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A presente memoria tern por fim relatar aos que se interessam pelo

americaniAmo, em geral e, especialmente pcla ethnographia brasileira,

\arios dados colhidos, com o escrupulo que assumptos de certa ordem re-

querem, junto de 65 indios da "Tribu Crenak", ds margens do 'Rio Doce,

mais para o Estado de Minas Geraes do que para o do Espirito Santo.

lE^ses indios, em sua essencia, puros Botocudos, descendentes dos me-

n.'oraveis Aymords, que tambem viverani nessa regiao, dispoem dos cara-

cteristicos physicos identicos a elles, com habitos e costumes de muita se-

melhanfa. sem todavia serem aguerridos como os seus antepassados, pois

que todos os seus actos sao presididos por cordialidade e prudencia.

Os nomes dos homens, mulheres e criancas dessa tribu foram tambem

registrados para fazer parte integrante desta memoria e, bem assim, uma

parte do seu dialecto, contendo 165 paJavras de interesse urgente de tor-

narem-sc conhecidas, uma vez vertidas para os idiomas em uso no Con-

gresso Inlernacional de Americanistas, o que tambem foi feito, como adeante

se verd.

AUTOR.





/

A "TRIBU DOS INDIOS CRENAKS"

(BOTOCUDOS DO RIO DOGE)

PELO

DR. ANTONIO CARLOS SIMOENS DA SILVA

E' licito come^ar pelos nomes dos indios que, na hypothese, sao os pro-

tagonistas do que serve de base d presente memoria. Assim, chamam-se
elles:

Crenak, Muim, Tchondjun, Tarn, Juquinhoti, Inhati, Pypy, Nhanuquo,
Marrok, Er6r6, Jatnan, Crembal, Anati, Cactchd, Gr6pok, Juctchat, Leqini,

MacL4 Jak, Eim e Galn6.

Ellas:

Ecuam, Nangmeik, Pucron, Mancam, Ynihd, Intauk, Capreuca, Uaqui,

Canaik, Jahmuran, Caplenk, Nain, Yapuhan, Jakdta, Cuank, Imboni, Jarik,

Jacuhy, Tun, Jatnouk, Jucrene e Uym.
E as crean^as:

Jupain, Mahoh, Jipai, Ahtiah, Tomhein, Jok, Crontchon, Angrin, Fuba,
Jalancaniek, Atcha, Peijao, Crengtank, Piriry, Bocman, Tonsmuen, Cremtau,
Gyrou, Jirimim, Cangmei, Grak e Chongton.

«Direc5ao da Tribu>:

*Crenak» — Page; "Muim" — 1° Tuchdua; "Tohondjun" — 2° Tuchdua.
Filbos de Muim:
Pupaim, Alchd, Angrim, Feijao, Fubd e Crak.

indio Crenak, maior de noventa annos, 6 pae de Muim, om quem
abdicou, ha varies annos passados, a chefia da Tribu, Muim, como Tu-
chdua que 6 tem tres mulheres, as de nomes: Mancam, Jacuhy e Ynhd.
Tchondjun, 2" Tuchdua, tem duas, chamadas: Ecuam c Nangmeik, falvez

as mais bellas da Tribu,

Os denials indios apenas podem ter uma mulher, havendo varies que
ainda se conservam estrictamente solteiros.

Entre as indias sem marido, v6em-se algumas moqas bonitas, assim
como velhas horrendas.

motivo disso 6 de facil observa^ao, porquc todos os velhos t6m o

labio inferior da bocca e os lobulos das orelhas furados e deformados

pelos enormes batoques de "Imbirussii" ""Bombax gracilipes'\ Schums
(Bombacacea), que usam; enMjuanto que os mogos nao mais attendem a

essa detestavel usan^a dos sens maiores, que forgosamente, iria muito
deformar as suas physionomias.

Ha dous representantes n6vos da Tribu, no emtanto, que fazem ex-

cepQao, por usarem dos taes batoques, sendo um, o Muim, o proprio Tu-
chdua, trazendo-os apenas ds orelhas e outro a sympathica India Jucmran,

tendo-os tanto nas orelhas como no labio, deformando-a bastante, pori^m

sem tirarem-lhe, todavia, os traces attrahentes e a vivacidade de expressSo,

que possue em nao pequena escala.

A23a 5
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Como typos perfeitamente "Botocudos", dignos do attengao e estudo,

sao: velho "iCrenak" e as velhas "Jarik" e "Caplenk" mantendo constan-

temente o uso dos referidos ornatos, sem os quaes nao podem passar um
so momento.

