nos seus 
arredores grupos de oito a dez individuos se haviam reu
nido. 

Alguns delles tomavam mate, outros charlavam fu
mando cigarros, outros em fim comiam restos de chur
rascos que se viam pegados em alguns dos espetos ainda 
fincados no chao perta das fogueiras. 

J oaosinho, nao obstante, nao podia avanc;ar bastante 
para ouvir sem ser visto. 

O terreiro dos ranchos estava demasiadamente illu
minado pelas chammas das diversas fogueiras, o que 
constituía para elle um impedi'mertto capital que obrigou-o 
entao em ficar no seu posto. 

N um dado momento, um individuo, que sahia do 
rancho onde estavam os chefes, gritou bastante alto, diri
gindo-se a outro de 1um dos grupos que · rodeavam as 
fogueiras; "Chico - sem duvida um cabo - amanhan 
de madrugada, manda buscar a tropa, vamos ao Barran
co-Branco 1'. , : ~ '.~!'fj 

Esta simples ordcm, gritada assim na noitc, encheu 
de alegria o cora~áo de J oaosinho que póde assim, con
cluir com a maior satisfac<;áo que os destacamentos iam 
deslocar-se, cada un1 delles, sem duvida em retirada e 

• 
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-
tomaria o caminho por onde tinha vindo, operando o seu 
regresso. 

Contentissi1no co1n essa decisáo que acabava de sur
pr..ehender, elle voltou perto dos 'se,us d:>mpariheiros e 
mandou um delles levar logo esta boa noticia a sua gente 
escondida, atrás do Morro do Niutaque. 

Em seguida, de lá far-se-ia acompanhar por mais 
dois homens da sua aldeia, que postaria a distancia con
veniente um de outro no caminho que conduz ao Tigre, 
a f im de bombear os movimentos do inimigo ; entrementes 
elle seguiría, o mais de pressa possivel até a Aldeia do 
Tigre para avisar a gent~ de lá, caso alguns da tribu 
tivessem voltado, como tambem para que o Capitao 
Guazú-Ácá soubesse o que tinha de f azer quanto ao re
gresso ao Barranco Branco do destacamento que devia 
atacar a sua Aldeia. 

Dadas essas ordens, J oáosinho com os dois compa
heiros que com elle ficavam, depois de se haverem retirado 
a certa distancia, dando urna volta, a fim de augmental-a 
ainda, entre elles e os homens dos destacamentos parados 
na Aldeia, portaram-se de novo em deante. 

Atravessaram os carreiros, e alcan<;aram uin caranda
zal onde era facil de dissimular-se e de esconder os 
cavallos. 

E de onde, a sua vista <lava nas sendas, e portante, 
podiam elles perfeitamente yer as idas e voltas dos grupos 
armados. · · 

Era perto _de urna hora e meia da madrugada. 
Podiam ainda ficar reunidos, até ás tres horas. 

· Como na sahida do seu escondedouro, cada um_ delles 
tinham tomado pessoalmente a sua propria matula, cuja 
carne assada era o principal elemento, desataram/ seus sa-. , 
p1cuas e comeram. 

f 
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Em seguida, cada Utn foi-se no log~r assignado para 
occupar o posto de vigia que Joaosinho lhes havia mar
cado. 

Precisava espiar tudo quanto ia acontecer e aconteceria 
pertinho do retiro Sao Joáo, e saber, se por acaso, alguem 
do destacamento, nao teria ficado ahi para aguardar o re
sultado dos acontecimentos. 

Bem pensavam . que o retireiro, que era amigo delles, 
· nao os trairia, porém, assim mesmo, era prudente tomar 

cuidado para nao serem vistos. , 

Tudo se passou bem. E, o que J oáosinho tinha 
ouvido na vespera realisou-se. 

O destacamento trazido pela chata, rebocada pela 
_ lancha, dirigiu-se para o retiro Sao J oáo. 

J oáosinho e os seus companheiros o viram passar pelas 
10 horas mais ou menos. 

Os cavallos que montavam os homens perteciam todos 
a este retiro, onde nem pararam, posto que, já tinham 
alrrioc;ado antes de sua sahida da Aldeia: 

Elles pediram sómente ao retireiro que os acompa
nhasse até Santo-Antonio do N abiléque, onde soltariam 
os cavallos que elle poderia em seguida, tocar até o seu 
retiro. 

E' o que foi f eito, e perfeitamente observado pelos 
dois cotnpanheiros de J oáosin~o que regressaram cheios 
de alegría contar-lhe o que se havia passado e tudo quanto 
elles tinham visto. 

Logo, os tres alegren1ente, o cora<;áo aliviado de um 
peso enorme, foram-se, apressando os seus cavallos, levar 
a grande nova a gente de sua aldeia. 

No logar da immensa desgrac;a suspensa sobre a 
cabe<;a delles e que os podia ter pegado se o plano dos 
chefes dos destacamentos houvesse tido exito, conforme 
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as ordens que lhes haviam sido dadas á sua sahida de 
Barranco-Branco, foi um desenlace feliz !. 

Náo correu o sangue de nenhum do,,S seus ! 
Uns disseram: é o acaso, a sorte; a Providencia, 

disserain ,outros é que interveio para evitar a consuma<;áo 
de um grande crime; de um grande morticinio. 

Na sua volta, J oáosinho e os seus companheiros 
deviain ainda agir com prudencia: 

Dos que foram embarcar-se a Santo-Antonio do Na
biléque, nao havia mais nada que :receiar, suspeitar e 
temer: mas ainda, o outro destacamento bem podia ter 
armado urna cilada, urna emboscada na qual, por ser 
demais confiantes, poderiam cair. 

Aproximando-se da sua Akleia, puzeratn em jogo os 
seus ardis de indios a f im de evitar qualquer cilada, senáo 
provavel, mas pelo menos possivel. 

Passaram bastante longe dos carreiros n1ais trilhados 
p~ra nao serem vistos da s\.1a aldeia, no caso que alguem 
tivesse ficado ahi escondido, e-, foram recortar as sendas 
muito além, isto é, nas que conduziam na Aldeia do Tigre 
por onde tinha passado o destaca1nento maior que por Iá 
devia regressár antes de retomar o caminho de volta para 
Barranco-·Branco. 

Puderam ,entáo averiguar que urna for<;a a cayallo 
bastante nu1nerosa j~ havia passado desde algitmas horas, 
dirígindo-:-se pata a Aldeia do. Tigre do Capitáo Guazú-
,., -Aca. 

As n1edidas tomadas na vespera por J oáosinho; tinham 
tido pois, a sua utilidade e haviam servido feli'z e favo
ravelmente a causa da Na<;áo Guaycurú. 

Esta tribu acabava de escapar, pela maior das sortes 
- acaso providencial - á destruic;áo premeditada que se 
lhe havia reservado. · 

... 

, 
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Assim n1esmo, J oaosinho, se1npre prudente, voltando 
para a sua Adeia, avan<;ou com muitas precaú<;óes. 

Um dos ranchos quein1ava, acabando de consumir-se 
na solidáo etn que haviam deixado a pequena Aldeia, os 
ultin1os e tao indesejaveis occupantes. 

J oaosinho e os seus · companheiros tentaram apagar 
com terra, o fogo do incendio, porque um pouco de vento, 
levantando as centelhas e chispas, podiam estas propagar 
0 fogo a outros ranchos. Foram feliz, e pouco tempo 
levaram em alcan<;ar o seu íim. 

Em resumo, os prejuizos eram de pouca monta nao 
se f alando do railcho queimado. 

I-favian1 reparado que todos os esteios dos ranchos 
e outros páus grossos dos telhados, estavam crivados de 
balas. 

Sen1 duvida., avan<;ando 1e aproximando-se da Aldeia 
os atacantes f izeran1 mu itas salvas sobre os ·ranchos para 
ass4star a pequena popula<;ao que sppponham estar Iá 
ainda, e inspirar-lhes o m.aior pavor e tambem quic;a, 
fizeram con10 urna especie, de tiro de barrageni - expres
sao ainda desconhecida naquelle tempo, como tambem, a 
própria coisa - para impedil-os de fugir e augmentar· o 
numero das victin1as, visto que ·o obj ectivo dessa expe~ 
di<;ao punitiva, era a destrui<;ao da tribu ou a sua dispersáo 
quanto ao que ficaria dos seus· membros. 

Antes de ir levar a nova á gente de sua Aldeia 
J oaosinho quiz saber previamente se os seus con1panhefros 
que haviam sido collocados' de vigia na proximidade dos 
carreiros qtte conduziam a Aldeia do Tigre tinha1n obser
vado betn os que haviam transitado naquelles ttilhos e 
tan1bem quaes era1n as noticias que daquella Aldeia, tinham 
chegado ao seu conhecimento. 

Os seus cavallos estavam mui canc;ados. Nao mais 
era prudente continuar exigir delles ~ais servi<;os. ~ 
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Havia dois días que os pobres cavallos quasi nao 
tinham pastado, ten do f icado debaixo dos arreios, e esta 
fraqueza, causada sobretudo pela fome, accrescia ainda 
as suas fadigas physicas. 

Elles estavan1 no ponto de afrOtL""Car, e só as esporai. 
podiam obrigal-os a metter um pé deante do outro. 

Elles apearam. Dessellaram e soltaram os seus ani
maes no campo. 

Fizeram logo um vulto dos arreios que suspenderam 
nos galhos de arvores e se foram a pé para a aldeia do 
Tigre. 

Esta gente, além de cavalgar muito bem, era tambero 
excellente para andar a pé. 

Em menos de urna hora, elles percoreram os oito a 
nove kilometros que lhes restava fazer para chegar. 

Com muito cuidado, elles avan<;aram pelas partes 
cobertas por arvoredos até descobrirem completamente 
todos os ranchos da Aldeia. 

Alguns delles chammejavam. 
Tudo estava silencioso. 
Ninguem da tribu tinha voltado -apoz a primeira pas

sagem do destacamento a sua chegada. Elles portaram-se 
ainda mais adeante a um kilometro alétn, onde os trilhos 
se perdiam no campo e desappareciam. 

Puderam entáo observar no campo mesmo,, a batida 
( 1) na macega que havia deixado o destacamento na sua 
retirada. Destacamento que, como o outro voltava da sua 
expedi<;áo, envergonhado e desapontado. 

Agora, para os bugres, nao havia mais. duvida, todos 
os atacantes dos dois grupos se haviam realmente retirado 
e se f oram, deixando os. . . . . . . louros que pretendiam 
colher !. 

(1) y ,cr a pagina seguinte. 
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Ainda ... ! Depois de reflectir J oáosinho e os seus 
companheiros, disseram entre si : "Elles poderiam be1n 
voltar para assaltar-nos por surpresa ?" Mas; este caso 
podia a.inda prevenir-se f acilmente, visto que era previsto. 

Comtudo, os dois bugres e J oáosinho, nao andaram 
n1ais além. 

Nao se haviam topado com nenhum dos dois bugres 
que haviam sido mandados para espiar e observar nas 
sendas que levavan1 no Tigre ; voltaram pois · caminho 
atrás. 

Chegados ao logar onde tinham deixado os arreios 
dos seus animaes carregaran1-nos na cabe<;a e continuaram 
a andar até a Aldeia do Niutaque, onde dei:f{aram a sua 
carga. E, sem descan<;ar ·um minuto que seja, trataram 
de alcan<;ar a ro~a, e de lá, foram quasi correndo reunir-se 
com os seus, no escondedouro atrás do Morro. 

A immensa alegria que se assenhoreou delles no 
pensar que haviam podido escapar tao milagrosamente ao 
cruente morticinio premeditado, parecia ter-lhes criado 
azas, tao ligeiro andavam. 

Após urna hora, porque na matta, elles foram for
c;ados, contra a sua vontade a andar mais devagar, che
garam can~adissimos, extenuados, no meio da sua gente, 
a quem. annunciaram a boa nova.-

Pouco depois chegaram os outros companheiros que 
confirmaram e completaram as primeiras. inf orma~óes 
dadas. 

Assim mesmo, por mais sossegados que estivessem 
e assegurados, passaram ainda aquella noite nos seus re
fugios como tambem urna grande parte do dia seguinte. 

O Capitáo Guazú-Áca, havia sido prevenido, porque 
elle tambem tinha mandado bombear (33) o inimigo e, 

( 33) Expressáo e vocabulo Matto Grossense. 
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havia de certo, tomado as suas providencias para voltar 
a tomar conta da sua Aldeia, seguido de todo o seu pes
soal, isto é, de todos os membros que compunham a 
n1esma. 

Eis aqui, após a partida de Jhihajháá, o que havia 
acontecido : ' 

O jovem Guaycurú, camarada na fazenda Santo-An
tonio, depois de ter alertado a gente da Aldeia do Tigre, 
alerta confirmada e renovada pelos dizeres dos dois bugres · 
da mesma Aldeia que haviam surprehendido e descoberto, . 
por acaso, o pouso do destacamentq que vinha pelo 
campo, occupou-se em observar todos os movimentos dos 
dois grupos armados, ajudado nisso por dois outros bugres 
que se haviam aggregado, obedecendo assim as ordens 
que lhe havia dado Jhivajháá, e communicou o que se 
passava, á gente da Aldeia do Niutaque, de quem conhecia 
o escondedouro. 

. . 

Sem a decisao resoluta e audaciosa desse jovem rapaz, 
apoderando-se de um cavallo, e f ugindo escondido para 
dar o alarme aos seus do Mo~ro do Niutaque em primeiro 
logar, a surpresa do assalto teria logrado o seu objectlvo 
e f eito delles urna terrivel hecatombe. 

