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Lista das Obras publicadas pelo Antor 

1) Memorial das Appellações Crilnes ns. 1. 045, 1. 046, 1. 047, 1 . 048 
e 1 .049, em processo de Infracções Municipaes. - Rio, 1905. 

2) Memorial dos Embargados de Nullidade e ~nfringentes do J ul ... 
gado n. 597, em processo de Nullidade d-e Testamento. - Rio, 
1907. 

3) Viagem pelo Interior da Republica Argentina (!Ilustrada). -
Rio, 1910 . 

4) Protecção aos Indios e A1nparo aos seu..s Artefactos e Ossadas . 
- Rio, 1911 (Esgotada) . • 

5) A bem da Ethnographia Brasileira e dos Estudos Americanistas. 
- Rio, 1913. 

6) Points of Contact of the Prehistoric Cívilizati'ons of Brasil and 
Argentina with tl1ose of the Pacific Coast Countries (lllustrada). -
- Londres, 1913 (Esgotada). 

7) Nephrite in Brasil (!Ilustrada) . - Washington D. C., 1917 (Es.
gotada) . 

8) The Grindstones of the Prilnitive Inhabitants of Cabo Frio, Bra-
·sil (lllustrada) . - Washington D. C., 1917. , 

-

9) Pontos de Contacto das Civilizações Prehistoricas do Brasil e 

da Argentina, com as dos paizes da Costa do Pacifico (Illus
trada) . - Rio, 1919 (Esgotada) . 

10) Viagens Ethnographicas Sul-Americanas - A~ntina-Bolivia

(l llustrada) . - Rio, 1921. 

11) Postos Zootechnicos no Brasil (Illustrada) . - Rio, 1922 . 

12) Trànsporte de Gado e de Aves Domesticas (Illustrada). 
Rio, 1922. 
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13) Fiscalização da Prostituição no Brasil, em favoT da Infancia_. -
Rio, 1924 . 

14) A Tribu dos Indios Crenaks (!ilustrada). - Rio, 1924. 

15) Uma Rarissima Mó Indígena (!Ilustrada). - Rio, 192~. 

16) Commemoração do Centenario do Nascimento do Senhor Dom 
Pedro II (!Ilustrada) . - Rio, 1925. 

17) L'Os des Incas dans la Prehistoire du Brésil (!Ilustrada). 
Rio, 1926. 

18) O Continente American--0 Propulsor da Paz. - Rio, 1926. 
19) 

20) 
Cartas Mattogrossenses. - Rio, 1927. 

O Padre Cícero -e a População do I'1'ordeste 
1927. 

.... 
(!Ilustrada) . - Rio, 

21) Scandinavia (!Ilustrada). - Rio, 1930. 

22) Culturas e Industrias das Ilhas do Hawa1i (!Ilustrada). 
Rio, 1930. 

23) Viagens Ethnographicas Sul-Americanas - Perú. (!Ilustrada). 
- Rio, 1930. 

24) A Tribu Caingang. (Indios Bugres-Botocudos) Illustrada). - 
Rio, 1930. 

No prélo: _ 

Um Enorme Machado Crescente, dos Indios do Brasil. 
Une Moustiquaire des Indiens Guatós, Brésil. 

Viagens aos Estados Unidos da America, Colombia Britann ica, 
Territorio do Alaska e Archipelago do Hawali. 

Fragmentos de Poesia Sertaneja (Folklore Brasileiro). 
A Oeographia do Ouro no Brasil. 

Em preparo: 

• 

Impressões de Viagens no Brasil, no Período de Cincoent~ 
Annos (De 1881 a 1931). 

A Raça .Amarella (Sua Immigração no Brasil) . 
As Grandes Romarias Brasileiras. 
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A CAINGA,NG 
. INDIOS BUGRES-BOTOCUDOS 

Estado de Santa Catharina. - Sul do Brasil 

Resultado de algumas das observações, por mim feita.3, 
pe.ssoal1nente, no -principio do corrente anno, na região 
dos rios: Plate, I taj.ahy e outros, -em grande parte, J\'.l:u
nicipio de Ha1nmonia, do Estad·o d€ Santa Catharina, 
~ntre os Indios da - rrribu Cai11gang, - vulgarmente, 
conhiecidos por: '{Bugres'' ou "Botoct1:do.s'', internando-
1no, o quanto pos.siv€l, pelo ec11tro f.cdcra.l de protecção 

aos inesmos, clenoniinado : Posto Duque ele Caxias . 
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Caracteres physicos, habitos e costumes, lindas, alimen
tação, região de habitação, e algo do seu dialecto, 

} vertido para seis idiomas. 

.. 
CARACTERES PHYSICOS 

De estatura mediana, com alguns indíyíduos altos, 
medem, de ordinario, elles de: 1m,60 a 1m, 7 5 e ellas, geral-
mente, de: lm,55 a lm,65 . '"' 

' 
Os 'homens, possuem, no maximo, 1m,00 de círcumfe-

rencia no tronco, em torno da caixa toraxica e, de om,5 5 
a om, 6 O de circumf er.encía craneana; usando um furo 
bem no centro do labio inferior. 