Para provar o quanto vivem identificados com essa usanga, pura-

mente selvagem, basta o que se observa com' uma dessas duas indias, que
lendo tido o infortunio de perder a parte do labio que circumdava-lhe o

baioque,. para nao renunciar a esse velho uso, amarrou uma embira numa
das extremidades dos retalhos, com que ainda ficara do deformado beiQO,

fazendo com muita perfeigao, a substitui^ao do peda^o da propria carne

desapparecido e, conseguindo assim ter, sempre ajustado a bocca o seu

precioso ornato, que ainda a torna mais feia,

Gomparando-se os habitos e costum'es dos indios dessa tribu com os

de muitas outras, por todo Brasil, nota-se que nao e propriamente o valor

jntrinseco das pegas que elles possuem para seu uso que os faz tao

ciosos das mesmas; e, no emtanto, com bastante razao de ser a utilidade

que ellas Ihes prestam. Basta confrontar, para tal, os batoques discoides

de madeira dessa tribu, ou mesmo os tembetas de resina dos Goroados do
Parana, com os de quartzo hyalino, de nephrite, de berylo, de ama-
zonstone, etc., de outras tribus que, alem do precioso valor artistico que
possuem, tern ainda o intrins^co do material empregado que, geralmente,

e tde real importancia.

Assim, os batoques dos Grenaks, em forma de perfeitos discos, pesando
apenas cinco grammas, medindo de circumferencia 18 centimetros e sem o
menor preparo artistico, tem grande valor para os seus possuidores, como
e de facil observagao* para quern os visita e com elles priva.

Cliche do Autor.

Batoques d2 Imbirussu, (Bombacaceas). Usados nos lobulos das orelhas e no labio inferior

da bocca, geralmente pelos Indios maiores de 40 annos, de atnbos os sexos

Esses addrnos usados tanto no beigo como nas orelhas, obrigam' a
grande distensao dos tecidos, produzindo verdadeira deformagao na parte
inferior externa da bocca, que avan^a mais de seis centimetros e, por via
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de rcgra, (ainbeni na iiUeiior das orelhas, que fica grandemente pendente
e a oscillar, por occasiao das dan^'as ou das grandes voiitanias. A' exempio
do que fazein outras tribus, nomeadamontc a dos "Carali6s", no Estado
de Goyaz, coslumam os Crenaks, quando retiram os l)at(iquos das orelhas.

sobrepdr o lobulo, assim aberto em avantajado circulo, ao helix, ficando

por tal f(5rnia conlornada toda oreiha por uma especie de argola de cdr

broniieada. E' de preferencia procurado o "Imbirussu" para a fabricacSo

dos bafoques em questao devido d c6r de puro marfim, d levesa que
possue, digiui de attoncao, e d fdrma, jd de natureza arredondada, cir-

t'umstancias essas que muiLo facilitam o prepare dos mesmos e sua con-
seguinte adapla^So, por esses indios, feita como adornos.

Os individuos dessa tribu, que tem renunciado ao uso dos batoques
c que sao jd em maior numero do que aquelles que dos mesmos se uti-

lizam, sao do muito boa apparencia. bastante sympathicos, deixando apre-
ciar-se-lhos uma esplendida opiderme, de cOr morena escura, perfeita-

mcnte cabocia, sem vestigios de cicatrizes, espinhas ou manchas de quaes-
quer especies.

Al^m disso, sao muito insinuantes e, alguns mesmo, attrahentes, re-

cebendo e tralando a quern os vd visitar com todas as manifesta?6es de

respeito e admira^ao.

Alguns delles abra^am os seus visitantes, batendo-lhes no peito ou

nas costas, usando da phrase "Capitao bonito", que pronunciam ''capitdu

munito", suppondo serem todos tuchduas ou caciques, naluralmontc das

tribu? dos brancos, como presumem que existam.

O segundo tuchaiia "Tchondjun", de todos os homens da tribu, 6 o

que mais carinho dispensa aos que a mcsma vao visitar.

Quanto ds mulhercs, com especialidade as que nao fazem uso dos

batoques, conseguintemente as mo?as, querem sempre estar ao lado dos

seus hospedes, 6ra de maos dadas ds delles, ora com um dos bragos sobre

o pescogo daquelle ao qual acompaniha, deixando-se beijar e tocar-se em
quaesquer partes do corpo, sem o menor protesto; notando-sc-lhes satis-

facao por qualquer carinho que se Ihes faca e percebendo-se que,

com facilidade e mesmo espontaneidade de vontade, submetter-se-hao a

co-habila?ao com os civilizados; por(5m mantendo sempre certa dignidade

muito peculiar aos indigenas brasileiros.

Dentre essas indias, algumas ha que possuem rostos relativamente

bellos, que serd de facil verificacao ao visitar-se a tribu e conhecer-se

as de nomes: "Nangmeic", "Ecuam", "Imboni", "Jatnouc", "Tun" e outras.

Tcdas ellas, com esplendidos dentes, embora nao esc6vados, cutis fina

e macia, olhos expressivos e doceis, complexao robusta, seios pequenos nas

solteiras ou nao paridas e algo grandes nas maes.

Tanlo elles como ellas, t6m todas as partes do corpo complotamente

depiladas; nao se observando nos adultos, e muito especialmente nas

crean^as, a dilata^ao do abdomen, tao vulgar em outras tribus.