N este caso teria sido provavel tambem que o Capi
taosinho voltando da sua ca~ada ·sem desconfian~a, cahisse, 
elle mesmo, debaixo das balas da soldadesca. 

Mas bem, cr~mos pelo que se dizia de bocea a bocea, 
na epoca, e_ a alta voz mais tarde; que havia ordens para 
nao aprisíonar a ninguem salvo talvez, a.Igumas mulheres . 
e cnan<;as. 

No segundo día do seu .desembarcamento em Santo 
Antonio, ó destacam~nto, depois de haver recebido os 
cavallos, que foram buscar ao retiro Sao Joáo, chegou 
neste mesmo retiro na tarde do mesmo dia. 
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Mas o seu chef e decidiu pousar lá, opinando que para 
0 assalto á Aldeia, seria muito melhor pela manhan se
guinte á primeira hora. 

O destacamento sahiu assim mesmo um pouco tarde 
o que foi ainda bem para os bugres. 

Pois quartdo chegaram á Aldeia, esta achava-se já 
completamente evacuada desde a vespera pela manhan; 

O chefe do destacamento que devia ser µm graduaqo 
militar, um tenente provavelmente fez ' tomar aos seus 
homens as disposi<;óes de combate e os preparou para o 
as salto. 

Em seguida elle fez abrir o fogo. 
A fuzilariá crepitou com raiva. 
As balas incrustavam-se nos esteios dos ranchos. 
Para a estupefac<;áo dos atacantes, porém, nada mexia 

nelles, nenhuma resposta lhes 'era dada! 
O Chefe commandou o fogo rapido !- Nao podia 

sel-o muito mais ! 
Nada de vivo parecia mexer-se ! 
Comtudo, sem pensar- isso é supposi<;ao nossa -

que haviam acabad() com todos os ser~s vivos, e que haviam 
morto a toda gente fez-se ouvir depois o commando de 
cessar o fogo. 

Aproximaram-se entáo com mil cuidados dos ranchos 
que já circumdavam a menos. de cem metros, e logo de 
riovo, após um novo pulo, conforme o que constou e , f oi 
contado mais tarde, a quarenta a trinta metros, a fuzilada 
rec0me~ou com u,m novo fogo rolante é a vontade. 

Ao commando de "Cessar fogo" e avante baioneta 
calada para todos os que em primeira linha estavam pro
visto de fuzis de guerra - Mauser - quasi todos os 
possuiam, o assalto foi dado !. 

Com vivas e hurrahs f erozes. 
Nada se mexeu !. O silencio mais completo ir~1pe,.. 

/ 

' 
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rava. Silencio pesado, penoso e desacoroc;oando que até 
aten1orisava os atacantes. 

Urna especie de torpor supersticioso parecia ter-se apo
derado desses valentes e traduzia-se por um come<;o de 
incerteza, de medo mesmo. 

E, aquelles denodados e bravos soldados - porque 
o eram mesmo, como guerreiros impetuosos, nao ousaram 
dar um passo mais avante nem penetrarem nos ranchos. 

Emf im, após alguns longos minutos de hesita<;áo, 
alguns mais ousados, mais intrepidos arriscaram-se ! Os 
demais seguiram. 

O seu espanto, a sua surpresa foi inconcebivel, im
pressionante, inenarravel !. 

Nenhum cadaver jazia no campo de batalha ! . 
A Aldeia havia sido evacuada na vespera, sem duvida, 

ou bem pela manhá mesma. 
Que vergonhosa traic;áo ! Que covardia ! 
Quem pois, era o espiáo, o traidor·? 
Quem pois, os ha.vía vendido, atraic;oado? 
Quem pois, havia escarnecido delles? 
Desconcertados, humilhados, e burlados, f icaram 

furiosos, damnados, mas elles occuparam, assim mesmo, 
os logares que haviam conquistado tao valentemente ( 34) 

Comtudo, para f azer esquecer mais de pressa essa 
mortificac;áo o Chefe mandou meia duzia de soldados no 
campo, em procura de carne de um churrasco - vacca 
ou boi. 

(34) É preciso advertir que naquella época as pra~as das for
¿as policiaes dos Estados, e como nos mesmos, a maior parte das 
for-;as federa~s estavam reclutadas ahí ' entre os bandidos, ladróes 
e assassinos que logo presos, após um castigo relativamente cur
to de cadeia, achavam-se obrigados a sentarem pra~s nas fi
leiras policiaes ou nas do exercito federal. 

• 
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Dois dias seguidos, esses valentes ficaram lá, onde 
no dia seguinte o outro destaca1nento, o maior, veiu jun
tar-se a elles. 

O chef e des te ultimo, contou entáo o ardi1 que os 
bugres lhe haviam apromptado. 

De certo que, sem duvida nenhuma, alguem os havia 
prevenido a tempo, para que possam fugir antes de sua 
chegada. 

Pois o que se havia produzido no Morro do Niutaque, 
o mesmo aconteceu no Tigre e ein condic;óes identicas. 

Aquella fuga inesperada os havia enfurecido. Os 
chefes pelo menos. 

Cada um dos dois destacamentos havia brincado sepa
radamente jogando a "guerrinha", na qual o partido ini
migo figurado, consistia em ranchos vazios e abandona
dos dos seus moradores. 

O ataque havia sido vivo, impetuoso e irresistivel, 
disseram elles, porém certamen te feroz, barbar o, selva- . 
gem, e do qual nenhum, dessa coitada bugrada, teria sahido 
vivo! 

A fuzilaria foi tao apertada e tao nutrida que ella 
só, pelo pavor que devia inspirar, era suf ficiente, senáo 
para pegar de tporte, mas para enlouq ueceir, paral ysar e 
tomar impotentes para defenderem-se os coitados que 
felizmente 'para . elles nao a ouviran1, senáo de longe e 
surdamente, repetida pelos echos. 

Aquelles bravos commandantes dos destacamentos, 
estavam ainda em perguntar-se : Quem os havia tra
hido? ... 

Quem eram os espióes ? 
Foi pouco depois d'aquella aggressao falhada, abor

tct.da que os. Guaycurús abandonaram as suas Aldeias .do 

' 
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Morro do Niutaque e do Tigre, para ir fundar a do 
Tuyuyu e a, da Aldeia Grande. 

' 

* 
* * 

Fazia mais de duas horas que estavamos lá. 
J oáosinho, acabando de contar-me, traduzido em por

tuguez, o que certamente me teria narrado numa lingua
getn maís florida, mais viva e talvez tambem em termos 
emocionantes se eu tivesse podido co111prehender a lingua 
Guayacurú. 

Algutnas vezes, elle misturava algumas palavras 
guaranís das n1ais usuaes que entendía muito bem, e que 
elle falava correntemente porque sua mae lhe havia ensi
nado essa lingua - da qua! deriva a dos Guaycurús - · 
e que mais tarde, continuou praticando, com indios Gua
ranís, que f eitos prisioneiros, vivian1 con10 escravos, con1 
os seus danos Guaycurús. 

As lembrap.<;as que lhe provocavam aquellas aggres
sóe~, das quaes sempre os Guaycurús, f oram as victimas, 
hav1am um pouco endurecido o seu rosto e impreo-nado de 
tristeza, a sua physionomi'a. Porque, se no casot> que me 
acabava de contar nao tinha havido victima nenhuma em 

' o~tras o~casió~s quando surprehendidos em pleno campo, 
nao hav1am sido sempre táo felizes . 

Para se def.enderem, nessas occasióes elles respondiam 
aos ataques tímidamente, e tiveram tnuito a meúdo mortos 
nas suas fileiras . 

. Mas, como elle havia inuito bem co1nprehendido, 
ass1m como todos os seus, era merce ao devotamento, ao 
amor e a affec<;áo reciproca que impera no cora~áo de 
cada um dos membros da tribu, estado physiologico per
manente que tem alguma coisa e n1esmo que se assemelha 
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de modo tao lucido ao que nos chamamos caridade chris
tá " isto é, amor do proximo ", que tero podido, entre 
elles ficarem fortes unidos e resistir tambero com urna 
tenaz teimosidade, aos seus inimigos. 

Esse estado de espirito, essa mentalidade, creou 
tambero ne11es ou fez nascer, esse sentimento que poderia 
chamar-se "patriotico" visto que tem por objectivo e fim 
supremo, de defender, antes de tudo, o que elles conside
ram, os direitos de sua N a<;ao, sua peql::tena "soberanía" 
E, ao exemplo das grandes Na<;óes, sua independencia, 
seus usos, seus costumes. 

A liberdade para elles é o "Summun1" da sua exis
tencia. 

Mas, elles tem, nao obstante, o instincto, senao a 
in telligencia, o bom espirito, o tacto ou tino mesmo, de 
comprehender que cada um delles, nao <leve pisar na dos 
seus semelhantes - na tribu - nem atravancal-a. 

Sabedoria que nao se ve applicada nos .povos civili
sados !. 

Assim, sao elles sempre de accordo e sempre unidos. 
Elles nao pedem pois, outra coisa, senao a "paz" 

e a tranquillidade e debaixo da protec<;áo de seus usos e 
costumes que sao as suas leis, " vi ver a sua vida . . . ! " 

" Oiché moderno". 
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CAPITULO XXXI 

REFLEXóES PESSIMISTAS DO CAPITÁOSI
NHO QUANTO AO FUTURO DA SUA NA~ÁO. 

J OAOSINHO ergueu~se, e esticando-se, ~onvidou-me 
para regressarn1os á Aldeia. 

Nao tinhamos nada que f azer para den1orar-nos mais 
tempo neste logar e eu nao desejava coisa melhor senao, 
tomar o caminho da volta. 

Andando, elle me confiou seus temores a respeito da 
sua tribu. 

Na qual, apesar da sua origem extrangeira e be1n 
dif ferente, notei que se havia incrustado inteiro, corpo e 
alma. 

O numero de Guaycurús ia sempre diminui'ndo. As 
doenc;as faziam na tribu muitas victimas, e o "padre", o 
"bruxo", o seu medico, tornava-se de mais a mais impo
tente em cural-qs. 

Antigamente, reparávam-no muito menos, porque a 
tribu era mais numerosa e os nascimentos tambem. 

Em quanto que agora, estes haviam baixado consi-
deravelmente e os dos varóes eram sempre menores que 
os das meninas, cuja saúde estava mais fraca, mais fragil 
e das q uaes morriam mais. 
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Fazia muito tempo ( 35) muitos annos já, diz-me que 
viviam em pé de boa visinhanc;a com as outras nac;óes 
indigenas, as n1ais visinhas com as quaes ou..tróra estavam 
sempre em guerra. 

Desejavam muito, e acima de tudo, viver em "paz" 
com os Brasileiros, visto que tambem o eram, e· dos ver
dadeiros, dos legitimos, e de outro modo, muito mais 
authenticos que os Portuguezes, até mesmo, que os <lestes 
ultimós nascidos no Brasil que nao. sao Brasileiros senáo 
por · "f orc;a da lei"; e nao tem nada de genuinatnente 
Brasileiro. 

Estes sao só Portuguezes ou descendentes. de Por
tuguezes, nao tem nada da rac;a brasileira, e ainda querem 
desapossar-nos das nossas terras ! 

Foi Deus, diz elle, que fez os Guaycurús e que os criou 
no Brasil e desde aquelle tempo remotissimo, todos os 
Guaycurús tem nascido Brasileíros. 

E agora, sao aquelles extrangeiros (36), Portuguezes 
que nao tem nada de nossa rac;a que querem ser mais 
Brasileiros que nós, quando somos nós,, os · Guaycurús, 
os verdadeiros, os puros, os legitimos ! 

A nossa rac;a nao te1n ainda mistura nenhuma ! 
Este raciocinio de Joáosinho me deixou estupefacto 

e fiqueí pensativo deante <leste modo de pensar exprimido 
por elle para defender a sua nacionalidade; como tambem 
por ser tao justo e tao arrazoado . o seu pensamento. 

E perguntei-me quem t~o bem· havia podido ensinar
lhe a li<;áo ! 

(35) Em realidade fazia apenas 7 ou 8 annos. 
(36) Seu odio contra os extrangeiros se ·limitava aos Por

tuguezes, e <lestes, nao se extendía além do seu visinho, seu im
placavel inimigo o Portuguez senhor <le Barranco-Branoo. A 
prova é que eram muito amigos da familia de Santo-Antonio 
de N abiléque, do Portuguez Braga. 
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Mas, diz-me ainda, accusavam-nos demasiadamente a 
nleúdo de maldades que elles nao haviam commettido. 

E para castigal-os de crimes e de damnos de que nao 
eram os autores, empregavam-se contra elles, meios des
humanos, como para exterminal-os e acabar com elles. 

Procedímentos barbaros, táo cruentes e selvagens 
como os que elles mes1nos empregavam antigamente, 
porém aos quaes haviam renunciado agora, para com as 
outras tribus. 

Em summa, a civilisa<;áo entrava pouep a pouco nas 
suas aldeias. 

Em primeiro logar, sob o ponto de vista moral. E, 
pelo seu raciocinio, todos comprehendiam, e J oáosinho o 
accreditava f írmemente que viria um tempo, em que sua 
ra<;a desappareceria, misturada, fundida pelo sangue com 
os Brasileiros, ou ficaria destruida, aniquilada, quer pelas 
persegui<;óes, quer pelas enf ermidades. 

E, este modo ele encarar as coisas e de pensar, cons
tituia o seu pessimisn10, os seus temores; porque, mesmo 
no prin1eiro caso, elle previa que nao seria a felicidade 
para aquelles mesmos que veriam ou assistiriam a essa 
mudan<;a. 