Tanto elles como ellas, de pomos um tanto salientes, 
têm os olhos pouco rasgados, como não se veríf icam nas 
outras tríbus indígenas do Brasil; apresentando, no ~n
tretanto, grande variedade de nuances na sua coloração 
epídermica. Quer os Indíos, quer as ln dias, fortes, sym
pathicos, com indivíduos, de ambos os sexos, bonitos; 
d·epois de um .pouco famíliarisa-dos com os visitantes ·da 
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tribu, á que pertencem, estão, constantemente risonhos, 
sendo até accessíveis em extremo. 

Geralmente, são elles imbérbes; havendo, no entre
tanto, um ou outro com umas farripas espetadas sobre o 
labio superior e na ponta do queixo; dándo-se, com 

' 

ellas, o mesmo, por não possuírem pellos nas partes puden-
das; o que póde ser de nascença ou por extracção feita 
por pinças rustícas. 

Como exemplo, do que acaba de ser referido, dou 
aqui as medições de uma India e de dous~ Indíos e, com
pletando essa primeira parte da presente memoria, as que 
extrahi do craneo de um joven Indio, morto pelos appellí
·dados "civilisados" , que muito os perseguiram até que 
o Governo Federal foi em auxilio dos mesmos, ampa
rando-os, por um dos uPostos de Protecção aos Indíos,,, 
aissemínados por varias localidades do paiz. 

Assim: 

A India "Uwanlui Cacruire", photographada núa, 
accusa 1m,55, de altura e om, 59,· de círcumferencia cra-
~eana . ( 1 ) . " _ . .)"-

Dos dous Indios nús, que me ladeam, o dtl dír·eit~, 
de nome: "Uwaipon", méde : 1 m, 61 de altura, om,98, 
de contorno, na caixa,.. toraxica e om, 5 9' de círcumferencia 
craneana e, o da esquerda, denominado: "Cuzung" , 
accusa: 1m,70 de altura, om, 9 7 de contorno no torax e 
om, 60, de circumferencia craneana . 

O craneo, que foi por mim photographado, de frente 

(1) - A India "Uwanluí Cacruire", que consegui photographar 
núa, apanhava, semi-vestida e em adiantado estado de graviâez, 
tangerinas em um dos taes cestos, de quasi um metro de altura, para -
conduzil-as ás costas e pendente ·da test~, a sua malóca, d'alli, do 
ponto em que a encantrei, um ·pouco distante. 
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e de perfil, e que ~e foi offerecido p·elo Dr. Luíz Gual
'berto, então, Medico do Porto de São Francisco, possue as 
seguintes dimensões: 

Diametro antero-posterior: om, 162. Díametro bi
parietal: On1, 125. Diametro bi-zigomatico: om, 100. Cir
cumferencia horisontal: 0 1n, 495. Altura: om,121. ln-

- dice cephalico: 
dolicocephalo. 

77, pertencente, portanto, ao grupo sub-
~ 

HABITOS E COSTUMES 

E' um velho hÁoito d' esses Indios cremar os córpos 
de todos os companheiros que morrem, enterrando, em 

• 

seguida, as cinzas e!ll logar abrigado. 
I.)ara isso fazem gi:andes f og·ueiras, de f órma pyrami

dal, com aberturas em torno e equidistantes, umas das 
outras, afim de que o ar as mantenha constantemente vivas, 
para o que, empregam sempre madeira escolhida, que 
queime bem, como, por exemplo: t'Mata-olho", uFari
nha-secca", "Angico" e outras; em cima das quaes, collo
cam os cada veres, todos dobrados (encolhidos), pro-

·curando imitar a posição intra-uterina, que tiveram, quando 
fétos, enrolando-os nos melhores tecidos, que possuíram, 
em vida e cobrindo-os, lógo depois, com mais achas de 
lenha, com o intuito de que, a cremação se verifique, por 
completo. 

Emquanto os corpos, assim sujeitos a acção intensa 
do fogo, se retesam todos, crispando-se-lhes as mãos e os 
pés, partíndo-se-lh~s os tendões, com estrondosos tiros do 
arrebentamento dos intestinos grossos e exhalação de nau--seabundo odor dos gazes, gorduras e, até, da propría carne; 
os membros das famílias enlutadas dançam ao redor da 

' 
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fogu_gira, do inicio ao fim ·da cremação que, ás vezes, por 
causa do vento contrario ou da má qualidade da lenha, 
tem longa duração. 

Depois de reduzidos a cinzas, são ellas reunidas em 
r balaios, feitos com toda perfeição, forrados internamente, 
.com folhas de Coité, musacea, muito utilizada por esses 
Indios e, externamente, envoltos p.or outras folhas e, final
mente, enterrados em cóvas razas que, por sua vez, são 
préviamente, forradas, tambem por folhagens de outras 
musaceas. Em seguida, constroem, sobre ellas, pequenos 
ranchos, todos fechados a roda e por cima, por palmas de 
Guarícanga. 

Os córpos das crianças escapam ao processo da 
,.. 

cremaçao. · 

Attribuo ao costume da cremação dos - cadaveres 
d ' esses Indios, o facto de não serem encontradas ossadas 
dos mesmos, em parte alguma da região, em que habitam. 

No entretanto, por especial carinhó do meu parti
cular amigo Sr. Dr. Luiz Gualberto, actual Medico do 
Porto de Florianopolís, venho de obter um craneo de rapaz 
pubere, por S. Sia. encontrado, annos antes, na dita região, 
depois de uma .. das taes batidas d-e Indíos, então chefia:das 
pelo desalmado "Martim Bugrero" , filho _do Município de 
Lages, de varios annos para cá, impedido, pelas autorida
des locaes, da continuação de tão barbaro commettímento; 
d' alli r~tírado e vivendo, fiscalizado sempre, em Bom 
Retiro, no mesmo Estado. 