Quanto ao asseio, basta o que se observa com todos os indios, que,

a cada inslante, buscam as aguas correnfe do Rio Doce, a exempio do

que fazem os das tribus que habitam a grande ilha do Bananal, no Rio

Arfiguaya, no Estado de Goyaz, para ncllas se banliar e, como eximios na-

dadores que sao, divertir-se nos mais arrojados exercicios dessa arte,

sempro a rirem, tanto os homens como as mulheres. E quando essa prova

nao seja sufficiento, uma visita a sua maloca do "Erne" chamada dcixa

muilo satiffactoria impressao, pela possivel limpeza que geralmente pro-

curam elles manter no local em que vivem.

que nao deixa de incommodar os visitantes 6 a fuma^a de varios

fdgos pequenos, esparsos pelo chao, no interior da mesma habitagao, para
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fornecer tigoes aos fumantes, a toda hora, ou para aquecer, no inverno,

OS seu? moradores, sempre desprovidos de v&stimentas.

Torna-se interessante observar em detalhe essa maloca; ha ahi os

logares em que estendem os couros dos pequenos mammiferos para ser-

virem de leitos, por nao serem utilisadas redes, em grupos completamente

arredados uns dos outros e nao muito distantes dos fogos; os pontos desi-

guados as suas armas de guerra e ca^a, arcos, flechas e massas, um tanto

elevados; o local desLinado a agua potavel, que e conservada em bam'bus

taquarassus, com os gommos em franca communicaQao, permittindo essa cir-

cumstancia ficarem os mesmos com grande capacidade para conter o

precioso liquido, perfeitamente bem arredado dos fogos; e, finalmente, o

deposito, ou almoxarifado, onde se encontram os utensilios domesticos,

capim secco, para suavisar a dureza da cam'a sobre o solo, as bolsas do

fibra. tecidas p'elas indias da tribu e varios outros artefactos de uso

diario a um dos cantos da mesma, Nessa maloca, exactamente como
ainda hoje se verifica com os Indios Aranicanos, no sul do Chile, vivem
tambem alguns irracionaes, como por exemplo : um macaco avermelhado,

um'a linda pregui^-a e tres cachorros desbarrigados e de focinho alongado,

verdadeiro typo dos caes de ca^a.

Cliche de W. Garbe.

Interior de mal6ca. Emquanto a mulher bebe agua do batnbi perfurado, o marido toca flauta

por uma das narinas. Uma crianga mamma e duas outras apreciam a musica. A perfeita

harmonia do lar indigena brasileiro

Essa tribu nao faz uso do alcool, parecendo viciada ao da agua po-

tavel, pois a todo momento estao chegando a bocca, quer os adultos, quer

as crianQas, os taes depositos do indispensavel liquido.

Vivem nuis e sem pinturas no corpo, com excepgao apenas das occa-

sioes em que se preparam para a guerra para luctar com outra tribu

que o< venha atacar, pintando-se entao todos de vermelho, utilizando-se

para isso de uruou; ou para receber uma ou outra visita dos, chamados
"civilizados", que dessa.qualidade, de ordinario, nkda participam, pelo

modo como geralmente tratam aos nossos selvicolas, abusando dos re-
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Clich6 do Autor.

O Autor entre duas Crenaks. Ambas mulheres

de Tchondjun. Ecuani a mais alta e Nan-

gmeik a mais baixa, sobre uma lage, cm
pleno Rio Doce

Clich6 do Autor.

Indlas mogas, sem batoques e de p6, por traz

de duas outras, velhas, com esses orna-

mentos, que, junto a um pequcno fogo,

assam um lagarto recem-ca^ado

ClJch* de W. Garbe.

Muim, to Tuchada da Tribu. De ceroulas

apenas

Clich6 W. Garbe.

Uma mSe de familia, com o filho is costas, pen-

durado em uma embira, com os pulsos presos

por uma tira ao seu pcsco^o ; sSo bem vi-

siveis 03 seus batoques
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cursos e de for^as supcriores de que dispoen;. Algumas vezes veslem-se,

d la diable, os que possuein pegas avulsas dc roupa, quo Ihes tonham sido

dadas per alguns outros visitantes nu polos represr»ntantes do Governo Fe-

deral do Servigo de Protecyao aos Indios, cuslando muito a supportal-as

despindo-as com a maior salisfa^'So e toda presleza, ao primeiro aceno

do Tuchaua, ficando logo A vontade.

As ordens do Tuchaua sfto por tal forma cumpridas pop lodos os

indios da tribu que. se forem, lalvez, para atirarem-s? por urr; precipicio

a baixo, as executarao, sem mcdir as consequencias.

Esse indio, Tuchaua da Tribu "Crenak", 6 um bello typo de homem
dos climas tropicaes, alto bastante, de complexao forte, muito sympathico,

iendo poucos fios de bigode e de cavaignac, sempre corfadoa rente d epi-

derme e trazendo os cabellos compridos, com excep^ao apenas na fronte,

onde OS apiira bem curios.

Quando da suas ordens, usa elle de arrogancia, empregando gestos de

austeridade e, fbra disso, 6 docil e mesmo carinhoso para com todos os

seus companheiros, aos quaes dirige sempre a palavra em tom suave e,

muitas vezes, com riso nos labios.

Como prova da faculdade de carinho e de bondade que esse homera
possuo, e digno de nota o modo pelo qual trata o sou velho pae, que em
uma occasiao, ficando canyado em viagem, foi por elle carregado ds costas,

como faria com qualquer crian^a a quem estimasse.