Assim conversando, chegámos á Aldeia, ao cair do 
dia. 

Jhivajháá, era sempre urna das mulheres, mais 
promptas a portar-se em deante dos seus, que voltavam 
seja de urria expedi<;ao qualquer, seja d'uma ca<;ada, seja 
d'uma viagem ou de um simples passeio. 

Sempre na frente, ella apressava-se em desembara<;ar 
quem chegava, quando principalmente era o Capitáosinho, 
de suas armas e outros objectos, ca<;a ou mantirnentos que 
trazia. 

Entre ellas quando vinham varios, conforme o nu
mero dos que chegavam, repartiam-se o que constituia uma 

, 
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carga para os cavalleiros, cada urna tendo a peito, levar 
alguma coisa, e entravam triumphalmente na Aldeia, can
tando ou melhor gritando, como já tivemos a opportunidade 
de f azel-o notar. 

J á tinha tido a occasiáo de assistir a esta scena de 
un1a chegada á Aldeia, reparei mui particularmente que 
todas as mulheres possuiam urn. . . f raco pronunciado, 
para pegar de preferencia as espingardas e as clavinas. 

Quando a chegada nao estava annunciada com tiros, 
eran1 os cachorros que sempre precediam uns cinco a 
dez minutos a vinda ou a aproxima<;ao dos seus donos. 

Achei esse costume mui lindo, amavel. 
Demonstrava que urna mutua e grande affec<;áo 

existía nestes seres rudes e toscos em apparencia, de ma
neiras e de costumes rusticos, mais que debaixo <leste 
aspecto, estavam animados de u1na mentalidade delicada, 
susceptivel mesmo de off ender-se, e de sentir vivamente 
até a menor e mais pequenina falta ás "civ:ilidades" 
admittidas, entre elles, nos seus usos e costumes, por . u1n 
qualquer dos seus. 

O indio, qualquer que seja a tribu a que pertence, 
posto em contacto com gente civilisada - branca ou de 
cor - conserva sempre a maior impassibilidade na sua 
physionomia e observa sempre urna reserva muito severa 
quando . para . elle, a mesma correc<;áo é mantida. 

o rigor desse comportamento vae dfminuindo a 
medida que o c,ontacto se prolonga; e é sómente quando 
se torna mais intimo, que o indio se revela, se descobre, 
se dá a conhecer e pode ser estudado moralmente. 

Quando, nos primeiros contactos o indio se sente á 
vontade por urna liberdade exaggerada de factos e gestos 
por parte dos indígenas brancos e estes tomam ou esta
belecem com elle urna familiaridade excessiva, entao o 
indio, ta1nbem, se abandona ao seu caracter algumas vezes 

t 
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brutal, duro, e segundo os casos ou as circumstancias, até 
grosseiro, e a suas tendencias innatas que a vida silvicola 
tem criado nelle e que um longo atavismo tende a perpe
tuar, para conservar á ra~a e á tribu, todas as suas 
caracteristícas: vicios, def eitos, qualidades .physicas e 
moraes e todos os seus attributos psycho-physiologicos que 
distinguen1 todos os seus- membros das ra~as civilisadas, 
de quem os indios differem essencialmente, em certos 
pontos, pela sua tnentalidade 'tal qual esta se apresenta 
ao nosso exame. 

E, nao se podem real e exactamente j ulgar senáo 
com a condi~ao de f alar e possuir muito bem o seu idioma 
e de 'haver co-habitado certo tempo com elles, misturan
do-se, incorporando-se na ·sua vida em todas as suas 
occupa<;óes e afazeres. 

Na vida em comn1um que levam os indios - ternos 
sempre em vista os Guaycurús - estando as suas neces
sidades muito limitadas, o pouco que cada um faz, segundo 
as suas for~as, os seus meios e as suas aptidóes, aproveita 
á communidade, a toda a tribu; mas em primeiro logar, 
se é adulto casado, é para a sua familia. 

O sobrecellente - se o houver - em nenhum caso, -
constituirá urna reserva, ..-- que um egoismo estreito mas 
algumas vezes obrigatorio, em certas sociedades civilisadas, 
por causa dos costumes, dos vicios e das paixóes que 
dominam os individuos encoraja geralmente e mesmo 
torna-se obrigatorio nas sociedades civilisadas. 

Todos os membros da tribu, desse excedente poderao . . 
aprove1tar. 

Este systema social apparece maravilhoso para evitar 
que alguns sejam sujeitos a priva<;óes, quando outros se 
achem na abundancia e nadem no superfluo. 

Na tribu, nenhum dos seus membros tem podido achar 
ainda em sua loquacidade, em sua eloquencia e por meio 
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de f abula<;óes um meio de existencia - salvo os padres 
ou bruxos da tribu, cujo numero excede raramente a 
unidade - seduzindo seus semelhantes com lindas phrases 
ou bonitos discursos, para receber em troca alim~ntos que 
seriam o producto ou o resultado dos trabalhos dos outros; 
como isso se ve nas sociedades civilisadas, onde os mais 
expertos e os mais astutos vivem na f artura, na opulen
cia . á custa dos outros, dos que trabalham e produzem. 

O que deixaria suppór que os que trabalham e pro
duzem, isto é, a grande massa dos trabalhadores, tem a 
intelligencia mais obtusa que a dos silvicolas. 

N aturaln1ente isso nao é. Mas outra coisa peor ha, 
que mantem aquella sorte de escravidao nos civilisados. 

O indio conta coma Natureza para fornecer-lhe tudo 
quanto precisa e .quasi no momento desejado. , 

Porém "Dama Natura", se muito a meúdo o facilita 
bastante, acontece tambem f requentemente que ·ella se 
mostra recalcitrante, ou simplesmente indifferente. 

o indio, bem o ' sabe, mas nao se queixa, e nao a.ccusa . 
ninguem . . 

Nao ha aproveitadores nem a<;ambarcadores na tribu. 
O bugre aguenta em silencio, meditando apenas, 

novos projectos, a fhn de prover-se do mais necessario, do 
mais immediato ás suas necessidades. 

As priva<;óes, ás vezes, impoem-se e . alongam-se, 
comtudo mui raramente, varios dias seguidos. 

Sem re1igiao, sem .Deus, se1n ídolos a quem expór as 
suas miserias, a quem pedir, a quem rogar, a quem suppli- . 
car, elle acceita o que lhe vem, como sendo na ordem das 
coisas inevitaveis, devido, á Fatalidade ! 

Esta, nos indios, nao tem nome, mas, no seu espirito 
ainda eXiste. 
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E multiplicando os seus esfor~os e os seus meios de 
ac~áo, náo desesperam e sabem que o dia é proximo em 
que se acharáo na abundancia. 

Entáo, recuperando, esqueceráo os máus dias e apro
veitaráo mesmo abusiva~ente e tanto quanto !hes fór 
possivel, o que, de repente, a Natureza !hes terá dado em 
excesso. 

E' preciso tomar em conta que para os indios, toda 
e qualquer abundancia que !hes cabe nas máos, é corrupti
vel ~ que nao devem, nem podem pensar em guardar e 
conservar qualquer .coisa que seja para mais tarde. 

Nao se <leve ver nisto urna falta de· previdencia -
posto que para remedial-o, tudo faz falta; e que nenhum 
meio existe em seu poder para premunirem-se do neces
sario, com este fim. 

Mas, precisamos dizer tambem que nesta ordem de 
ideias, nao reflectem; portanto, seria querer exigil-os talvez 
muito, além das suas preoccupa~óes habituaes. 

.. 

CAPITULO XXXII 

CONVERSAS E REFLEXóES A RESPEITO . 
·DA NOSSA PROXIMA CA~ADA. 

p OUCO depois de nossa chegada á aldeia, Jhivajháá 
que estava assando um magnifico churrasco bem 

gordo,- trouxe-o perto de mim. 
Eu estava deitado na minha rede; e no couro que se 

estendia debaixo, J oáosinho veio sentar-se. 
Erguí-me, e em seguida sentando-me na rede, encetei 

o almo~o talhando o churrasco que Jhivajháá segurava, 
mantendo o espeto em posi~o vertical. 

J oaosinho acompanhava-me. 
Como de costume, raizes de mandioca assadas, f aziam 

o of ficio de pao. 
Quando acabámos, Jhivajhaá tirou ... a mesma ( !) 

levando o espeto e o pequeno peda~o de carne que nelle 
tinha ficado e, logo serviu-me o mate. 
_ Já a noite invadía o rancho, cuja palha do tecto 
cahindo muito baixo, contribuía a tornal-o ruais escuro. 

A poucos metros delle, o fogo da ....• cozinha ( !) 
no qual Jhivajháá havia jogado alguns ran1os seccos, 
~an~o~ urna bella chamma que durante alguns minutos, 
dlum1nou todo o interior do rancho. 

Aproveitei essa luz · para arrumar os meus trens na 
minha rede. 
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Entrementes, com o J oáosinho, tinhamos continuado 
a nossa conversa que havia tratado <}.e ca~s e coisas de 
cac;adas. 

Eu sen tia muito, e logo manif estei-lhe, que nao 
tinhamos podido achar a occasiáo de f azer urna ca<;ada de 
onc;a, bicho muito commum, cujos rastos se encontram 
f req uentemente. 

Insistir, tornava-se ·inutil, se a occasiáo nao se apre
sentava. 

Assim mesmo, procurando outra cac;a a sorte pode 
levar os cac;adores em topar com rastos de urna destas 
féras. 

Comtudo conservamos sempre · essa esperan<;a. E 
na proxima cac;ada que haviamos combinado entre nós, 
teriamos talvez a opportunidade e a sorte de matar urna 
dellas. 

Mas este perigoso e temivel felino atravessa e per
corre numa noite, distancias consideraveis. 

Algumas vezes, se á proximidade das Aldeias ou nos 
campos regularmente frequentados pelos indios, se encon
tram alguns rastos ou pisadas, ellas nao indicam mais outra 
coisa, senáo a passagem rapida do bicho, a sua travessia. 

E, no momento em que se nota o ~eu rasto, a féra 
póde achar-se já varias leguas mais além. 

Cachorros lan<;ados nas pistas f icariam mui canc;ados 
antes havel-a encontrado; e mesmo nao chegarram a depa
rar c'om ella. 

Isso é a regra geral, mas póde haver excepc;óes, con
forme as circumstancias. 

o~ indicios mais certeiros da proxi1nidade do felino 
- proximidade relativa - é a existencia de urna carnic;a, 
mais ou menos fresca, e tambem o rasto bastante recente 
de sua passagem, puxando urna cac;a um pouco grande e 
pesada ou volumosa, como cervo, veado, anta, tamanduá 
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bandeira, ou mesrno urna vacca, porque. jamais a onc;a come 
a victima, no logar onde a matou. 

N estas occasióes as hervas do campo sao quebradas 
e fortemente deitadas no sentido da direcc;áo seguida e 
deixam a impressao como de urna pequena pista na macega, 
de 30 a 40 centimetros de largura e ao lado, as pisadas 
da on<;a. 

Se se lanc;am cachorros em rastos dessa classe, elles 
faráo certatnente levantar o bicho e isto quasi sempre, 
salvo se a carni<;a ou ainda os rastos sao demasiadamente 
velhos. 

Elle foge correndo entao algumas vezes até encontrar 
a arvore á qual trepara e que lhe permittirá manter-se 
longe, ou antes, aeiina do alcance dos cachorros. 

Quando acuada em pleno campo limpo ou em logar 
onde nao ha arvores para subir, a féra torna-se enfurecida 
e excessivamente perigosa para os ca<;adores e · sobretudo 
para os cachorros, cujos imprudentes ou mais audaciosos, 
pagam com a vida ou com largas e horriveis f eridas. 

Acontece sobretudo que é nos trabalhos de gado no 
campo, nos rodeios ou nas cac;adas que se acha mais fre
quente1nente a opportunidade de topar com rastos que dáo 
a sorte de f azer levantar o bicho; ou ainda de descobrir 
urna carni<;a que sempre é assignalada pela presen<;a per
tinho de un1 numero muito grande de '"urubús" que 
vo·am em cima e que se podem ver de longe; ou ainda 
parados nos inais altos galhos das arvores mais aproxi
n1adas e aci111a dos páus seccos quando ós ha pertinho. 

N um certo raio das aldeias, ou de logares de moradas 
é quasi impossivel, por causa dos cachorros, para as on<;as 
poderem apoderar-se das presas que muitas vezes facil
mente poderiam encontrar; assim mesmo, ha casos em 
que isto acontece e, como dizem os indígenas, ha entre 
ellas algumas "sem vergonha". Expressao typica para 
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exprimir, ao contrario, a audacia da féra em penetrar num 
logar onde ella pode correr risco. 

O thema que desde o principio tinha f ornecido ali
mento á nossa conversa e que se havia desenrolado sobre 
as cac;as e os diversos casos e particularidades que se apre
sentatn nas ca<;adas, estava exgottado, e pouco a pouco, 
o assumpto perdia interesse. 

Ainda n1ais, a escuridáo que reinava no rancho, con
vidava-nos ao repouso. 

Fara, o f ogo apaga va-se lentamente, os tic;óes e as 
brazas afogando-se debaixo das cinzas que os encobriam, 
deixavam escapar urna f raca fumacinha dentro da qual, 
por intervallos scintilhava urna fagulha. 

Urna quietude amena pairava sobre a Aldeia somno
lenta, num silencio muito relativo, só turbado pelo coaxar 
das ras moradoras do brejo e de vez em quando, como 
para cortar essa monotona symphonia, f azia-se ouvir o 
grito ululante de urna coruja. 