. -

São polygamos por principiõ,. obedecendo, no entre
tanto a determinadas regras, das_ quaes se salienta a de: 
"Quanto mais valente for o Indio, maior- numero de mu
lheres poder possuir" . 

~ 
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· Como exemplo, cito: o chefe da tribu ou o seu 
Tucháua,~ denominado, em seu dialecto: "Vombtê Crén
douma", o qual tem 4 esposas. 

São, por sua vez, muitíssimo zelosos, melhor dizer 
lógo, ciumentos das suas mulheres, o que não impede de, 
uma vez ou outra, haver desvios d' ellas e, por tal motivo, 
travarem-se lutas sangrentas, de grande ferocidade, 'entre 
os donos .das mesmas e seus sed uctores. 

Não consentem que, quem quer que seja bata nas 
crianças da tribu, inclusivé, as proprias mães, que ficam 
prohíbidas pelos mari3os, que as castigam, com severidade; 
pois dizem ser os filhos dos paes, por sahirem d' elles pri
meiramente e depois das mães, que os parem. (E' o prin-... 

cipio do semen a prevalecer) ; isso observado entre os 
chamados "selvagens"! 

Não dão a menor importancia a dinheiro, d'isso 
sabendo. e. podençio eu affirmar, porque dei a diversos 
d' elles, tanto a homens como a mulheres, moedas de prata 
~ourada dos valôres de 500 réis e 1 $000 réis e de nickel, 
de 200 réis e 400 réis, que foram recebidas sem o menor 
agrado e conservadas nas mãos, com certo espanto ou des ... 
confiança, sem saberem o que fazer das mesmas; passan
do~as, em seguida, a outros companheiros de tribu. 

Essa falta de habito de lidar com pecunia, dos Indios 
Botocudos "Caingangs" do Sul do Brasil, do Estado de 
Santa Catharina, da região do Rio Plate, é um perfeito 
contraste do que se verifica com outros Botocudos do 
norte do paiz, com os Indios "Crenaks", dos Estados de 
Minas Geraes e do Espírito Santo,, da região: do Rio Doce; 
que muito apreciam o meio monetario circulante, a ponto 
de o pedirem á todo instante, aos visitantes da sua tribu, . 
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como tive opportunidade de observar em 1918, quando os 
visitei e estudei~ 

Os Indios jovens não deformam mais o rosto com os 
taes batoques, que são ainda usados, no entretanto, pelos 
anciões da tribu; limitam-se, apenas, a perfurar o labío 
inferior, para alli usarem os " tembetá·s", muito finos e 

.. __ .. 

1ongos, de pedra ou de madeira. Esse habito dos· .Cain-
gangs é exclusivamente, masculino . 

Usam, tambem com8 outros, de varias tribus do ..,, . 

Brasil, pintar · a corpo, com tintas: preta e vermelha, 
cujos desenhos cifram-se a: círculos equidistantes uns dos 
outros . 

Quando nús, co_stumam os Indios, de accôrdo com os 
seus habitos de decencia e de moralidade, suspender o 
membro viril, amarrando-o pela glande, ao baixo ventre, 
por meio do cinturão, que usam, de corda muitó fina de 
·samambaia, de confecção da propria tríbu. Em taes cir
cumstancias, se ~entem bem e permanecem junto dos seus 
visitantes; correndo de junto dos mesmos, lógo que_ se 
desprenda essa parte do corpo, de onde se achava aâherida, 
possivelmente, por envergonhados da situação em que, de 
momento e a contra gosto, se encontraram. 

Havendo n ' essa região do Estado de Santa Catharina, 
como é sabido, grande quantidade de pinheiros que, na 
occasião da frutificação, muito produzem, o grosso da 
tribu, que tem de 3 00 a 400 Indios, se dirije, diaria1Ilente, 

a respectiva localidade, nas épocas appropriadas a safra, 
para apanhar os pinhões e conduzíl-os as suas tabas. 

Elles sobem ás arvores, utilizando-se para isso, de 

.uma especie de pêa, para bem firmarem os pés, sempre 

descalços, aos respe-ctivos troncos e de laços de córda em tor-

ló 
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no do corpo, que vão apertando ou afrouxando, á propor
ção que sobem ou descem. Uma vez no alto, vão colhendo 
as fructas e jogando-as ao chão, de onâe as Indias as reco
lhem a cestos-balaios de taquara, de formato, mais ou 
menos, afunilado, medi11do, uns pelos outros: Ü'n,91, de 
altura e Qm, 76 X Üm,50, de abertura, na bocca que, depois 
de cheios, são transportados por ellas, ás cóstas, presos ror 
uma tira de fibra vegetal em torno da testa, até as suas 
respectivas malócas. 

A funcção das mulheres, não só n' esta, como çm 
outras tribus do paiz, é dupla: De gestar e parir e de 
trabalhar, á todo momento. (2) . 