Esses modos de Iratar os seus, com carinho e desvelo, nao sao ex-

clusivamente do Tuchaua e sim de todos os indios, de uns para com os

outros da tribu, o que 6 rigorosamente observado at(^ o fallecimento de

qualquer delles. Assim a morte de um indio Crenak obriga espontanea-

mente a todo§ ^s companheiros a chorarem, pois que um desapipareci-

menlo de tal ordem merece essa manifestacao de carinho e respeito.

mesmo costume que se nota entre (5s Guaranys da Republica do Pa-
raguay.

As maes, entre si, tambem carinhosamente se auxiliam mutuamente,
amammentando umas, os filhos das outras, quando ausentes da mal6ca, em
seus serviQos de apanhar lenha no matto, buscar agua no rio ou colher

cdcos e outras fructas para a communidade.

A mesma coisa se observa com os conjuges, que muito se estimam,

prodigalisando-se carinhos, ate na presonga dos seus visitantes; nao de-

monstrando, no emtanto, os maridos ter ciumes pelos agrados, que as mu-
Iheres recebem, em taes occasioes, dos "brancos" chamados.

Quanto ao carinho materno, 6 o mesmo que se nota entre muitas

outras tribus, com especialidade entre os Guaranys. no que nunca serao

ultrapassados pelos chamados "civilisados" ou pelos "brancos", como acima

ficou dito.

As maes "Crenaks" estao, quasi sempre, com os seus filhos de tenra

idade pendurados As costas, por meio de uma forte embira, muito lisa e

relalivamente larga, presa d testa, na qual os sentam, tendo o devido cuidado

de amarrar, por baixo do seu proprio queixo, os pulsos dos mais pequeninos,

que ainda bem nao se podem segura", com uma outra embira, que mais

parece ser uma corda fina de canhamo. Para qualquer India "Crenak',

um filho, em qualquer idade em que se encontre, merece sempre o seu

desvelo, os seus cuidados e a sua prot«ccao.

A moral nessa tribu ^ realtivamente muito bem observada. Tuchaua
nao admitte que se bata em velhos e em crian^as, ipor nao poderem os

mesmos reagir; pois que, tanto uns, como outros, nao dispoem de forgas

precisas para se defender.
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Do mesmo modo, nao consente no casamento de qualquer India em-
quanto nao lor a mesma menstruada, condi^ao essa indispensavel para um
acto como o matrimonio, onde se vae verificar ligagao carnal; em outros

termos: exige a completa puberdade da noiva para annuir no seu casamento.

Embora sejam, como os demais indios de quaesquer tribus, insaciaveis

no pedir todos os objectos que veem, tem a grande qualidade de nao se

apossar de uma so cousa sem que primeiramente Ihes seja offertada.

Uma das pe^as de roupa que mais impressao caiisam as indias e o

lenfo, qual tiram do bolso dos visitantes e esfregam no' proprio rosto, pas-

sanido-o depois de umas as outras e restitumdo-o finalmente ao seu dono.

A mesma admiiraeao nao Ihes causam, em absoluto, todas as demais

pe^as de veslimentas, naturalmente por possuirem varias dellas, que usam
do modo mais bizarro que se p6de imaginar; por exemplo: as indias

vestem apenas uma saia, que amarram por baixo dos bracos, umas, e por

baixo dos seios, outras, ou um simples paletot e nada mais; os indios, uma
camisa ou um casaco ou, finalmente, um par de cal^as, nunca usando tudo

em conjuncto, com excep^ao exclusiva do 1° Tuchaua, que, vestido dos pes a

cabeca, recebe e se despede dos sens visitantes, sem jamais despir-se.

Nessa tribu, os homens usam uma tanga de fibra sobre os orgaos

sexuaes, pendente da cintura, em.quanto que as mulheres cousa alguma
collocam sobre si, vivendo sempre com a toilette, com que nasceram. Como
um habito digno de registro, identico ao em uso constante entre os "Mun-
durucus", indios da regiao do Rio Tapaj6z, trazem sempre os "Crenaks" o

membro viril suspenso pelo prepucio por meio de uma corda fina de fibra

oa de algodao, por elles fabricada, adherindo-o ao baixo ventre.

Se, por Ventura, se desprende da posigao em que fora collocado o

referido orgao genital, immeditamente se retira o indio do .meio em que
se acha, afim de amarral-o de novo nas condigoes em que o mesmo se

enoontrava

.

*

Outra nota interessante e a de tocarem as suas flautas, todas de bambd,
de preferencia sempre pelas narinas, habito este identico ao dos indigenas
da Ilha Tonga, na Oceania.

Como caracteristica nas mulheres, nota-se-lhes immediatamente o

seguinte: pernas finas e pomos salientes, em todas; seios grandes, nas

recem-paridas e longas muxibas, nas velhas.

Cabore (Curiangu), pequena ave nocturna, de curto voo, de grande
adoragao entre esses indios, por fazer parte dos seus principios religipsos,

tem nome, entre elles, de: "Passaro Vento".