J oaosinho deu-me boa noite e retirou-se. 
Logo estiquei-me, deitando-me na minha rede e fa

zendo recahir o mosquiteiro, o somno nao tardou em 
pegar-me. 

CAPITULO XXXIII 

NOSSA ULTIMA CACADA NA QUAL TOMOU 
PARTE O CAPITÁO GUAZÚ·ÁCÁ. 

DE n1anhá ao levantar-me, nada de ~ovo havia. 
Apenas, urna amea<;a de mudanc;a do tempo: tem

pestade quic;á? 
Na vespera, o tempo havia sido bastante quente e o 

vento do Norte que havia soprado, annunciava urna chuva 
em breve ou mui proxfma. 

O emprego do .meu tempo, no que. me concernia era 
vago. 

Esta vamos j á a 1 O de J aneiro, e eu estava preocupado 
com minha viagem de regresso. 

Porque a combina<;áo que haviamos feíta de encon
t~ar-nos pelo dia 15 de J aneiro, isto é, dentro de seis, 
dias, no Rebojo-Grande (a 200 e tantos kiloms.) estava 
essa data muito proxima e nao me deixava muito mais 
que o tempo preciso para permittir •que estivesse no dia 
marcado no dito logar, dando-se as mil difficuldades e 
circumstancias que podiam causar-me algum atraso. 

Entre nós outros, um dia ou dois após a data mar
cada nao tira nada. quanto á exactidao no dia com
binado para a chegada. 

· Entretanto calculei que dentro dos seis dias que me 
ficavam tirando tres para a viagem, podia ainda autori-
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zar-me urna pequena excursao, urna ca<;ada sobretudo, dis
trac<;ao que eu mais apreciava, nao obstante o risco de ter 
que andar um pouco de noite, se fosse preciso, na minha 
víagem de regresso. 

J á com J oáosinho tu do está combinado e decidido 
desde a vespera. 

Deviamos sahir logo depois da chegada dos cavallos 
que havia mandado pegar. 

Antes do · almo<;o, pelas 8 horas l /2, o Capitáo 
Guazú-Ácá chegou acompanhado de seis bugres e de. · .. 
igual numero de cachorros !. 

Elle vinha convidar J oáosinho a urna ca<;ada que pre
tendia fazer na parte superior do curso do Niutaque, acima 
e a partir do ponto em que este come<;a a correr no campo 
limpo (37). 

J oáosinho oonsultou-me. De minha parte, a realisa
~o dessa ca<;ada, era o meu maior desejo, e eu achava 
mais conveniente, irmos todos juntos e portanto em maior 
numero. 

Dada a nossa acceitac;áo sen1 -hesitac;ao alguma ale
grou-se o Capitáo Guazú-Ácá. 

Enquanto esperávamos os cavallos almo<;ámos. 
Entrementes, os cavallos haviam chegado e espera-

vam no curralinho. 
Elles foram logo trazidos e sellados. 
J oaosin'ho fez-se acompanhar de tres bugres són:iente. 
Estariamos doze ·pessoas, sete da Aldeia Grande e 

cinco, commigo da Aldeia do Tuyuyú. 

(37) Era qua.si sempre o mesmo lugar 1esrolhido. Era á 
cahida de Serra e o era por causa da proximidade da agua e 
tambero porque tinha a vantagem de ser a passagem e a primeira 
etapa dos animaes da serra Bodoquena que desciam na planicie. 
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Joáosinho reuniu sete dos seus cachorros aos do 
Capitáo Guazú-Ácá entre os quaes havia dais bons ti
greiros mestres ; e, sem maior demora puzemo-nos em 
n1archa. 

Talvez precisássen1os da jornada inteíra do dia se
guinte. 

Haviam-se levado alguns manthnentos como matula. 
Nunca se sabe o que póde acontecer . . . . . . se a 

ca<;ada será feliz? 
Se ..... ? Os acasos imprevistos sao tao diversos 

e numerosos. 
Do Tuyuyú ao ponto esc~lhido pelo Capitao Guazú

Ácá, bem se podía contar uns 20 a 25 kilon1etros . pelo 
menos. 

Chegámos lá depois de urna marcha bastante accele
rada um pouco antes do occaso do sol. 

E, nas margens do rio Niutaque que corria neste 
logar entre duas barrancas de medíana altura, prepará
mo-nos em vista de pousar. 

O Capitao Guazú-Ácá havia ruminado e premeditado 
esta cac;ada desde já algum tempo e sete a oito dias antes 
elle havia mandado ahí tres bugres da sua gente em busca 
de mel e no n1esn10 tempo, havia recommendado de fazer 
urna queimada num campo que havia indicado, nao longe 
do logar onde tinha projectado de fazer um pouso e onde 
agora estavamos. 

N essa época do anno, por causa das ch uvas muito 
frequentes que podem sobrevir de um mon1ento a outro, 
nao se .queimam os campos de urna maneira geral, apesar 
de que urna boa parte das gramíneas estejam florescidas 
ou tinham chegado a sua plena madureza e tendam pela 
sua dessecca~o. 

(38) Mas os interesses dos indios differem comtudo dos 
dos criadores e elles fazem queimadas quando para elles o jul
gam necessario, ;visto terem muito pouco ga.do. 
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Os grandes incendios ou "queimas" dos campos (38), 
fazem-se geralmente a partir do mez de Maio ou melhor 
desde que se tem manifestado os primeiros frios, as pri
meiras "geadas-brancas" quando se produzem, e exten
dem-se até Agosto. 

Escalando assim as queimad~s, fem-se durante um 
tempo maior pastag~ns verdes e tenras !?ara a~. manadas 
dos animaes domesticos 1nansos, quer criados a solta ou 
nao; mas que vao aproveitando, no mesmo tempo, todos 
os herbivores silvestres. 

Assim, pelo facto que, num logar restricto qualquer, 
o fogo tivesse destruido todos os pastos e hervagens 

. maduros e seccos, os anitnaes selvagens vem de longe, 
attrahidos pelos brotos novos, verdes e macios 9ue emer
j am acima das moitinhas das gramíneas carborusadas que 
desapparecem em parte debaixo das suas ci~zas, . e q~e 
se vem erguendo desde o segundo ou terce1ro dta, tao 
favoravel é o clima para a. vegeta<;ao. 

E, a attrac<;ao provocada· por esses pastos frescos é 
tao grande que, prevenidos pelo cheiro caracteristico das 

·hervas queimadas que se diffunde a varios kilometros 
e mais quando a fuma<;a é levada por algum vento, 
numerosos cervos e veados, viudo de pontos mui distan
tes arrojam-se na,quellas queimadas onde os seguem ~uitos 
outros anin1aes silvestres bem como o~ gados brav1os se 
os ha na regiáo, todos muito gulosos dessas hervagens e 
sobretudo do seu temperQ. 

Queremos falar das cinzas da macega destruida pelo 
fogo que absorvem for~osamente ao mesmo tempo. 

Aquellas encerram urna boa propor~áo de saes 
sodicos e potassicos. . 

Assim, veem-se, muitas vezes entre os animaes domes
ticos que pastam nas queimadas novas, muitos casos de 
diarrhea manif estarem-s~ num numero bastante grande 

, 
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das rezes, ainda que, ás vezes, para os mesmos animaes 
essa diarrhea possa ter outra origem. 

Tudo foi disposto para que possamos passar urna 
bóa noite bem á vontade, devendo pe!a madrugada, trans-' . portar-nos ao logar da ca<;ada distante apenas meto 
kilometro. 

Atrás dos herbívoros, diziamos mais acima, outros 
bichos procuram ~ambem a queimada. Entre elles os 
carnívqros, porque sabem que lá se acharao numerosas as 
suas presas ; mas elles, param nas beiradas escondidos 
no matto. Outros como as porcadas silvestres, herbivo
ros tambem, vem procurar a f acilidade de poder remexer 
o chao com o focinho . 

. E, dos pequenos aos grandes, os que sao destinados 
a serem devorados e a servir de pasto aos outros, como 
os que os devoram sao attrahidos pela queimada. 

Desde que o ceu come<;ou a branquejar ao Nascente, 
indicando a aproxima<;áo do dia, os nossos cavallos, es
tavam já sellados e os cachorros ajoujados e puzemo-nos 
em marcha. 

Um bugre ficou no acampamento para guardar os 
cachorros que soltaría desde que ouvisse os primeiros 
estampidos dos nossos tiros. 

Antes de desembocar no campo queimadq que f ormava 
urna especie de grande clareira - pelo menos na apparen
cia · e de uns 15 a 20 hectares - e a urna centena de 

' met~os aproximadamente, apeámos todos e atámos os ca-
vallos. 

Repartimo-nos em dois grupos e em cada grupo to
mámos nossas distancias, como se diz em termos militares, 
para collocar-nos em seguida em atiradores. Cada ~m 
de nós desejava abater a sua presa e ter alguma co1sa 
para figurar na lista da ca<;ada. 

Isto, porém, era muito dif ficel de realizar-se. Após 
o primeiro tiro por um de nós quer mais apressado, quer 
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porque poderia suppor-se mais favorecido quanto á dis
tancia e a importancia da ca<;a, todos os outros bichos, em 
urna disparada bem cotnprehensivel, fugiriam de pressa, 
embora acontece en1 certos casos que os cervos e os veados 
f azem excepc;áo, se a sua especie é a unica representada. 

Depois de um primeiro tiro, se nao sao feridos e 
nao percebem o ca<;ador, elles levantam a cabec;a, farejando 
e procurando com o olhar extranhado, do lado que lhes 
veiu o ruidoso estampido qual póde ser a causa ou a 
origem do estallido. 

A-ssim vimos acontecer com um veado - veado bran
co - e em campo descoberto, attingido levemente de 
duas feridas em "seton" perfurantes, debaixo do esterno, 
aguardar o nosso terceiro tiro que o pegou dez centi
metros acima, para cahir morto. 

Mas, se ha por casualidade, no mesmo catnpo e a 
curta distancia outros bichos como - catetos ou quei· 
xados - antas ou ainda aves como curícacas, sariemas, 
quero-quero, chajhas dando estes ultimos o alarme, toda 
a fauna ahi reunida foge e desapparece. 

O mesmo se dá, quando se encontram emas - va
riedade de avestruz - propria da America do Sul - e, 
se nao ha para alertar nenhuma das aves acima citadas, 
desde o primeiro tiro, todos os bichos assustados váo 
fugindo levantando atrás delles cervos e veados que nao 
tardan1 em imital-os. 

Pois, para ter sorte de abater muita cac;a, tinhamos 
combinado avan<;ar prudentemente e antes de atirar aguar
dar, fazendo pontaria um tempo regular, para que cada 
companheiro tivesse a possibilidade de tonlar no campo 
de tiro que escolher, urna presa boa e que valesse a pena. 

Chegados a orilha do matto, beirando a queimada, 
podemos todos, uns e outros, cobril-a com o olhar,- quasi 

• 
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em toda a sua superficie, salvo na parte mais distante 
que se achava numa depressao. 

Em direc<;áo ao centro, numél! dfstancia media de 
uns 200 metros aproximadamente tanto de uns, como dos 
outros, pastavam tranquillamente nesta grande queimada 
urna dezena de veados brancos. 

Havia ainda tres cervos grandes com as suas femeas, 
um pouco mais distantes, e aproximando-se da depressáo 

Do meu lado, mais longe, quasi á orilha do matto que 
se via á minha frente e um pouco á minha esquerda 
percebi dois pares de veados do matto "veados matteiros ", 
menores e de cor mais escura que a dos seus primos, os 
veados brancos, mas cuja carne é mais saborosa e muito 
mais apreciada. 

Nesse momento em que observava deante de mim, 
quasi de frente á nossa posi<;áo e na direc<;áo do maior 
grupo dos veados, mas quasi entre estes e os cervos, eu 
vi avan<;ar como urna grossa touceira muito enramada 
e folhuda. 

Meus olhares como os dos meus companheiros mais 
proximos que nao estavam separados de mim mais que 
30 a 40 metros fixavam-se alternativamente e nos veados, 
e na touceira movedi<;a. 

Quando esta chegou a uns cem metros dos grupos dos 
cervideos, a atten<;áo dos mesmos se despertou. 

Todos elles pararam de pastar, e a sua curiosidade 
provocada, os mantinha attentos ao m-0vimento da tou· 
ceira que depois de avan<;ar devagar, parou e tornou a dar 
alguns passos mais adeante. 

Os cervos, captivados por essa novidade, aproxima
ran1-se e os veados fizeram o mesmo. Os primeiros, po
rém, eram as presas cubic;adas . 

• 
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Meus companheiros con1 J oáosinho, desde o princi
pio haviam reconhecido a cilada que logo eu tambem 
advinhei. 

Porque nas cac;adas de veado, tinha já, visto empre
gar meios quasi analogos. 

O cac;ador escondido debaixo de um ponche de baeta 
vermelha, ou bem atrás de urna ou duas folhas de palmeira 
que leva e mantem na sua frente, vae-se aproximando, 

Náo obstante, o estratagema dos Guaycurús, interes
sou-me muito e eu fiquei achnirado por ver até que ponto 
aquella touceira movedic;a que avanc;ava lentamente, ·e de 
mais a mais, fixava a altenc;ao e tanto parecia intrigar 
aquelles curiosos cervideos. 

Os veados longe de se assustarem e de fugir, anda
vam ao contrario, aproximando-se, como para ver melhor 
e penetrar o mysterio, o porque de um phenomeno nunca 
--:risto. 