Como a quantidade d' essa fructa é demasiadamente 
grande na occasião da safra, geralm~nte, nos mezes de 
Maio a Julho; afim de preserval-a e terem sempre os 
Indios, a sua disposição, esse esplendído elemento de nu
trição, usam do processo da maceração, pela seguinte fór
ma: Enchem balaios, expressamente feitos para tal fim, 
de pinhões até em cima, todos forrad?s de folhas de Coité, 
mergulhando-os, em seguida, n' agua, de 'o,rdinario, dos 
remansos dos proprios Rios Plate e Itajahy, retírando ... os 
dos mesmos, no fim de uma semana, por já as acharem 
elles macios e completamente preservados de deterioração. 

Depois de reduzidos á farinha, comem-n' a em su
culentos caldos e em bôlos. 

_ ·oevo dizer que: o consumo d-o pinhão, -em seu 
estado natural, é tambem bastante grande, entre os Cain
gangs. 

-------
(2) A circumstancia de ser esse costume, o mesmo de certos 

povos orientaes, não contribuirá, tambem, para solução do problema: 
"Origem do homem americano"? · 
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O processo de maceração d' essa f ructa, lembra o da 
mandióca, para obtenção da chamada: Mandióca puba, 
muito empregada em varias Estados do paiz, com a qual 
são feitos doces e bôlos saborosíssimos. 

Usam por bebidas predilectas: a aguardente, de 
canna; a chicha, de milho; e o aluá, de arroz; feitas 
pelas Indias da tribu, que cospem o fermento dentro das 
vazílhas, em que são as mesmas ~preparadas. 

Muito affeiçoados á c(lça, passam_ longos dias no 
mato, para conseguir matar grandes ou pequenos mam~ 
maes ou aves, que trazem para as respectivas malócas, -afim 
de comel-os todos juntos. 

Dá-se entre os Indios d' essa tribu um facto bem <lígno 
tle registo, que é o habito, que tem o caçador de, geralm~nte, 
não comer da peça, por elle abatida. 

I 

Quando o animal é de pequenas dimensões, o seu 
caçador transporta-o ás cóstas até o rancho, em que vive e, 
allí, todos os seus companheiros, o saboream;. sendo elle 
o ultimo a tocar no mesmo, no caso de não haver de outro 
alimento; porque, se houver, absolutamente não se_ uti
liza da peça, que conseguiu abater. 

-
Quando grande e, conseguintemente, pesado o mam-

, -

mal, como o veado ou a anta, por exemplo, cuja carne, 
em pequenas mantas defumadas,_ encontrei em uma malóca, 
pendurada, sobre um fogão ; o seu caçador chama outros 
companheiros, para auxílíarem-n' o no transporte do 
mesmo. 

-
Já se tem dá do o caso de dous Indios ma tarem, no 

mesmo dia, caças diversas; comendo, reciprocamente, os 
caçadores das respectívas peças -abatidas. 

E dizer-se, como habitualmente se ouve, d' aquelles , 
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que tudo ignoram do que se passa em sua terra natal, que 
os nossos Indíos são: selvagens ! 

Respeitam todas as ordens, que lhes são dádas pelo 
Director do Posto, em questão, não tocando em qualquer 
cabeça de gado vaccum, ca vallar ou ovino, nem tão pouco 
nos gallínaceos e palmípedes do mesmo; uma · excepção, 
apenas, fazem d' essa regra, que é do suíno~- por ma tare~ 
qualquer porco, que lhes appareça,. por considerarem-n' o 
pura peça de caça e, portanto, sujeito a uma flechada cer
teira e mortal. 

Assim procedem, por serem loucos pela carne dos 
pachydermes, haja visto o valor que dão a da anta, da 
capivara e tarnbem da paca, ernbóra roedores estes dous 
ultimes. 

Em suas viagens ou passeios pelos rios da região, em 
que vivem, dirigem as suas embarcações com grande habi
lidade, corno tive occasião de verificar, ao deixar o Posto 
Duque de Caxias; primeiro, pelo Rio Plate e, lógo de
pois, pelo Itajahy, cuja canôa, por elles mesmos feita, e 
remada por dous jovens da tribu; um, na prôa e outro, 
na pôpa, singro~ sempre as aguas correntosas d' esses estua
rios; passando, por vezes, em pontos perigosos, entre 
rochedos e lapas á flôr d ' agua, e por perfeitas corredeiras, 
sem a menor novidade. 

-

Gostando muito de doces e de toda sorte de gulodices, 
levei-lhes um kílo de balas sortidas, que produziu grande 
contentamento no grupo, com que privei; recebendo eu 
significativas demonstrações de amizade ou affecto, por 
occasíão de deixar o local, em que vivem, levadas ã effeito 
com adeuses, dádos a mim, principalmente por ellas, com 
as proprias mãos, ramos e, até, com galhos de arvores. 
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São todas as Indias alegres, fartes , sadias e ligeiras 
em seus movimentos, não sendo sujeitas a .abortos" nem 
tã.o pouco os provocando . 

Fabricam, tanto os Indíos como as lndias: panelas 
e talhas de barro cozido, que têm, apenas, riscos gravados, 
por impressões digitaes e são de côr negra ou parda; 
canôas de madeira de lei; jacás, para transporte de mer
cadorias; balaios pequenos, para cinzas mortuarias; ces
tos revestídos de cêra virgem, por dentro, para transporte 
d' agua; lanças de madeira, de longo cabo, com aguçadas · 
pontas de aço de dous gumes; cordas finas .de samam
baia, para cinturões de suspensão do penis; collares de 
côco, missangas, dentes e bugigangas de toda sorte; rêdes, 
tangas e pequenos tecidos de algodão; arcos de grandes 
dimensões, de madeira de lei; flechas de varies typos, 
d' ellas sobresahindo os tres seguintes: de ponta arredou~ 
dada em madeira, com a fórma rombuda, para aves; de 
ponta longa, ainda de madeira, toda em serrilha de puros 
ganchos, para caÇa miuda e rasteira; e de ponta de la
mina de aço, muito afiada, com duas farpas -junto ao ex
tremo da haste, para grandes mammaes e saurios; ·e· deli
cados "tembetás" de madeira e de pedra, para o labio inf e
rior dos homens. 