A nota mais digna de admiracao entre esses sujpljpo'stos selvag'ens 6 o

respeito mutuo entre elles existente. Cada familia, numa maldca, faz o

seu pequeno fogo para aquecimento dos seus respectivos membros e res-

guardal-os dos animaes malignos. Esses indios, como a maior parte dos

nossos selvicolas, esparsos de norte a sul, por todo paiz, sao bastante indo-

lentes e sem a menor iniciativa, entregando-se propriamente aos misteres

da ca^a e pesca, cujas pecas apanhadas assam ou cozem para comer, nunca

alimentando-se oom ellas cruas; bem assim, nao ingerem fructas es-

tragadas ou mesmo passadas, sendo verdadeiramente devotados a todas as

gulodices assucaradas.

Em suas maldcas, rusticamente feitas, perfeitos rancho's, sem a devida

protecgao contra os temporaes, encontram-se varios maQos de hervas,

algumas raizes e uma ou outra flor secca, base da medicina usada pela

tribu

.

As indias, que ficam completamente tentadas pelos tecidos e fitas de

cores gritantes, que Ihes sao offerecidas pelo's visitantes, preiferem o interior

das suas maldcas, para fiar e tecer o pouco algodao, de mistura com alguma
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Cliche do Autor.

Varios Indios com suas armas, promptos
para os exercicios do arco e flecha e

para a danga, ds ordens do Tuchada
Muim. Todos de tanga

Gnipo de indias jovcns e crian^as, um tanto

arredadas das margens do rio, apreciando

a chegada do Autor, vis^tantc da Tribu

CUch4 de W. Garbe.

Armas de guerra e ca(;a. Flauta de bambii, cocar

de tecido de algoddo e pcnnas, e bolsa de fibra

vegetal

Cl'ch^ do Autor.

Piroga do 29 Tuchaua, Tchondjun, que tem junto

de si as suas esposas: Ecuam e Nangmeik,

atravessando rio para recet)er e transportar

o Autor i maloca do "Erne"
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fibra, de que dispoem, fazcndo bolsas, pequenos pannos, tiras, etc., com

listras de cdres suaves, onde muito sobresahe a violela ou a Hid; ao con-

trario do que praticam as das tribus "Quichua", peruana e "Aimard",

boliviana, na Cordil'heira dos Andes, que fazem seus tecidos com a c6r

vermellia, por torn prcdominante e ao rigor do sol, fdra das suas tabas,

para se aquecer com os raios do astro rei do frio que a altitude de 4.000

metros sobre o nivel do mar Ihes proporciona.

Tambem a danga das indias "Crenaks" tem seu ponto de contacto

com a dos indios da Bolivia, da tribu "Chiriguanos", parecendo terem side

apprendidas ambas na mesma escola.

Essa dan^a limita-so a uma roda, formada exclusivamente de mulheres

que, com os bracos sobre os hombros umas das outras, cantam e se movi-
mentam cadenciadamente aos pulos, balendo fortemente oo'm os p6s no

chao e fazendo os seios balangarem a vontade.

Um costume bastante interessante dessas indias 6 o de muito apre-

ciarem os homens barbados, ou os de muitos pellos pelo corpo, aos quaes

fazem questao, A toda fdrga, de examinar, arregagando-lhes as mangas dos

casacos, a parte inferior das calgas e abrindo o peito da camisa com que se

acham os mosmos vestidos, afim do satisfazerem a natural curiosidade, em
vista de serem ellas e os homens de sua tribu completamcnte depilados, fa-

zendo de tudo grando admiragao. Dem assim, nao descangam um s6 me-
mento de pegar nos bigodes e barbas dos sous visitantes, acariciando-os e

admirando-os com verdadeiro interesse.

Quanto aos indios, todos sadios e bastante hospitaleiros, apenas pre-

sentem do lado oppdsto dquelle em que vivem, as margens do Rio Doce,

alguem que os pretonda visitar, atiram logo d agua as suas pirogas e, re-

mando com velocidade, atravessam a corrente, algo caudalosa, desse es-

fuario, afim de ir buscar os recem-vindos, manifcstando, desde logo, ao's

mesmos, sua amizade e toda lealdade.

Emquanto isso se vcrifica com os quo tomam essa empreitada, perma-
necem no porto de onde sahiram as pequenas canoas varies outros a fazcr

acenos de saudagoes e a demonstrar alegria e contentamento.

A travessia do rio 6 feita rapidamente e a recepgao 6 enthusiastica,

oheia de gritos de satisfagao, de abrades, de risos, etc. Do porto a malofca

do ''Eme" e nocessar.io passar-se sobre varias lages, entre as quaes, nuns

pontes, agua semi-estagnada e, n'outros, vcrdadeira correnteza.

Os indios se prestam espontaneamento a carregar ds costas os sens

visitantes, atravessando os pontes onde ha agua, umas vezes mergulhados

apenas at6 as virilhas e outras ate a ciritura, porem sempre firmes de

pcrnas e sem demonstrarem fadiga pelo arriscado servigo que ostao

p : cstando.