Os cervos tambem anciosos na sua curiosidade, 
tinham-se aproximado a boa distancia de tiro de espin
garda, porque só o Capitao Guazú-Acá estava armado de 
urna clavina velha - Remington modelo antigo - e os 
outros o eran1 com espingardas carregados com balas -
estas espingardas eram antigos fusis de pedemeira trans
formados. r 

Os 'Cervos estavam lá, parados, immoveis, olhando, 
escrutando. 

A touceira mesma havia parado. 
Apenas tinha~ decorrido alguns segundos quando 

ouvin1os quasi simultaneamente tres estampidos, tres tiros. 
Dois cervos cahiram mortos, o teréeiro andou ainda 

alguns passos e logo, cahiu tambem. 
Os que nao foram attingidos, bem como os veados, 

f azendo quasi meia vol ta f ugiram numa carreira louca na 
parte opposta da queimada, e vieram passar náo longe 

.. 

1 

' 
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de nós, mas ainda a alguns cento e vinte a cento e trinta 
metros. 

J oaosinho teve tempo de apontar ªº veado que ficava 
mais atrás e que passava mais perto delle, e gratificou-o 
com urna bala que nao o fez parar. 

No pouso, o indio havia soltado a matilha e sete a 
oito minutos mais tarde, a cachorrada nós alcan<;ou. 

De nosso lado fomos buscar nossas cavallos, e coro 
dois la<;os e outras correias puxan1os os cervos mortos 
até a parte do matto n1ais proxima, onde lhes tiramos os 
couros, e entre todos levavamos os seus despojos carne 
e couros para o acatnpamento onde aquella foi charqueada 
e desseccada grosso-modo, neste fim da jornada. 

Aacabado esse primeiro trabalho, tinha chegado a 
hora do almo<;o. 

A tardinha f oi empregada numa batida aos redores, 
do outro lado do matto que~ rodeava nessa parte a queimada 
que atravessámos num logar estreito e de ui:is cem metros 
ma1s ou menos. 

Os indios nesse reconhecimento descobriram diversas 
pisadas de on<;as e os rastos seguidos de urna dellas, na 
sabida do matto no campo onde a queima nao havia pene:
trado, rastos frescos da féra, puxando urna presa grande, 
pegada sem duvida na ultima noite. 

Entrementes, como nao se pensava em cac;ar onc;a, 
um indio que comtudo, levava fixada na cilha, á sella dos 
seu cavallo, o ferro de urna zagaia, parou .para co·rtar e 
fazer-lhe um cabo. 

Vinte mínutos depois, nos alcanc;ava provido de urna 
arma poderosa e muito efficiente. 

Seguíamos a passo, alternando de vez em quando com 
um trotesinho, a batida deixada pelo bruto. Elle havia 
atravessado, outro mattosinho de alguns duzentos metros 
e o rasto da sua presa, trahia o rumo que havia tomado . 
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Os cachorros nos haviam adeantado. 
Ao sahir do 1natto, o rasto continuava em outro 

campo limpo que entre a vegeta<;áo frondejante dos mattos 
tanto da direita como da esquerda, f ormava naquelle logar 
como um longo corredor. 

Ao longe, os latidos dos cachorros nao annunciavatn 
ainda a descoberta da féra. 

Haviamos percorrido perto de 4 kilon1etros - com 
as voltas forc;adas, e o rasto penetrava agora na matta. 

Tivemos bastantes dificuldades para proseguir .,en1 
nossa marcha a ca vallo. Dois homens · apearam, puxando 
seus cavallos pelo cabresto e com seus f acóes, abriram 
urna passagen1. 

A matta extendía-se no flanco de urna cuchilha e 
descia do lado opposto num declive murto mais pronun
ciado, para chegar a um regato. 

Neste momento, ao longe ainda, os latidos da cachor~ 
rada nao deixavan1 mais duvida, o bruto estava acuado. 

Era preciso andar de pressa e sem perder tempo. 
'Atravessámos logo o pequeno regato cujas aguas cris

tallinas corriam numa lage de pedra arenosa - grés - e 
continuá1nos nossa marcha apressando os cavallos. 

Sempre a matta apresentava o mesn10 aspecto, ás 
vezes espessa e apertada, emmaranhada por numerosos 
cipós e trepadeiras, que nos atrasava1n bastante ; ás vezes, 
mais rala. Seguimos assim na clirecc;ao de onde vinha1n 
os latidos, ainda dois kilometros pelo menos, por causa das 
voltas. 

o declive do terreno fez-me crer que iamos descendo 
para chegar a outro arroyo. 

Aproximávan1o-nos. Os cachorros nos tinham ouvido 
e pareciam redobrar os seus latidos. 

Foí preciso para chegar., abrir u1na picada com o 
machete, e todos apeámos. 
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A uns quinze metros apesar de nao enxergarmos 
ainda nada, tinhamos a certeza que o bruto nao estava no 
chao. 

Aproximando-nos mais ainda, percebemos que esta
va trepado num galho muito grosso, onde parecia, a dois 
metros e meio acima dos cachorros, zombar-se delles que 
á roda latiam e o impedian1 de descer. 

J oáosinho adiantou-se acon1panhado do zagaieiro. Eu 
os segui de perto. O Capitao ·Guazú-Áca adiantou-se 
tambem. 

Quando estávan1os a dois metros mais ou menos dos 
cachorros, vimos nun1 grosso galho quasi horizontal de 
um enorme piqui, urna bonita on<;a pintada, urna cangu<;Ú 
ás largas malhas irregulares, pontuadas no centro por urna 
mancha preta como ellas, destacando-se num fundo fulvo. 
A féra parecía, comtudo, raivosa, enfurecida. 

A cachorrada a n1antinha immovel, mas de vez en1 
quando ella urrava, sem que por isso os seus bramidos por 
assustadores e amea~dores que fossem, influissem em 
nada os cachorros nas suas arremettidas audaciosas. 

Os seus olhos relampejavam, e os seus iris, an1arello
esverdinhados passavam alternativamente dos CJl<;adores 
aos cachorros que em baixo della faziam roda. 

J á, dois delles tinham as ventas ensanguentadas, ou
tro tinha un1 olho quasi arrancado com . urna larga arra
nhadura por baixo, u1n terceiro com un1a grande rasga
dura no flanco que havia posto a descoberto as suas cos
tellas, havia ainda mais, un1a perna quebrada; um outro 
ainda igualn1ente ferido tinha as tripas fóra. Os feridos 

A eram numerosos como se ve. 
Onde estavamos eu estimava em quatro metros, quan

do n1uito, a distancia da ponta de nossas carabinas á cabe
\ª do bruto. 
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Empurrei levemente J oaosinho, dizendo-lhe "Deixa
me atirar". 

Eu dei ainda um passo para a frente e quasi logo, 
vi deante de mim e a mais ou menos um metro, o zagaiei
ro que tomava posic;ao. · 

Nao demorei, logo apontei á_ féra na cabec;a, no canto 
do olho que me mirava. No puxar do gatilho, o tiro 
sahiu e o bruto veio cahir no meio dos cachorros. Elle 
teve ainda a f on;a de lavrar~ de urna unhada a espalda 
de um delles. 

O zagaieiro nao teve necessidade de intervir. Após 
alguns curtos minutos, o felino nao da va mais signal de 
vida. 

Pedí que se me reservasse o couro e que se tomasse 
muito cuidado par atiral-o. 

O próprio J oaosinho tomou conta dessa tarefa. 
O trabalho foi bem feito e mesmo rapidamente. 
Cada um dos indios tomou um quarto da féra que 

carregou no seu cavallo. Levaram-se tambem as duas 
costellas. 

Achavamo-nos num pequeno valle, humido e carrega
do com urna vegeta<;ao muito densa. 

Fazia mesmo debaixo della um sombreado tal que 
dava a illusáo da quéda do dia. 

Ademais o sol havia realmente baixado muito. Apres
sando-nos mesmo, certamente· nao chegariamos ao pouso 
antes da noite. 

Para sahir da espessura da matta toda enredada de 
cipós tivemos que andar a pé puxando nossos cavallos, 
por mais que houvessemos seguido a picada aberta na ida, 
e logo fóra della, tornámos a montar. 

Assim pudemos andar mais ligeiro. 
Depois de termos alcan~ado o campo, pegámos no 

trote. 

I 
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O sol agora tinha entrado. Mas estavamo-nos apro
:ximando. 

Lago atravessámos o ultimo capaosinho de matto que 
nos separava da queimada. 

Varada esta, nao faltavam mais de que uns quinhen
tos metros a percorrer até o pouso, onde chegámos com 
a noite. 

Todos os meus companheiros estavam contentes e 
alegres. 

Colloquei-me tambero, no mesmo diapasao, porque 
in in ha satisf ac<;áo era tao grande como a delles. 

O meu maior anhelo que era de ca<;ar on<;as, acabava 
de realisar-se, num momento em que as minhas ideias es
tavam · absorvidas por outros pensamentos muito diffe
rentes. 

A nossa jornada havia sido feliz e fertil. 
Os indios por seu lado porque haviam feíto urna lin

da e copiosa provisao de carne e eu-mesmo, porque tinha 
ganho urna magnifica pelle de tigre. 

Por costume, eu digo sempre tigre, quando deveria 
dizer on<;a; apesar de que o J oaosinho, diz como os gua
ranis "La yaguarété". 

Podiamos voltar de manha á Aldeia. Havendo sido 
muito favoravel a ca<;ada desse primeiro dia, teriamos po
dido considerar-nos n1uito felizes e grandemente satis
f eitos; mas, já que esta vamos nesse logar de ca<;adas, nos 
veio naturaln1ente o desejó de accrescer ·ainda o numero 
das nossas presas. , 

Decidimos en tao de renovar o que haviamos f eito na 
m~nha anterior, se por acaso, achassemos de novo, ca<;a 
grossa na que imada e caso . contrario, f ariamos com os 
cachorros, urna batida nos mattos dos arredores. 

Assim, poderiamos ter a possibilidade de levantar 
antas ou porcadas. 
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Com estas ultimas reflexóes, e como acabavamos de 
molhar o churrasco da nossa janta - costellas de on~a e 
de cervos - com um chitnarrao, deitámo-nos. 

* 
* * 

Como na vespera, na manhá seguinte, pela madruga
da, estavamos a cavallo, e log-0 sahimos. 

Dois bugres tinham retido atrás de nós os cachorros 
que haviam sido trellados. 

Quando fomos para desemboccar na queimada, havia 
na sua extremidade alguns veados. 

O Capitáo Guazú-Áca, com dois bugres, mais os dais 
que retinham os cachorros, se foram adeante, dando urna 
volta muito grande pela sua esquerda. 

Emquanto Joaosinho e os tres indios que ficaran1 com
migo, avani;ámos con1 cuidado, beirando a queimada por 
dentro do matto a fin1 ele nao nos mostrar. 

Reparando num dado mo1nento, a inquieta~o que 
mostravam os veados, parámos. 

Estavan1os ai'nda muito longe delles para pensar po
der atirar. 

Aguardamos. 
Depois de um instante nessa espera, ouvimos os ladri

dos de nossos cachorros. Quasi ao mesmo ten1po, vimos 
os veados assustaclos fugir e desapparecer. 

Atrás de que os cachorros estariam correndo? 
Tinhamos subido de novo a cavallo e beirando a ori

lha do tnatto na propria queimada, andámos devagar. 
Os ladridos aproximavam-se. Logo vimos desembo

car na queimada, sahindo do matto que tinhamos na nossa 
frente duas antas enormes, seguidas de perto pelos ca
chorros. 

' I 

' , 
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Ellas vinham na nossa direci;áo, como para alcani;ar 
o rio Niutaque, onde estava o nosso acampamento, nosso 
pauso. 

Os cachorros as apertavam cada vez mais. Entrá
mos ligeiro no matto para esconder nossos cavallos e prom
ptos, todos os cinco, aguardámos a passagem das antas que 
chegando a galope, apanharam de frente nosso fogo, isto 
e, nossos tiros, a boa distancia e provavelmente, entre am
bas, ellas receberam as nossas cinco balas. 

Uma dellas cahiu no logar, a outra correu ainda uns 
vinte metros e cahiu finalmente antes de alcan<;ar o matto. 

Era urna coisa quasi incrivel ver-nos servidos assim 
quasi milagrosamente por urna sorte que, raramente 1na- _ 
nifestava-se de maneira tao ostensiva e com tantas e bel
las oportunidades. 

Convém, e é preciso dizer tamben1, que os Guaycurús, 
no que concerne ás cai;adas sao mestres. Pode-se ajuntar 
mesmo, que propriamente falando, o seu officio é o de 
ca~adores. 

Os ardís que usan1, lhes valem muitas vezes quasi
tanto como as suas armas. Poden1os dizer, a mesma coisa 
dos indios que nao empregam armas de fago. Com arcos 
elles sao de urna destreza incrivel e sao tao conf.iantes em 
si mesmos e tao seguros que nao hesitam em atacar com 
as suas flechas até as on<;as. 

Estas duas novas presas, iam dar-nos trabalho para 
o resto do dia. 

Duas horas n1ais tarde, o Capitáo Guazú-Ácá e os 
seus quatro companheiros, depois de terem ouvido os nos
sos tiros e comprehendido o que acabava de acontecer, 
tendo continuado a sua explorac;áo, nos alcan<;aram cada 

, um delles trazendo um cateto. 
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Haviam sur.prehendido um pequeno bando desses par
cos e haviam podido nlatar cinco delles. Era a abun
dancia! 