' - . 

• 

Visitando em Florianopolis, o celebre photographo · 
allemão, Sr. José Ruhland, que recebeu-me muito gentil-~ 

mente, vi e, por longo tempo, apreciei a bella collecção de 
artefactos -d' esses lndios, feita, pelo referido ca valbeiro, 
em varies annos de permanencia na região, por elles habi-
tada, da qual me fez presente da photographia junta a esta 
memoria, por elle proprio tirada. Pela mesma, s~ póâe · 
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fazer um perfeito juízo da arte d' esses Indios, na fabrica
ção das peças de seu~ uso. 

- LENDAS 

. D' entre as suas varias lendas, sobresahe, por sua í~-
portancia tradicional .e por sua. ~l'.lniversalídade, a d<?: "D~: 
luvio" . · 

Assim: ·para não tornar muito prolixa a presente 
. memoria, limitar-me-hei a reproduzir o que sobre a mesma, 

alli, ouvi e que consta do seguinte: 

Num celebre dia, ha muitos annos já decorridos, do 
qual, até seus proprios avós, já não se lembravam, quando 

. tal facto se deu, começou a chover, mas, a chover torren
cialmente, sem parar um só momento, o que foi se repe
tindo nos dias seguintes, tanto de dia como de noite, con
tinuando a tal chuva a ·cahir do céu, pelos outros dias e 
noites inteiras afóra, sempre sem cessar, dándo-se, então, 
o que era de esperar, as cheias dos correges, riachos, rios e 
lagôas e o consequente transbordamento dos mesmos, 
começando a alagar todas as planícies, campos, camínnos 
e a obrigar a retirada forçada de todos os seus habitantes, 
tanto do homem como dos demais animaes, para os pla
teaux e fraldas dos cerros proximos. 

Mas, a terrível chuva, a nada attendendo, continuava 
a cahir sobre a terra, a alagar, cada vez mais, todos os ·seus 
pontos de nível mais baixo que, vistos dos mais elevados, 
já pareciam formar um grande lago. Depois, com a con ... 
tíuação da mesma torrente do ~éu, as aguas a subirem, de 
dia a dia, de hora a hora e de instante a instante, foram 
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attingidos os ,plateaux -e as fraldas dos referidos cerros, 
onde todos se refugiaram, obrigando-os a subir aos mes
mos que, por sua vez, foram, dias d·epois, cobertos, não 
mais pela especie de lago, assim formado, mas, já por um
verdadeiro mar de agua doce. 

· DalJi, fugiram as pobres victimas para o alto das 
montanhas, onde a grande massa d' agua os foi perseguir, 
tendo como · recurso ainda, as serras de cumes elevados, 
para onde se dirigiram, precipitados. Quando pensavam 
começassem as aguas a baixar, ao contrario, continuaram 
ellas a se elevar, e de tal fórma, que os fez fugir' para o 
alto da Serra Grande. 

Pergunto eu: 
"Q 1 ..,,, ua era essa serrar 

. 
Alli, depois de alguns dias, a supportarern chuva,. 

dia e noite, sem treguas de um só momento, sentiram-se 
cada vez ·mais ameaçados da morte, que os perse~uia já ha 
bastante tempo, até que, ao despertar de uma manhã, en
contraram-se com os _pés dentro d' agua, . resolvendo-se, 
então, á subir as arvores, indo, gradativamente, dos -_tron
cos aos galhos e, destes as ramagens e, quando se alimenta~ 
vam de parasitas, insectos, larvas, frutas, folhas tenras, etc. ; 
11otaram que as aguas principiavam a baixar, indo ellas, de 

- ~ 

momento a momento, diminuind-o e desapparecendo; pelo 
que, foram tambem descendo das arvores e tomando a di
recção dos pontos mais baixos da serra ; notando, eptão, 
que alguns dos companheiros se deixavam ficar nos galhos, 
por já se terem habituado a vida daquelle ambiente. 

Por mais que os retirantes _os chamassem a acompa
nhal-os, não os attenderam, lá ficando, trepados aos ga
thos e a saltarem de ramagem em ramagen1, para prover-se 
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do alimento já alludido. Tempos depois começaram a 
apparecer, na Terra, macacos, que outra coisa não eram 
senão filhos dos homens, que lá permaneceram, _depois do 
diluvio . 

(Outra interpretação sobre .a origem do homem na 
Terra, embóra evolucionista~ como a de Darwin) (3) . 

- HISTORICO DA SUA CATECHESE . 