Uma vez em terra firme os visitantes, o's refcridos carregadores pedem-
Ihes immediatamente "Grin-grin" (dinhciro), mas em moeda sonante, em
prata ou nickel, nunca em cedulas de papcl moeda.

valor que dao a moeda( sonante faz lembrar o que a respeito se passa

com OS indios Araucanos, no sul do Chile, que, ao darem em casamento uma
de suas filhas, recebcm em troca pela mesma- uma egua ou uma ovelha e

um punhado de nickels ou pequenas moedas de prata do paiz, e nunca notas

de papel moeda, por mais valor que ellas teriham.

Os indios "Crenaks", cortam os seus cabellos hem curtos na parte su-

perior da caboga, pdde-se mesmo dizer rentes ao courn caboUudo, deixando-os

em meia cahelleira, arrodondados, sobre a nuca e orclhas.

Lindas sto essas cabelleiras pela abundancia de pellos, pela c6r preci-

samente negra e pelo brilho' natural que possuem.
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Fabricantes eximios de arcos, como observou Neuwied entre os Bo-
tocudos no comeQo do seculo passado, caQam e se defendem com essas armas
admiravelmente bem

.

Qualquer visitante que se interesse por seus habitos e costumes, par-
ticipando ao Tuchaiia quo deseja assistir a umas provas do manejo de arco'

e flecha, tera a admiravel opportunidade de apreciar varios indios da tribu,

alii mesm'o perto de si, atirarem para o ar suas flechas, vindo ellas cahir

junto aos p6s do's mesmos, tal o calculo que fazem na direcQao dada k essas

terriveis armas, unicas de que dispoem.

As visitas a essa tribu sao feitas de ordinario por meio da Estrada de

Ferro de Victoria a Diamantina, que, depots de percorrer toda parte do

Estado do Espirito' Santo ate os limite? com o Estado de Minas Geraes, passa

pela cidade mineira denominada "Natividade", deixando os excursionistas

pouca cousa alem da Estagao de "Resplendor", onde, em companhia de urn

intenpr-ete, atravessam o Rio Doce e cheg-am a fala coim esses pacificos bra-

sileiros, que mais merecem a qualificagao de civilizados que de selvagens,

conforme sao tidos e havidos ainda por nds, que positivamente os desco-

nhOf/em OS de lodo.

Cliche de W. Garbe.

Reuniao de indios de ambos os sexos, em horas de lazer ; deixando ver-se-lhes a bella

harmonia e a respeitosa intimidade em que vivem

A impressao por esses indios causada a todo aquelle que os visita e

verdadeiramente surprehendente e agradabilissima.

E tern havido homens, ate certo ponto, de reputacao firmada, que tao

injusta e irreflectidamente acoimaram de anthropophogos os Botocudos.

Ao concluir a presente memoria, nao e demais dizer que a "Tribu

Crenak", como quasi todas as outras, acha-se ainda algo retirada do franco

e constante convivio com o elemento civilizado do paiz somente por culpa

e desleixo das nossas autoridades que, ha mais tempo, deviam dispensar-lhe
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a necessaria protecgSo, garantindo a todos os indios os respectivos direitos

de vida, do propriedaide e liberdade, pois que, al6m do mais, sao elles os

mais legitimos e genuinos brasileiros nato's.

Intelligent^s todos os individuos dessa tribu, fabricando sous utensilios,

armas e adornos.com relativa elegancia e ba.stante arte; offereccndo a mais

espontanea e cordial hospitalidade, observam, com o possivel rigor, os

mais estrictos precoitos de moral.

Nessas condi^oes, longe de serem tidos os membros componentes dessa

tribu, por selvagens, t6m elles o direito de ser considerados na categoria,

dos civilizados.

Assirn, que qualquer desses indios p6de occupar logar de destaque no
Hosso meio social, ninguem o podorii negar; mas para que isso' se \A veri-

f\cando e mistdr que se Ihes garanta o livre goso e o franco exercicio de

s6us direitos de legitimos senhores e possuidores das regioes por elles ha-

biiadas. Gomo frisante exemplo dessa allegacao, cito o seguinte:

\ Um dos mais illustres e eminentes senadores da Republica, proficiente

engvniheiro naval e respeitavel almirante da Armada Brasileira, 6 um
bismto legit imo de Tndio Botocudo, puro sangue Crenak, dessa sympathica

tribu da regiao do Rio Doce.

(\liama-se esse illustre brasileiro: Arthur Indio do Brasil, cavalheiro

que, ^tendendo ^s solicitacoes do autor, escreveu-lhe a bellissima carta,

abaixo\transcripta, para maior comprovagao do que se acha allegado nesta

meinoj'^

.

Coiio esse illustre varao, varios outros de pura origem indigena v^m
prestanoi relevantissimos serviQOs & Patria, at6 a presente data.

E Wto que, a respeito, comno'sco se passa 6 da mesma natureza do
que se ve\ifica com diversos paizes deste contmente.

Na Bo\ivia e no Peiiu, varios dos seus mais notaveis estadistas s5o
indios Aimvr^s e Quichuas, do mais puro sangue.

No Chii^ a tribu Araucana tem fornecido varios dos seus filhos ao
convivio sociil do paiz; basta conhecer-se o preclaro professor Manquilef,
Director do Lyceu de Temuco, para bem ajuizar-se d respeito.

No ParagiW, raro ^ o homem de governo que nao seja puro indio Gua-
rany ou seu de^cendente directo.