Os ultimas chegados, no ten1po em que acabavamos 
de tirar os couros das antas, se foram ao acampamento 
onde concluiram a limpeza e os aprestos de sua ca~, sem 
esquecer, nem deixar de fabricar a afamada morcella; o 
petisco que é para elles urna preparac;áo culinaria - nao 
direi da sua especialidade, da sua inven<;áo, porque a vi 
praticada por outros selvicolas - n1as devo reconhecel-o 
e posso dizel-o, que é muito appetitosa, por maior que 
seja a falta de ten1pero. Ella muda um pouco ·do uso se· 
guido de carne assada. 

Entrementes acabavamos de tirar o couro, de esquar
tej ar as antas, e de transportar os quartos para o acam
pamento. Os couros f oram bem esticados para poderem -
desseccar um pouco e mais depressa. 

Toda a carne f oi charqueada, assin1 como a dos ca
tetós, nao reservando <lestes senáo as costellas e algtins 
peda<;os para "churras·quear", nesta mesma tarde e na 
manhá seguinte. 

Deitámo-nos bastante can~dos. Haviamos decidido 
o nosso regresso para o dia seguinte, depois que toda a 
carne tivesse recebido durante duas a tres horas a ac<;ao 
do sol. 

* 
* * 

Como havia sido combinado na vespera, preparámos 
a nossa sahida de regresso logo após o almo<;o. Por meio 
de cipós e de algumas correias, os . bugres puzeram toda 
a carne em far dos. 

Os couros mal desseccados foram uns dobrados, ou
tros enrolados. 

\ 
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A carga foi em seguida repartida entre todos. Eu 
havia reservado para a minha parte, o couro da on<;a e 
ainda um de cervo que ainarrei solidan¡ente na garupa; to
mei mais um fardinho de charque para fazer contrapeso. 

Os demais, arranjaram-se entre si para carregar o 
que restava nos seus cavallos. 



CAPITULO XXXIV 

NOSSA VOLTA Á ALDEIA DO "TUYUYú". -
TR.01PHEOS DE CA~A. 

Q U ANDO tudo f icou prompto, o Capitáo Guazú-Áca 
e o Capitáosinho encabe~ram a nossa caravana. 

Eu seguia-os e atrás de mim, numa fila. . . indiana, 
acompanhavam-nos os outros b~gres, companhei:os. de 
nossa ca~da que vinham um atras do outro constitu1ndo 
assim um monomio bastante comprido. 

Chegámos á Aldeia do Tuyuyú, muito antes da noite 
apesar de nossa marcha ter sido bastante vagarosa ; mas 
as batidas repetidas nos mesmos rastos de nossas cac;adas 
anteriores favoreciam particularmente a marcha de nossas 
cava1gaduras levando todas, além do cavalleiro, urna car
ga supplementar bem regular. 

Um couro de onc;a pintada, canguc;u, tres couros e 
tres cabec;as de cervos com. seus chifres, eram os trophe~s 
mais nobres que traziamos, após urna cac;ada de dois dias 
- nao se f alando dos couros de antas. 

Santo Huberto (39) nao havia sido sollicitado e ne
nhuma orac;áo se lhe havia dirigido para lhe supplicar que 
nos concedesse a sua protecc;áo e os seus favores. 

( 39) a o padroeiro dos ca~dores. 
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Adernais, como os outros Santos - salvo talvez San
to Antonio e Sáo J oáo - elle é certamen te desconhecido 
dos Guaycurús e dos demais indígenas da zona, e. sobretu
do com o titulo de Santo Patrono dos ca~adores. Mas, os 
Guaycurú.s como grandes cac;adores - <liante do Pae 
Eterno - porém sem crenc;a religiosa, sem nenhum pen
dor fetichista, nao havian1 podido, como de razao, consti
tuir-se um Patrono, ou qualquer idolo, com o f im de 
f avorecel-os nas suas expedic;óes cynegeticas. 

Elles náo possuiam Santo nenhum, nenhum icono, 
nenhum objecto a quem render gra~s, a quem apresentar 
qualquer of ferta de gratidao, emfim a quem agradeéer 
singelamente pelos bons e f elizes exitos conseguidos. , 

Elles acceitam os resultados de urna ·cac;a, bons ou 
máus, commentando-os, segundo o seu espirit?, apenas nas 
bases materíaes nas quaes intervem independentemente de 
toda vontade humana, muitos factos dos quaes um numero 
mui pequeno f ica ao seu alcance e na sua dependencia. 

O azar, a sorte, os caprichos da natureza, a Providen
cia, para os Guaycurús, é urna coisa só, um tudo que nao 
explicam, nem procuram comprehender. 

Nao raciocinam sobre estes casos· abstractos que sao 
para elles, ás vez es f avoraveis, ás vezes contrarios e pre
judiciaes. 

' Nao se queixam se o resultado nao foi f eHz e nao 
dirigem ac<;óes de grac;a á '"Sorte" se esta interveio de 
modo favoravel. A sua ignorancia lhes confere philoso
phicamente, urna alta dose de. . . sabedoria ( f) sem que 
o saibam. 

J oáosinho, ao chegar ao mattosinho que nos escondia 
a Aldeia, atirou para o ar um cartucho. Era perf eitamen-
te inutil. .· 

.Os cachorros nos haviam precedido e haviam annun
ciado a nossa chegada. 

• 
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Logo, todas as mulheres, ou pelo menos urna quinzena 
dellas, acudiram, apparecendo desemboccando pelas va
rias pequenas sendas, cruzando o mattinho, e precipita
vam-se ao nosso encontro com cantos e gritos alegres, 
como antigamente, quando na volta de suas expedi<;óes 
guerreiras ellas vinham receber os seus valentes compa
nheiros para preparar-lhes, encabe<;ada por ellas, urna tri
un1phal entrada na Aldeia. 

Cada urna dellas estava orgulhosa, andando na frente, 
de levar as armas victoriosas dos seus bravos e auda.ciosos 
guerreii:os e tambem parte dos espolios dos inimigos, ven
cidos ou simplesmente as presas ~ as victimas das suas 
ca<;adas. 

Se repisa.mos este facto é tan1bem porque esta scena 
renova-se invariavelmente a cada chegada. 

Agora, elles nao faziam mais a guerra, mas o tradi
cional costume persistía. 

Desencilhamos, como sempre em frente ao rancho de 
] oáosinho, e atando logo nossas redes, sentámo-nos nellas 
aguardando o mate chimarráo. 

Sempre tambem, como de costume e com a mesma 
forma apressada Jhivajháá preparava-se para ceval-o ( 40). 

( 40) Expressao usada pelos Matto Grossenses. Elles dizem 
~Cevar mate>. 

CAPITULO XXXV 

DECISÁO TOMADA PARA NOSSO REGRESSO 
NO "REBOJO-GRANDE". 

' NESTE · momento en1 que o n1ate f avorecia o desen
volvimento das ideias, o que mais me interessava, 

era acautelar-me em tomar, ou fazer tomar todas as pro
videncias e disposi<;óes necessarias para o nosso regresso. 

A occasiáo de f alar dessa viagem de volt a era tanto 
mais propicia quanto era necessário o accord9 entre o 
Capitáo Guazú-Ácá que estava presente, e o Joáosinho 
para me acompanharem. 

Depois de algumas palavras entre elles e em seu idio
ma, foi decidido que, na manha seguinte - estavamos em 
14 de J ane,iro - depois do almo<;o, partiríamos para ir 
dormir na f azenda de Santo Antonio do N abiléque, e que 
de lá, elles me acompanhariam até o Rebojo-Grande. 

O Capitáo-Guazú-Áca havia despachado para a Al
deia-Grande, todos os bugres de sua gente, com as suas 
cargas de carne e isto na tarde da nossa chegada ao Tu
yuyú ; elle havia recommendado que viessen1 para acom
panhal-o até o Rebojo ·Grande no dia seguinte e cedinho, 
dois homens, trazendo para. elle um outro cavallo que lhes 
havia indicado. · 

Assim, havendo sido tudo bem cómbinado para a 
nossa sahida, cada um de nós foi deitar-se. 

, 
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Precisavamos mes1110 descan<;ar para estarn1os frescos 
e dispostos para a viagem do dia seguinte. 

O Capitáo Guazú-Áca dormiu no rancho de Joáosinho, 
numa rede atada pertinho da minha; comtudo esta vamos 
separados por um . . . tabique ( ! ) consistindo num couro 
de boi, pendurado a um caibro, do qual pendiam tambem 
diversos trapos e pannos velhos. 

J á, tinha-me deitado, espichando-tne na rede, e nao 
tive inais que fazer do que baixar o mosquiteiro e pegar 
no son1110. 

O que fiz, sen1 nenhum esforc;o. 

.. 

, 

•• 
' 

CAPITULO XXXVI 

A VOLTA. - PRIMEIRA ETAPA: DO " ·TU· 
YUYÚ" A "SANTO ANTONIO" DO NABr. 

LÉQUE. 

A CORDADOS muito cedo, todos juntos, Joáosinho, 
o Capitao Guazú-Ácá e os })ugres do Tuyuyú que 

deviam acompanhar-nos, e eu mesmo tomámos o mate, 
sentados em roda do fogo . 

Pouco depois, tratei de arrumar os meus trens, prepa
rando e dispondo em orden1 tudo quanto devia levar com
migo, e como carga destinada ao meu cavallo; deixando a 
pelle de on<;a e duas cabe<;as de cervos .aos cuidados de 
J oáosinho que os repartiría entre a sua gente. 

Durante estes quinze dias, elles se me havia · mos
trado um excellente companheiro, servi<;al além do que se 
poderia acreditar de utn a natureza sem cultura, e até mesmo, 
um amigo devotado. 

Elle nlandou buscar o meu cavallo que chegou do 
campo bem descan<;ado e fresquinho. 

E, ainda mais, para si e os de sua gente que iam ser 
-- nossos companheiros de viagem, cavallos bem repousados. 

Antes que comec;.ámos o almo<;o chegaram os dois 
bugres da .Aldeia Grande, trazendo o cavallo pedido pelo 
Capitá:o-·Guazú-Áca. , 

Entá~, todos juntos, logo alma<;ámos, e como o cos
tume estabeleddo e que v~gora permanentemente, nas duas 

.. 
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Aldeias, o cardapio foi um churrasco, mandioca assada e 
espigas de milho f ervidas. 

Tomátnos en1 seguida um mate. 
Estávamos entáo todos promptos. 
Apertei a máo a todos os bugres que estavam pre

sentes e que náo deviam acompanhar-nos, e tambem, dei 
um bom apertáo de máo a Jhivajháá, a indiana, a bugra, 
ao devotamento illimitado que nos teria seguido si tivesse 
ousado pedil-o a J oáosinho, que provaveln1ente nao lh'o 
teria negado. 

E, montando a _ ca vallo, abandonámos a Aldeia do 
Tuyuyú e seus 1noradores que, todos, mulheres e crian<;as, 
deante dos ranchos nos olharam partir. 

Antes de desapparecer atrás do mattosinho dei um 
ultimo olhar a essa gente, dando-lhes cotn a máo um sym
pathico e derradeiro adeus. 

Adeus ao qual responderam por palavras e por gritos 
que tinham de certo a sua significa<;áo, mas -que nao pude 
comprehender. O Joáosinho traduziu-me como signifi
cando: "Bóa viagem, boa sorte e felicidades". 

Andámos logo bem ligeiro. 
Pelo meio dia passavamos ao retiro Sao J oáo, e, pelas 

tres horas da tarde chegavamos a Santo Antonio do Na
biléque. 

CAPITULO XXXVII 

SEGUNDA ETAPA: DE "SANTO-ANTONIO" 
DO NABILÉQUE AO "REBOJO-GRANDE". 

ESPERA V A-ME u1na surpresa á nossa chegada á fa
zenda. 
Reencontrei-me com o meu joven1 amigo e compa

nheiro de viagem de ida do Rebojo-Grande a Santo-Anto
nio do Nabiléque que eu devia alcan<;ar sómente, na pri
meira destas f azendas, á minha vol ta das aldeias, confor
me havia sido combinado entre nós quinze dias antes de 
separar-nos. 

Dois dias, elle já estava lá aguardando a minha che-
gada. -

Decidimos logo que a nossa sabida seria na manha 
seguínte, sem falta e á primeira hora, para chegar, se fór 
possivel, até o Veado Gordo, neste mesmo dia. 

gue bella troteada ! Se tivesse podido realisar-se. 
O Capitáo Guazú-Acá, J oáosinho e os tres bugres 

gue tinham vindo co1nmigo da aldeia, deviam, como com-' 
binado, acompanhar-nos para servirem de praticos, na 

' travessia da ilha do N abiléque. 

' 

* .. * 
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Na manhá seguinte - 15 de Janeiro 19 ... - levan
tados muito de madrugada e f eit.o os nossos preparativos, 
isto é, promptos nossos trens be1n arrumadinhos, apressa
mos os bugres para a sabida. 

Foi pena perdida. Elles nao acabavam nunca, e pa
recia que sentiam muito abandonar Santo Antonio mesmo 
pelos poucos días que ía durar a viagem de ida e volt.a. 

A dona da casa e as suas f ilhas, · sempre ama veis 
havian1 preparado, mui depressa um alm~ - adeantando 
tres horas a hora habitual dessa primeira refeic;áo - nao 
querendo deixar-nos partir em jejum, embora que, desde 
a primeira hora do dia nos haviam mandado servir urna 
excellente chicara de café que desde longos dias eu náo 
tinha provado e de que quasi tinha esquecido o· sabor. 