Muito temida sempre a grande Tribu bugre-boto
cuda Caígang, do interior do Estado de Santa Catharina, 
pela carnificina, que fazia , contra os que se encontravam 
nas circumvizinhança~ do centro, <:m que vivia, o que, no 
emtanto, nada mais era que, justos actos de represalia ás 
barbaras "batidas de Indios" ~hamadas; levadas a effeito 
contra os membros da mesmaJ pelos brancos ou civilisados; 
chefiados, n·os ultimes tempos, pelo celebre assassino 
"Martim Bugreiro", que matavam homens, mulheres e, 
até, crianças-, só por serem Indios e se defenderem das vio
lencias, de que eram victimas, tanto impressionou aos 
demais filhos do paíz que, um delles, afinal, no principio 
do mez de Setembro de 1914, sendo, como é, descendente 
·de uma das mais illustres famílias brasileiras, o Sr. Eduardo 
de Lima e Silva Hoerham, tudo desprezando: conforto, 
parentes, descanço, seu meio de vida, etc.; internou-se 
pelas regiões desconhecidas do bello Estado de S-anta Ca
tharina, atravessando os Rios: ,Benedicto, Scharlack e 

-----
(3) - Essa lenda é contada muito demoradamente, consu-

• mindo os expositores da mesma, um rosario de horas a seg~ir, quando 
não a te_rminam no dia seguinte áquelle, em que a iniciaram. ""' 

-

• 

• 
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Hercilio, florestas, cerros e valles, exclusivamente, para 
encontrar esses Indios, penetrar na séde de resídencia dos 
mesmos e, finalmente, catechisal-'os. Vivendo elles em 
guerra constante com outras tribus, fugindo dos civílisa
dos, que os matavam e roubavam-lhes os filhos, a todo 
momento e, por isso, sempre em busca dos mesmos, para 
vingarem-se, foi bastante dífficil e, de todo, arriscada a 
empreitada voluntaria ~ espontanea, que resolveu tomar 
sobre si, esse verdadeiro heroe, como abnegado brasileiro, 

, 
que e. 

As dif ficuldades foram taes que, para elle chegar ao 
local, onde os mesmos haJ?itavam, na confluencia do Rio 
Plate com o Rio Itajahy, soffreu o que talvez outro chris-
tão jamais supportaria. Ameaçado de morte, á flecha"e á - ..... 
1ança, por varias vezes; dándo tudo o que- comsigo levava 
aos Indios, inclusivé, a roupa, chapéo e sapatos, com -que 
se achava vestido; ficando, conseguintemente, em com-
pleta nudez, dormindo no chão, sem agasalhos, passando 
fome, varias vez~s; submettendo-se a todos os caprichos, 
que entendiam, até, de pôr abaixo grandes arvoresJ a ma-.. 
chado; desprezar as armas de fogo e brancas, que conduzia 
comsigo, etc.; com o maior risco de vida, afinal, -conse.
guiu o que se póde vêr e apreciar, a completa catechese · 
déssa tribu que, ·embóra muito maior ha 15 annos_ passa
dos, ainda hoje em dia, parece não possuir menos de 3 00 
a 400 indivíduos. 

Para conseguir tamanha victoria, a bem da huma
nidade, do seu paíz natal e do progresso da civilisação,- foi 
mistér, achar-se ameaçada essa tribu de forte ataque, por 
um grupo de estáncieíros vizinhos d·e suas terras, para . 
apossarem-se das mesmas, depois da carnificina, que a elles 

• . . 
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seria infligida, para que elle ·se impuzesse a todos os mem
bros da mesma, como o facto se passou. 

Já, mais ou menos treinado no atirar da flecha, co
nhecedor dos manejes do arco e, por isso, um tanto respei
tado por muitos dos Indios, com os quaes privava mais 
de perto, pediu as suas armas de fogo e munição, que se 
achavam com os mesmos guardadas e, sem a menor ser
ventia até então, para que elle e o seu interprete, caboclo 
paraense, se utilizassem das mesmas contra elementos do 
:tnesmo teor, que seriam empregados pelos atacantes . 

Aos primeiros tiros, de certeira pontaria, fazendo até 
tombarem aves pousadas ou voando, á grande distancia, 
conseguiu esse intrepido brasileiro todo exito do fim al-

. mejado, ficando1 desde lógo, conhecido pelo nome cdin
gang de: "Catanhára'' ou Jacarandá cabiuna, madeira de 
lei de primeira ordem e, lógo em seguida, pela denominação~ 
ainda mais importante para elles, de: "Mengelêtt que, 
em portuguez, significa: Onça negra, que é, como se 
sabe,-o animal mais feroz das nossas selvas. 

Desde então, até o presente momento, tornou-se elle o 
mandão, o chefe querido e respeitado por todos esses Indíos, 
a que venho de visitar e estudar em sua insinuante e captí-
vante companhia. , 

ALIMENTAÇÃO 

Desde que foi pacificada, pelo Sr. Eduardo de Lima 
e Silva Hoerham, essa respeítavel tribu índíge,na do -sul do 
Brasil, o Governo Federal, criou alli, o Posto de Protecção 
aos Indios que, em homenagem a esse íllustre patriota, 

• 

j 



recebeu o nome do seu venerando e heroico antepassado 
"Duque de Caxias". 

Esses Indios; até então, alimentavam-se, exclusiva
mente, de caça, de pesca e de fructas; começando, depois 
do funccionamento desse centro de .. amparo aos m_esmos, 
a plantarem para colher e a prestarem reaes serviços ao 
logar, então, escolhido para tal fim. Independente da 
abertura de pícadões e estradas, que põem em communica
ção as diversas localidades do pôs to, tratam do gado 
vaccum e ovino e <los gallinaceos e palmípedes, com que, 
em dias determinados da semana, se alimentam , bem assim, 
cultivam, já, em não pequena escala: a mandióca e o 
aipím, batatas ingleza e doce, canna de assucar, milho, 
feijão, arroz, amendoim, ~abóbora, inhame, tayoba · e al
guns legumes. Tambem continúam a alimentar-se muito 
com: pinhões, bananas, laranjas _e tangerinas. . 