Na Colombli e no Equador, na mesma escala.

No Mexico anos cinco paizes da America Central, idem idem, e assim
por deante. \

Finalmente, nas Estados Unidos da America os ha no meio civilizado

em numero bastant:^ avultado, sendo um delles o Dr. La Fl^che, conhecido
e respeitavel profefeor da Universidade de Columbia, da cidade de N3w
York, e outro, o Dr. Park, Director do Museu da cidade de Albany, Capital
do Estado de New YoOc, ambos puros indios, sem' a menor mestigagem.

Em todas as cn^madas "Indian Reservations" sao elles em grand{
numero.

Assim, pois, torna-^ digna do maior respeito e de toda admiracao a
nossa hospitaleira "Tribil\Crenak" ora, mais ou menos, descripta, habitante
antiga das uberrimas reAoes do grande Rio Doce, nos Estados de Minas
Geraes e do Espirito Santo\

Rio, 20 de agosto de 19^. _ Antonio Carlos Simoens da Silva.
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Carta do [ngentieiro Naval, Hlmirante da Jfinada Brasileira e Senador Federal pelo

[stado do Para, Dr. Artliur Indio do Brasll

« Rua dos Voluntarios da Patria 118. Rio, 15 de Julho de 1922.

« Prezado Amigo Dr. Simoens da Silva — Sauda^Oes cordiaes.

« Em resposta a sua carta do mez proximo passado, cabe-me enviar-lhe as

« minhas congratulagOes pelo conteiido da sua scientifica e patriotica memoria,

« intitulada: "A Tribu dos Indios Crenaks", do Rio Doce, habitantes das fron-

« dozas florestas que margeam esse nosso estuario, quer no Estado de Minas

« Geraes, quer no do Espirito Santo.

« Muito me aprouve v^r confirmado o que conhecia acerca dos indios da

« maior parte dos paizes do nosso continente, no tocante a facilidade da sua

« adapta^ao ao meio civilizado e do elevado grdo de cultura intellectual a que

< conseguem chegar.

« Aproveito o ensejo para atfirmar-lhe o que ja deve ccnhecer — que sou, com

« muito desvanecimento, descendente directo dessa tribu indigena brasileira, pois

« que meu Bisav6 paterno era puro Indio Crenak, de batoque, usando arco e

« flecha e vivendo em sua taba, no local supra indicado.

« Creia-me, com muita estima, seu amigo admirador.

A. Indio do Brazil ».

Reconhe^o a firma do Almirante A. Indio do Brasil — Rio, 26 de Janeiro

de 1924, Em testemunho da verdade.— Pedro Evangelista de Castro.
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VOCABULABIO CBEHAE

Com versao para os seis idiomas do "Congresso Internacional dc Anic-

ricanistas"

:

Portugucz, Castelhano, Italiano', AllomSo, Inglez e Francez.

Cont^m mesmo cento e sessenta e cinco (165) lermos, todos de use

vulgar e constante, em sua maioria, de pronuncia aspirada e nasal, tornados

pclo autor ds margens do poetico Rio Doce, nos limites dos Estados de

Minas Geraes e Espirito Santo, no anno de 1918.

Nao s6 OS proprios indios davam a conhecer o que significava cada

palavra, que era logo annotada, como o interprete do Servi^o de ProtecQao

aos indios, destacado em Collatina, e alii, na occasiao, confirmava, ou
melhor, explicava.

Olferecido A XX reuniao desse certamen scientifico mundial, para ser

utilisado pelos seus membros, principalmente pelos estrangeiros em visita

d supra referida tribu indigena, quando Ihes aprouver.



78 XX CONGftESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS

VOCABULARIO GRENAK

CRENAK
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CRENAK

HAN-HAN..

NUK

ERERR^....

TONE

MOM-MOM

.

JAPU'

GICAN

CRUK

NHORA'

PORTUGUEZ

GITEUCAN...

GIRUM

RIM

BRUCU'CU' .

.

CARAHY

CRUKNIM....

NEM

OAGIK

MAQUINHAM

METOK

PAN

PAN-CAT. .

,

GRAVATU'.,

PORIM

AMBECHIK...

MUMRIM

UATI

Sim

NSo

Bonito

Feio, Ruim

Doen;a

Mae

Pae

Filho

Mulher

Marido

Branco

Preto

Vermelho

Homem

Crianga

Arco

Flecha

Anz61

Brinco, Ba-

toque.

Mel

Cera

Rapadura

Farinha

Mandioca

Canna

Milho

CASTELLANO

Si

No

Lindo

Feo, Malo

Enferme-
dad.

Madre

Padre

Hijo

Mujer

Marido

Blanco

Negro

Rojo

Hombre

Criatura

Arco

Flecha

Anzuelo

Pendiente,
Sarcillo.

Miel

Cera

Pan d e
Azuca r

Oscuro.

Harina

Mandioca

Cafia de
Azucar.

Maiz

ITALIANO

Si

Non

Bello

Briit t 0,
Malo.

Malattia

Madre

Padre

Figlio

Moglie

Marito

Bianco

Nero

R6sso

Uonio

Bambino

Argo

Fr^ccia

Amo

Orecchino,
Zdffo.