Os indios tinham de certo percebido os preparativos 
do almo<;o, fóra da hora do costume, e nao queriam per
del-o, e ... naturalmente faziam tudo para atrasar a sahida 
que queríamos precipitar, ignorando o almo<;o com o qual 
as donas de casa queriam obsequiar-nos na nossa des
pedida. 

, Comemos bastante ligeiro. Costume velho. 
Terminado o repasto, fizemos passar os nossos ca

vallos do outro lado do rio, travessia que se realisa a nado; 
e todos os nossos trens, bagagens e arreios cartegados 
numa canoa, foram transportados para outra margem. 

Fomos logo, o meu companheiro e eu saudar e agra
decer ás donas da f azenda, e depois de apertar as maos 
aos filhos da casa e conforme o costume, ter-lhes dado 
um abrac;o, embarcámos num "cachiveo" (41) e atraves-

, . 
samos o no. 

Os cavallos estavam lá, amarrados na beirada. 

( 41) V ocabulo einpregado em Matto-Grosso para designar 
as canoas cavádas em tronc~ de arvores. 
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Tivemos logo acabado de sellar e de arrumar na ga
rupa a nossa leve bagagem. Os bugres levando della o 
mais volumoso e mais pesado. 

Montámos a cavallo. 
Os indios já estavam promptos e em sella. 
Puzemo-nos em marcha. 
Depois de haver percorrido mais ou inenos uns du

zentos e poucos metros, parámos <liante de um grande 
corrixo muito fundo, ou antes de barrancos altos, mas 
parecendo ter pouca agua. 

Os indios queriam beiral-o para despontal-o ( 42) en1 
seguida. 

Naquelle momento perguntei ao meu jovem compa
nheiro se elle queria seguir-me. Mostrei-lhe a direcc;áo 
onde se achava o Rebojo Grande, e propuz-lhe dirigirmo
nos cortando ~m linha recta no run10 que eu acabava de 
indicar-lhe como devendo ser o caminho mais curto; mas 
devendo tan1bem neste ca~o, for<;ar e atravessar todos os 
obstaculos que iamos encontrar e que sem duvida se apre
sentariam á nossa frente, comquanto naturalmente que nao 
fossem íntransponiveis ; isto para nao desviar da boa di
recc;ao e tambem para nao perder-nos, ou inelhor para 
nao álongar o nosso camiriho a unica coisa que se podia 
temer. 

A minha proposta era das mais audaciosas e atrevidas 
e mesmo era realmente temeraria. 

No momento, eu nao a encarava assim nem a julga
va tal. 

( 42) Este verbo é muito empregado em Matto-Grosso no 
sentido de contornar o dbstaculo, passar a sua ponta, a sua extre
midade em logar de· atravessal-o. Ex. : despontar um corrego, 
urna cabeceira. Isto é, ir a passa.r a -sua extremidade ao seu 
come~o, contornando. 
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E.."'<posta e bem explicada aos bugres que conheciam 
perfeitamente toda ilha, elles nao quizeram acceital-a. 

J oáosinho e o Ca pitao Guazú-Ácá f alaram entre si, 
mas pareciam oppór-se á minha ideia. 

1-fostraram-nos n1il difficuldades. Propunham-nos 
ao contrario, urna direcc;ao na qual seria possivel andarmos 
livremente, sem nenhu~ empecilho. Queriam ir pousar 
em certo lugar delles conhecido. Para chegar ao Rebojo
Grande, dessa n1aneira, teria..:se necessitado ainda, mais 
um día e meio. ,. 

Era ao nosso ver urna volta muito grande e quasi, 
de principio dar as costas ao nosso objectivo, e á nossa 
viagem de volta, urna durac;ao de dois dias e meio, pelo 
menos, quando pretendian1os realisal-a, em linha recta, 
em um dia e meio quando n1uito. 

Nao q uizemos, por nossa parte, entrar nas vistas dos 
bugres, e o meu companheiro, pendente fortemente para 
minha ideia, fez que me tornei, mais tenaz, e mais teimoso. 

Nao •havia podido convencer J oaosinho e decidil--0, 
elle ~ os seus companheiros, com o Capitao Guazú-Áca, a 
seguir-nos, no rumo que queriamos tomar e no qual insis
tíamos em seguir. 

Sem bem perguntar-nos e sem procurar comprehen
der quaes eram as razóes e os inotivos que tinham os 
bugres por nao quererem acompanhar-nos, meu compa
nheiro e eu,. decidimo-nos, se1n mais insistir em pór o 
nosso projecto a execuc;ao e logo, lanc;ámos os nossos ani-
1naes no corrixo, ainda que os indios, vendo isso, se f oram 
em seguida na direcc;ao de sua escolha. 

Pela primeira vez os bugres nao quizeran1 obedecer
me e nao quizeram acompanhar-nos. 

Como nós, elles insistiram .na sua teimosia sem querer . . . . 
annutr ao que parec1a ser a nossa exigencia. 

Que razóes tinham elles? 
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O corrixo foi atrav·essado ·sem grandes dif ficuldades. 
Era muito lodoso e cheio de plantas aquaticas. 
Comtudo, penosamente nossos cavallos vararam-no. 
Do outro lado, continuámos a seguir a direcc;áo que 

nos haviamos dado á sahida - rumo N-N-0, mais ou me
nos 10 gráus depois de haver-mos marcado ao longe diver
sos pontos notaveis. 

Olhando atrás de nós, vimos os indios beiran<lo o 
corrixo que corria de Leste a Oeste. 

Depois perdemol-os de vista. 
Durante muitas horas, atravessá1nos alternativatncnte. 

campos limpos, nos quaes apressavamos o trote, caranda·· 
zaes ralos e tambe111 alguns corrixos, pouco fundos. 

Observavamos escrupulosamente a direcc;áo marcada 
na sabida que seguíamos o melhor possivel, procurando ao 
longe algum ponto de reparo, para guiar-nos de modo mais 
certeiro. 

Fomos abrigados comtudo varias vezes e cn1 varios 
logares a contornar pequenos capóes de matto, nos quaes 
os · nossos cavallos nao podiam entrar e tan1bem pequenos 
capóes de carandais, muito apertados, nos quaes os bro
tos ( 43) constituiam um obstaculo difficil de se vencer, 
por causa dos espinhos de que sao arn1ados os longos 
pecíolos das suas folhas, n1as logo, tornavan1os a retomar 
a boa via, o rumo certo ao julgar de nossa aprecia<;ao. 

·· Pelas tres horas, entrátnos num carandazal bastante 
es~sso. , 

' Frequentemente tinhamos a obrigac;áo de evitar, des
viando-os espa<;os regulares onde a vegetac;áo er~ por 
demais densa, para voltar em seguida, em tanto como era 
possivel, na direcc;áo certa, na qual continuavamos nossa 
marcha em deante. 

{ 43) Filhote diz-se para designar os carandais novos peque
nos cuja altura nao passa de metro e meio aproximadamente. 
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N estes momentos, sentía nascer em mim, u1n arre
pendimento tardio que procurava tomar o logar do tena~ 
optimismo que me animava na sahida, quando convidei 
meu companheiro a seguir-me no itinerario que lhe pr?
puzera. 

Um vento fotte se havia levantado e o tempo nos 
ameac;ava de urna tempestade. 

Eram agora mais de 4 horas da tarde e nao acabava
mos de sahir desse carandazal que apparecia querer pro
lonoar-se na nossa frente indefinidamente e que ás vezes, 

o . d e em certos logares os mais espessos e os ma1s aperta os, 
nos via1nos obrigados de abandonar nosso run10 até 30 a 
40 metros, quer á direita quer na esquerda para livrar-nos 
da espinhosa vegeta<;áo. 

O tempo continuava incerto. O ceu . estava coberto. 
Por causa desta circumstancia, a noite chegaria mais cedo 
e ficaria mais escura. 

Surprehender-nos-ia neste dedalo de ilhotes d~ mattos 
fechados e espinhosos ? 

Sentia de novo recahir em n1in1 todo o peso de nú
nha temeridade e de minha teimosia <liante das consequen
cias que as difficuldades an1ontoaram sob os nossos pas
sos, no mesmo tempo que atrasavan1 a nossa marcha. 

Sentía tambem a pesada responsabilidade que me in
cumbía, porque era eu que, em primeiro lugar havia pro
curado levar o meu amigo por esta rota duvidosa e arris
cada, onde os perigos, podiam tornar-se muito grandes e 
tomar mesmo urna gravidade tragica. 

E, eu estava, perguntando-me se nos haviamos man
tido sempre, apesar de todas as precau<;óes tomadas, ape
sar de nossa constante attenc;ao, na linha recta, prosse
guindo na, clirec<;áo que nos dán1os co1no base? 

Quem sabe, dizia-me, se nao nos ternos desviado para 
um lado, ou para outro? 

.. 

\ 

, 
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Até ' o ponto onde nos achavamós, naG ~ haviamos re
conhecido nenhum logar que tivessemos cruzado na ida. 

Isto contribuía a accrescentar as minhas duvidas quan
to á rectidáo do rumo seguido até neste momento. 

De todos estes pensamentos e de todas. minhas refle
xóes intimas, n~o dizia nada ao 1neu companheiro, nao 
querendo desacoroc;oal-o, nem fazel-o arrepender-se, talvez, 
prematuramente, de haver-me escutado, de haver acre
ditado em mim, de haver-me seguido e de haver manifesta
do, de subito, um enthusia~mo tao grand~ a favor da minha 
audaciosa e arriscada proposi<;áo, como a.o meu projecto 
táo cheio de difficuldades. 

Ao contrario, esfor<;ava-me em mantel-o na crenc;a 
que nos haviamos sempre conservado na boa direcc;áo e 
que de certo nao tardariamos a encontrar algumas trac;as 
de nossa batida da ida. 

Pelas seis horas da tarde, 'o carandazal comec;ou a 
tomar-se mais ralo, podiamos andar num trote mais 
alongado. 

Avánc;ámos assim alguns kilometros mais. 
Entrementes estavan1os encarando a eventualidade de 

estarmos obrígados a parar e pousar no mesmo logar, onde 
a noite completa nos surprehendia, em pleno carandazal 
talvez ! 

E, o peor sem urna gotta de agua ! 
' ' 

·Nada ·bavian1os comido nem bebido. o dia inteiro desde 
o almoc;o antes da sahida, almo<;o que para nós havja,. sido 
adiantado quasi tres horas da sua hora habitual. 

Nossa marcha havia-se ef fectuado até esta hora tar
día, sem parada alguma, sem descanc;o, gra<;as a sorte que 
tínhamos de possuiar cavallos bons !t que de. mais acha
vam-se muito repousados e bem dispostos. 
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Sentindo talvez e reconhecendo que regressavam á 
"querencia" ( 44). · 

Mais do que a fome, a sede nos assedia, e fazia-se 
ardentemente sentir. 

A noite aproximava-se rapidamente. Continuamos ao 
trote nun1 carandazal tao ralo que se teria podido chantar 
campo. 

Estavamos pensando - e era lá, o nosso commum 
modo de ver - chegar ao corrixo do Veado Gordo . 

Mas. . . quem sabe?. . . Tal vez delle estivéssetnos 
. 1 . d ? mu1to onge .a1n a .... 

Apesar da noite totalmente cabida que nos envolvia 
nas suas trevas, apressavamos sempre mais os nossos ca
vallos na esperan<;a de achar agua. 

Felizmente que as nossas cavalgaduras eram solidas 
e mui descanc;adas e podiamos· forcejal-as. . 

A noife tinha-se tornado muito escura. , J á o dis'se
mos, o ceu era muito anuveado. 

Enfim . .. ! 
N essa medonha escuridáo, na qual a acuidade da 

vísta de nos sos cavallos suppria a imperf eic;áo e f raque~a 
da nossa, percebemos, assim mesmo, em nossa frente, 
quando já estavamos muito pertinho, um espac;o bastante 
exte!lso, alvejante que fazia contraste vivo com os arre
dores muito pretos em que nada se percebia. 

Náo era de certo urna miragem, urna illusáo, um en
gano da nossa vista. 

E.Ji-a agua, sem nenhuma duvida. 
Com effeito, era urna pequena laguna que se havia 

formada numa depressáo, em consequencia das ultimas 
ch uvas. 

' 
( 44) · Palavra usada nos paizes da America espanhola para 

designar o logar onde os animaies domesticos Joram criados, ou ~ 
onde elles por niuito ttemPQ se hao costumado. " . 
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Ella reflectía, na escuridao profunda que nos envol
vía, certos raios que o sol nella havia armazenado, raios 
que davam á sua superficie a cor alvacenta que nos per
mittiu descobril-a. 

Aproximámo-nos para verificar e reconhecer o ter
reno que era muito molle e apaulado nas suas beiras. 

A agua nao podia apanhar-se a nao ser a dois ou 
tres metros, mais a dentro, por causa da sua fraca pro
fundidade que era quasi nulla. 

Logo apeámos e fomos buscar agua para apaziguar 
os ardores da nossa, sede e refrescar a nossa garganta ~es
seccada pelo forte calor do dia e mais ainda pelo vento 
que lhe succedeu. 