REGIA.O DO SEU "HABITAT" '-

Vivem na região sul do Brasil, no interior do Estado 
de Santa Catharina, em terras do Município de Hammd
nia e suas circumvizinhanças, fóra da zona tropical, ba
nhadas pelos rios: Itajahy, Pl~te, Benedicto, Scharlac, 
Hercilio e seus affluentes; protegídas por preciosas flo
restas de madeira de lei e plantas medicínaes; servidas de 
~xplendida e abundante agua potavel e de sólo fertilíssimo. 

DIALECTO 

O vocabularío, junto, comprêhende o caíngang e mais 
os 6 idiomas: all~mão, ínglez, francez, italiano, castelhano 
e portuguez. 

' 

Simoens, da Silva. 
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VOCABULARIO CAJNGA,NG 
-

Estado de Santa Catharina - Sul do Brasil 

1 • 

Calugaog Deut1ch Eogli11b Fran9als Jtallaao Castellano Porturuez 
-

.. 

Yúgn Vater Father Pere Pa·dre P adre Pae 
Yãn lVIutter Mother Mere l\:f.adre M.adre Mãe 
Lánglé Bruder Brother Frere Fratello Hermano I r1nã-0 'I. 

Cót-Tschidu Sohn Son Fils Figlio H ijo Filho 
Mbédu Gatte Husband l\1:ari Marito Marido Marido 
Prõn Frau vVife Femme l\iioglü~ Mujer Esposa 
Catingáng l\1ann Man Homme Uo.mo Hombre Homem 
Tã Weib \Voman Femme lVIoglie Jli1ujer l\1:ulher 
lYhênrê Kind Child Enfant Bambino Criatura Criança 
Cui-á Korper Body Corps Corpo 'Duerpo Corpo 
Crên K-0pf Head Tete Testa Cabeza / Cab.:.ç~ 
Cúcá Arm Arm .Bras Braceio Brazo Braço 
Pwnteiê Bein Leg Jambe Gamba Pierna Perna 
Ninga Hand H.and Main Mano Mano Mão 
l pam ·~ Fuss Foot Pied Piede -Pié Pé 1.4: . 1 

Ninga-Zuê Finger Finger D-0igt ·Dito Dedo Dedo 
Nhant-cú l\'.fund Mouth Bouche Bocca ]B-0ea Bocca 
Co1ián \ Auge Eye _ Oeil Oeehio Ojo Olho 
Non-n&n Zunge Tõ-ngue L,angue Lingua Lengua Língua 
Crenkêki Haar Hair Cheveu Capello Cabello Cabello 
Nhá Zahn Tooth Dent Dente Diente Dente 
Nong-nhê Busen Breast Sein ·-seno 'reta Seio 
Nerng-nê Af ter A nus Anus Ano Ano Anu.s 
Zu Schams- Vulva Vulve Vulva Vulva Vulva 

palte 
Ngré Niãnnli Viril- Membre- l\[embro- l\1iembro- Membro-

ehes-gli~d member viril viril e ~iril viril 
Põro Stark Strong Fort ,Forte Fuerte Forte ·-

Tõro-ton Schwach Weak Faible Débole Débil Fraco 
-n ~- ~ Schon Pretty Joli - Bello Lindo Bonito 
Cólégn I-Iãsslich Ugly Laid Brútto F~o Feio 
Hêe Gut Good Bon Buono Bueno Bom 
Zogndingn Schlecht Bad l\tlauvais l\tialo l\'.falo 1 ~Iáu 
Hêe-Nha;n Oesu.n-dh el t Health Santé Salute J Salud j Saúde 

. 

-- - -- - - - . -

' 
' 
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• ' Caingang Oeutsch Engllsh 

-. -. 

Congó I{rankheit Sickness 
11ó IJonner Thunder 
Uvédn-Uvédn Blitz Lightning 
Pên Donncns- Thundcr-

chlag bolt 
Tácutan Reg~n Rain 
Cô-hú \\'ind \Vind 
Ngôiô Vvas~er Water 
N gôiô-uvai ICoth l\'.Iud 
Ngótandwia Soe Sea 

-

Caicá flimmel Heavcn 
Ngó Erde Earth 
Lá Sonne Sun 
Cfischá i\lond ~Ioon 
Gli"cksãn-ne Stern Star 
N gôiô-mbang -B1lu~ Ri ver 
Yomên \Veg Way 
Rn-oatschidn IIütte Hut 
Cú-quein ICanoo Canoe 
Cozéiê Da um 1rree 
Có 1 IIolz Stick 
Zág'!'- Zirbelnuss