Mele

Cera

Pane d e

zucchero

Farina

Manioca

Canna de
zucchero

DEUTSCH

la

Nein

Schon

HSsslich
Schlecht.

Krankheit

Mutter

Vater •

Sohn

Weib,Frau

Gatte

Weiss

Schwarz

Roth

Mann

Kind

Bogen

Pfeil

Angel

Oh r r ing,

Spund.

Honig

Wachs

Braun e r-

zucker.

Mehl

Maniok

Zucker-
rohr.

ENGLISH

Miglio
I

Maiz

Yes

No

Pretty

Ugly, Bad

Sickness

Mother

Father

Son

Wife, Wo-
man.

Husband

White

Black

Red

Man

Child

Bow

Arrow

Hook

Ear r i ng,
Bung.

Honey

Wax

Rawsugar-
loaf.

FRANQAIS

Flour

Manioc

Sugarcane

Maize

Oui

Non

Joli

Laid,Mau-
vais.

Maladie

M6re

Pfere

Fils

Femrae

Mari

Blanc

Noir

Rouge

Homme

Enfant

Arc

Fl^che

Hamegon

Boucle d'

oreille,
Bonde.

Miel

Cire

Pain de Su-
cre brut.

Farine

Manioc

Ca n ne k
Sucre.

MaKs
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CRENAK

JAMTA

GIPOCAN...

BAOK

UINE

JEK

CAMTCHAK

,

HYNHAM....

PRIK

KEP

POROCUM..

YAYAK

TCHEQUEK...

CUPARAK ...

CUSMARAM..

BOCRIM

CRANDJUM .

.

EMBONE

ME-ME

GON

CUPERIK

CUREK.

PORTUGUEZ

UECROM.

MARAQUINIM

BATIK

EHRRO

CRAYAYATI .

ERE

JEQUERE.

Feijao

Banana

Peixe

Carne

Osso

Sangue

Piolho

Formiga

Mosquito

Abeiha

Maribon-
do

Borboleta

Onga

Anta

Veado

Cavallo

Capivara

Cabrito

Cachorro

Macaco

Porco, Cae-
titii

Pacca

Cotia

Coelho

Preguiga

Gato

Jacare

Lagarto

CASTELLANO

Frijol

Platano

Pescado

Carne

Hueso

Sangre

Piojo

Hormiga

Mosquito

Abeja

Avispa

Mariposa

Onza

Tapir

Ciervo

Caballo

Capivara

Cabrito

Perro

Mono

Puerco,
Caetitii

Puerco del

Bosque

Aguti

Conejo

Preguiga

Gato

Caimdn

Lagarto

ITALIANO DEiUTSH ENGLISH

Fagiuolo

Banana

Pesce

Carne

Osso

Sangue

Pidocchio

Formica

Zanzara

Ape

Vespa

Farfalla

Oncia

Tapir

Cervo

Cavallo

Capivara

Capretto

Cane

Macaco

Porco,
Caetitii

Paco

Cotia

Coniglio

Preguiga

Gatto

Coccodril-
lo

Lucerta

Bohne

Banana

Fisch

Fleisch

Kinochen

Blut

Laus

Ameise

Moskito

Biene

Wespe

Schmet-
terling

Jaguar

Antathier

Hirsch

Pferd

Kapivara

Bock

Hund

Affe

Schwei n
Caetitii

Nagethier

Agutti

Kaninchen

Faulthier

Kater

Kaiman

Eideclise

Bean

Banana

Fish

Flesh Meat

Bone

Blood

Louse

Ant

Mosquito

Bee

Wasp

Butterfly

Jaguar

Tapir

Deer

Horse

Capivara

Kid

Dog

Monkey

Pig, Caeti-

tii

Pacca

Agutti

Rabbit

Sloth

Cat

Alligator

Lizard

FRANQAIS

Haricot

Banane

Poisson

Viande

Os

Sang

Pou

Fourmi

Moustique

Abeille

Gu^pe

Papillon

Once

Tapir

Cerf

Cheval

Capivara

Chevreau

Chien

Singe

C o chon,
Caetitii

Pacca

Agouti

Lapin

Preguiga

Chat

Caiman

Lezard
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CRENAK

GRA

NET-NET....

DJIC-DJIO

CANGO

PONDJUN.....

AMFA

ANGOVOK....

HON-HON....

H A N - H A N-
HAN.

MRAN-MRAN.

PURURUK...

INRIK

COEM - NET-
NET.

CRENE

JACJETE

CRENGUE....

IMBAUQUIE..

GI

PONTCHA....

JUNE

JITIOK .......

QUITOM......

NINCHMA;...

UEON

GIN

PORAK

MEREK

MAK

PORTUGUEZ

Cobra

Rato

Morcego

Sapo

Mutum

Lirubu

Macuco

Gaviao

Jacu, Gal-
linha

Capoeira

Coruja

Pomba

Pomba rola

Cabega

Barba

Cabello

Bigdde

Pelle

Pe

Dente

Lingua

Olho

Bocca

Oreiha

Nariz

Seio

Brago

Perna

CASTELLANO
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