Em seguida, desencilhamos os nossos cavallos que 
!' • ~; ~ levamos á lagoasinha. 
' · .(.~~f/J.l·:· · / Os coitados precisava1n tanto como nós dessa agua 

t, · , ' ;. ~:-:i_resquinha procurada com tanta sof reguidao. 
1¡ ~~ Depois, puzemol-os na soga ( 45), atando-os mui 

pertinho do logar onde iamos armar as nossas redes. 
Y·~;-7~~ · Para is so, f oi preciso aproximar-nos mais um pouco 

·· , do carandazal que avan<;ava na pequena laguna. 
Náo f oi possivel fazer f ogo. Tu do esta va molhado. 
Havia chovido talvez e provavelmente abundantemen

te algumas horas antes de termos chegado. 
E, ainda mais, nessa escuridao que tudo encobria te

ria sido muito difficil descob.rir e achat lenha. 
Do outro lado da laguna, limitada pelo carandazal e 

em frente ao logar onde estavamos e onde haviamos atado 
os nossos cavallos urna linha muito e~cura se estendia 
adeante e á nossa direita um pouco mais ou menos paral
lelamente ao carandazal, deixando entre ella e este ultimo, 

" . 
( 45) Soga: corda grossa. 

( 



¡, 

324 EMILIO RIVASSEAU 

. . 
um campo estreito de uns sessenta metros, como pudemos 
averigual-o pela manhá. 

. A linha mais escura era um capáo; cujo címo das 
suas copadas frondescentes, se perf ilava no ceu, com utn 
tom apenas um pouco mais claro. 

Depois de termos comido um pouco da matula que 
a dona da fazenda de "Santo Antonio" havia especialmen- ' 
te preparado para' nós e de que nos havia provido repar
tindo:-a em cada um dos nossos respectivos sapicuás, dei-
tamo-nos. . 

Era perto -pe onzé horas, da noite. · · 
Esta jornada de cavallo de mai's de 15 horas, sem 

parada alguma sem descan<;o algun1, durante a qual, nas 
partes melhores do campo, havia1n0s for<;ado a marcha de 
nossas cavalgaduras, havia comtudo fortemente provado 
a nossa resistencia e tambem a de nossos animaes ; mas 
nao tinha diminuido em nada o potenCial da nossa . 
energ1a. 

* * * 
Pela manhá ou melhor pela alta madrugada, talvez 

pelas duas horas, um de nossos cavallos se poz a relin
char, e ou~imos logo como um curto galope quanto o 
comprimento da soga que os atava podia permittil-o. 

Levantámo-nos de subito e carabina na mao estive· 
mos aguardando, pron1ptos para qualquer emergencia ou 
acont'ecimento. · 

Urna on<;a, sem duvida nenhuma, tinha-se aproxima
do e havia assustado os nossos cavallos. 

Fomos perto delles. Estavam na extremidade da sua 
soga de toda esticada, e a mais ou menos uns trinta metros 
das nossas redes. Elles tremiam de susto e de ~medo. 
Acarinhamol-os, falando-~es e ficamos lesperando um 
momento perto delles. 
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Nao ouvindo mais ruido· nenhun1, voltamos ás nossas 
'redes, onde antes de deitar-nos o meu companheiro despe
j ou ao ar um tiro da sua carabina. ' . 

Tinhamos tido bastante sorte ! 
Os cavallos haviam sido solidamente atados, e as 

cordas haviam resistido ao puxáo. 
Era para nós urna grande f elicidade, senáo, ficava

, ' mos a pe. . 
E, nos achavan1os na necessidade de continuar a via

gt:;n1 f'¡pedibus cum j ambis ", e com os arreios dos nossos 
cavallos nas costas, até a fazenda do "Rebojo-Grande", 
talvez ainda muito distante. 

A partir desse momento, reflectindo, a. alerta nos f ei 
comprehender, em que penosa situac;ao teriamos podido 
achar-nos se os nossos cavallos houvessem escapado, e 
tambero no perigo que a pé, podía fazer-nos correr urna 
on<;a f aminta nesta noite táo escura . 

· Nao pudemos mais pegar no somno. E, muito antes 
de que os claroes do alvorecer appar.ecessem, encilhatn'os 
. nossos cavallos e mettemo-nos em marcha. 

A noite, comtudo, pouco a pouco se esclarecía e j á no 
oriente os indi~ios da aurora nascente se manifestava e 
augmentava a claridade. 

Andavamos devagar e a passos. O chao era molle. 
Os cavaUos atolavam-se levemente. 

Depois de haver seguido durante dtizentos a tresen
tos tnetros nossa direc<;áo primitiva, pensamos reconhecer 
. . . . , . 
e rever u1na. pa1zage1n Ja vista. 

Examinando attentivamente o chao, numa queimada 
antiga um pouco anterior á nossa primeira passagem, re
paramos os rastos muito numerosos de pfaadas de cavallos, 
um pouco desmanchados pelas grossas ch uvas que haviam 
cabido depois e tambem outros tantos· rastos e pisadas de 
bois. 
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Nao havia mais que duvidar. Para nós, tinhamos, 
com certeza, cahido na batida da nossa ida e deviamos 
estar muito perto do corrixo do "V eado-Gordo ". 

Effectivamente continuando sempre, nossa marcha 
para <liante, porém seguindo agora os rastos impressos no 
chao, chegámos depois de um percurso de 700 a 800 ine
tros, na 1nargen1 do grande corrixo, antes da sahida do 
sol. 

Nosso pouso havia sido apenas a un1 kilo1netro do 
ponto onde deviamos effectuar a travessia do corrixo. 

Logo apeámos e reencilhámos os nossos cavallos dis
pondo tudo quanto queriamos evitar que se molhe, ben1 
encima da sella; e despindo-nos, f izen1os un1 l?acotinho de 
nossa roupa que cada um manteve na sua cabe<;a, e subin
do a cavallo, lanc;ámos os hossos anitnaes no corrixo que 
foi prestemente atravessado. 

E, sem modificar o nosso traje, percorremos assitn, a 
cavallo, a distancia que nos separava do outro bra<;o do 
corrixo ( 1500 metros mais ou menos). Como o primeiro 
o atravessámos da mesma maneira e sem entrave nenhum 
apesar dos numerosos camalotes e outras plantas aquaticas 
que cobriram em parte a superficie das suas aguas; mas 
que haviam sido rompidas na occa~iao da nossa primeira 

' passagem. 
Logo,. na 1nargen1 opposta, apeámos, e vestimo-nos. 
Depois de. haver conveniente1nente e de novo reenci;

lhado os nossos animaes, iamos poder terminar o trajecto '"~~. 
que nos restava para chegar á fazenda do "Rebojo- · 
Grande''. 

Tinhamos exa1ninado cuidadosamente as beiradas do 
corrbco no seu bra<;o principal, suppondo que os indios 
tivessem podido por extraordinario, adiantar-se-nos. Mas 
nao vimos nenhum signal, nenhum rasto, '<> que nos con-

. ' 
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venceu que elles ficavam ainda atrás de nós, salvo se, por 
acaso, tivessen1 varado o corrbco mais acima. 

O que af inal era pouco provavel. 
Faltava-nos vencer um pouco mais de 9 kilometros., 

(exactamente 9 k. 800) para alcanc;ar o " Rebojo Gran
de"; 1nas o can1po, en1 n1ais da metade dessa distancia, 
estava alagado, como na ida, e a outra metade, muito 
amollecida e em partes apaulada. 

Foi preciso andar a passo, aproveitando apenas para 
un1 trotesinho as partes n1ais firme s. 

Emfim, pelas 10 'horas - nesse 16 de Janeiro 19 ... 
- apresentavamo··nos, baten do á porte ira da f azenda. 

O dono seu Benevides, veio cotn o seu filho Maneco, 
receber-nos, e toda a familia que era muito numerosa . , ' 
veto a porta e á frente do rancho para cu1nprin1entar-nos. 

Maneco desencilhou os cavallos e tomou cuidado 
~ delles. 

Elles pertenciam á fazenda. 
Estavamos atrazados de um meio dia - ou antes de 

algum·as horas són1ente, en1quanto á data fixada para a 
nossa chegada. 



CAPITULO XXXVIII 

R.EOR.ESSO A "CORUMBÁ". 

A pequena lancha a vapor a ' '. Floriano Pei:xoto" qu~ 
devia levar-nos a Corumbá estava já no porto aguar ... 

dando a nossa chegada. 
A tripulac;ao nao demorou em perceber a nossa pre

senc;a e nao tardou em apparecer <liante da casa da fa
zenda, distante apenas de uns 60 n1etros do porto; ou 
mais exactamente da barranca do rio que, constituía sósi
nha o que se chamava. de porto. 

Este abrigava habitualmente a canoa da fazenda. 
O dono, "seu·" Benevides, nao quería deixar-nos par

tir tao cedo. 
Elle desejava guardar-nos ainda alguns dias. 
Mas, se haviamos pressa de voltar a "Corumbá ", por 

outra parte tambem eu tinha grande interesse em esperar 
a chegada dos bugres que traziam as minhas pdncipaes · e 
mais in~eressantes bagagens. 

Naturalmente, seg4ndo os nossos calculos, e as nossas 
previsóes, elles deviam chegar muito depois de nós. 

Comtudo nao podiam tardar. 
Assim, <lavamos satisfacc;ao ao nosso amigo Bene

vides. 
Explicamos-lhe o caso que se havia apresentado á 

nossa sahida de Santo Antonio do Nabiléque, e contado a 

\ 
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dissidencia que se havia dado entre nós e os indios; dissi
dencia que fez que uns se f oram por um lado e que outros 
ton1aram um rumo diverso. 

A direcc;áo que tomámos era sem duvida, a mais 
curta. 

"Seu" Benevides, bem conhecedor da ilha, exprimiu
nos a sua admirac;áo e qua.si seu espanto ! 

Por haver ousado emprehender o trajecto que havia
mos encarado e. . . seguido (perto de 120) kilom.) no 
qual elle mesmo nao teria querido arr,iscar-se. 

E, sentenciosamente, elle diz-nos: "Fóram 1nuito fe
. lizes" ! 

Fazendo urna careta e saccudindo, ao mesmo tempo a 
cabec;a, subtendendo que is to, esta f a~anha, te ria podido 
acabar-se "muito feio" para nós ambos. -

Ha, segundo elle nos diz, muitas onc;as, ás quaes a 
ilha serve de refugio, e teria podido acontecer-nos qual
quer desgrac;a e ainda mais, diz elle, p~diamos perder-nos! 

As nossas previsóes quanto ao tempo que necessita
riam os indios para f azer a viagem, estavam longe de se
rem exactas. 

Na sahida, julgavamos que lhes .seria necessario um 
,día, talvez um e meio de mais .. do tempo realmente indis
pensavel para percorrer a distancia que separava ·"Santo 

· ·,,., Antonio", do "Rebojo Grande". 

' 
Baseavamo-nos no tempo ethpregado na ida. 

· Mas a calcular assim, enganavamo-nos. Porque a 
nossa jornada de 15 ·horas podia contar para duas e f oi 
grac;as a ella, se nao levámos um dia mais. 

, Entretanto, nao foi antes do segundo dia, após a nossa 
chegada, que os indios appareceram na porte ira da fa
zenda. 
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Explicaram-nos as razóes da den1ora de sua viagem ; 
razoes bem futis; e ficaram assombrados quando soube
ram que estavamos lá, há doís días cheios. 

Para recompensar o Capitáo Guazú-Ácá e o Capi
táosinho e tambem para demonstrar-lhes a nossa amizade, 
convidamol-os a bordo para almoc;ar. Ordem havia sido 
dada ao cozinheiro para que preparasse urna gostosa, mas 
sobretudo, urna mui copiosa comida. 

Depois, tomando nas reservas de bordo herva-mate, 
assucar e varias latas de conservas - sardinhas - lhes 
~émos de presente com dois pequenos machadínhos, náé. 
tendo outras ferramentas para dar-lhes. 

Na casa de Benevides comprámos ainda alguns kilo- ·r 

grammas de mate para accrescer os de bordo que já lhes 
havia1nos dado. 

Aqui aproveitarei para notal-o, que já, em Santo 
Antonio do N abiléque, havia gratificado J oaosinho, para 
dar de presente as suas mulheres, com urna dezena de 
metros de algodáo e mais ou menos cinco a seis kilogr. 
de herva-mate, e mais ainda um metro de fumo. 

Todos ficaratn muito satisfeitos e demonstravam 
inuita alegria. 

• 
* * 

1'inhan1os passado e perdido mais tempo do que de
sejáramos, . ·Para nao retardar-nos mais, e depois de haver 
feito transportar a bordo tudo quanto compunha o c<:>n
j uncto de nossa bagagem, extendemo-nos reciprocamente 
em longos cumprim·entos e agradecimentos a ·Benevides e 
a toda sua familia. 

Apertámos as máos extendidas dos nossos amigos e 
para mostrar a todos urna maior affeic;ao demos-lhes o 
abra<;o á br~ileíra, o que muito apreciavam os bugres. 
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Separá.tno-nos de toda essa gente boa, gente que foi 
para nós durante quasi um mez, como amigos verdadeiros 

* • * 
Embarcámos logo acompanhados até o barranco por 

toda a . povoac;ao do Rebojo Grande e dos cinco Guay-, 
c;urus. 

Ao soltar das amarras o "Floriano Peixoto" lan<;ou 
nos ares o triple apito cujo ultimo pareceu alongar-se in
definidamente. 

Era a saudac;áo ao porto e o nosso ultimo e affe
ctuoso "Adeus!' aos habitantes do logar. 

A todo vapor, singra1nos, aguas a~ima para Corumbá. 
Duas horas mais tarde, f izemos alto e apórtámos no 

forte de "Coimbra", onde fomos cortezamente e amavel
mente acolhidos pelo Capitáo Comrnandante da fortaleza 
que gentilmente nol-a fez visitar. · 

Foi só no dia seguinte e de tarde que ancourámos no 
porto de Corumbá. 

/ 
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