1
?inekernel 

1llbá-zú ~l~hl .B1lour 
• 

) T ômvn llrot J3read 
Crág-nên Fleisch Fl€t>h 
Pahi Oberbaupt Chief 
V úio 13ogen Bow 
N dó Pf eil Arrow 
Cánha Korb Basket 
Cúrú Schamgürtel Waistclotb 
Pang Schus.s Shoot 
Cácrô , }i,isch Fish . 
Cácrô-cangmê·nh6 li'i~chnetz Pisbingoet 
N dédn-cor~g Diimon \Devil 
M eng Jaguar J àguar 
Oyôro 1\.ntathier Tapir 
Camoê I-Iirch Deer 
ú gn Schwein Pig 
Cavalú Ochs Qx 
Nicá-mbang I\:uh Cow 
Carnbêrê Ziege Goat 
Cóschêdn Nagetl1ier P acca 

Hogn-hogn 
Conhára 

Hund 
Af.fe 

Dog ' 
Tulonkey 

-

Fraoçaia 

' 

:vralatlie 
Tonnerr~ 
E ela ir 
l~oudrc 

Pluie 
Vcnt 
Eau 
J{ourbc 
lVIcr 
Uiel 
Tc1~re 

8oleil 
Lune 
I-Otoilc 
Riviere 
Ohemin 
Ilutte 
Uanot 
.. A.rbre 
·~ . .J. OIS 

P ignon 
.B,arinc . 
Pa1n 
Viande 
Ohef 
Are 
Fléche 
Panier 
Pague 
Tir 
l)oisson 
1tets 
l)émon 
Once 
~rap ir 
Cer.f 
Cochou 
Breuf 
\ Tache 
Chevre 
Pacca 

Chien 
Sing0 

• 

ItaHano 
j 

Castellano ~ Portuguei 
. 

' 
,_ 

lVIalattia Enfermedad Doença 
Tuono Trueno Trovão 
I,ampo Relam pago Relam pago 
Raggio Rayo Raio 

' 
P ióggia Lluvia Chuva 
Vento Viento Vento 
A:cqua Agua Agua 
Fá:nO'o Barro Lama 

- b 
l\fare Mar Mar 
Cielo Cielc Céu 
Térra 'rierra Terra 
Sóle Sol Sól 
Luna Luna Lua 
Stella Estrella Estrella 
Fiume Rio Rio 

' 
Via, Oamino Caminho 
Bicócca Choza Rancht 
Ca11oa Bote Canoa 
Albero 1\.rbol Arvore 
Légno Palo Páu 

1 Pinócchio Pifión Pinhão 
' 

Farina 1 I-Iarina Farinha 
f Pane Pan Pão 
Carne Carne - Carne 
Caporione J e.fe Chefe 
Argo .Arco -.Arco 
Fréccia ~,lecha Flecha 
P aniere Cesta C€tlto 
Perizóma Taparrabo Tanga / 

Tiro Tiro Tiro 
Pesce Pescado P eixe 
Réte Rod R'ede de pescar 
Demonio Demonio Demonio 

, Oncia Onza Onça 
1 Tapir Tapir ,Anta 
Cervo Ciervo Veado 
Pórco Puerco ~Porco 
Bue Buey Boi 
Vacca Vaca Vacc~ 
Capra Cabra.o Cabra ~ 
Paco Puerco Pacca 

del Bosque 
Cáne Perro - Cachorro 

l lVIacaco 
l 

~[ono ::W:acaco 



CaJngaog Deutsch Eoglisb Frao?i• 1 Italiano 1 Cast~llano Portuguez 
1 

N dêrecôcrê Oámbatbler Gambá Gambá Gambá ! Gambá Gambá 
Zázádn Oürtelthier Tatú Tatou .t\rmadillo Armadillo T-atú 
Tên-tênre Papagei Parrot Perroquet Pappagallo Papagayo Papagaio 
Cókê llahn Cock Coq Gallo Gallo Gallo 
Schon,gôi Vogelchen Bird Oiseau Uccello PájarO' Passarinho 
Mern-mbô Scbwhnmen To s,vim Nager Natare Nadar Nadar 
I ácúre Schrein1 'ro CTy Ü1'ier Gridare 1 Gritar · Gritar .. 11ên-nhê (1-ehen ToWalk l\1archer A11dare 11\íarchar ~ndar 
Uvég-11Jhê Schmecken To Taste 

' 
Gouter ({ustare Gustar Gostar 

Yôn .r\rgern 110 Annoy Ennl1yer Svo&liáre Fastidiar Zangar 

1J1.bré-nên Vermãhlen T·o 1\'Iarry l\Iarier { Maritare i C Casar . asar 
Ammogltare 

'l'ó-calá IDintrf!ten To Enter Entrer Entra1·e Entrar Entrar 
Véiê Desuchcu To Visit i Visiter Visitare Visitar Visitar 
Uvái,.,côiê Begatten · ro Copulate C·opuler Copuláre Fornicar Copular 
Ndédu-vêiê Spazieren! To Wallt Promen-er Passeg- Pasear Passear 

1 . 
g1are 

2n-<Yréiê Jagen ToHunt Chasser Cacciare Cazar Caçar 
Cúcrô-cangn- Fische11 To Fish Pêcher Pescáre Pescar Pescar 

mênhe 
1 . 

Nlai-tai iArooiten rro \Vork Trava1ller Lavórare Trabajar Trabalha1 
Ndéiê Kochen ~~-~~~~ t Z~~:~ Cucinár~ Guisar Cosinhar 
C{ip1eiê Waschen La vare Lavar Lavar 
Nem-nhê Geben To Give Donner Dare Dar Dár 
Mbó-ten Fiihreu To Carry 

1 
Porter Portare Llevar Levar 

' Tê1·e Sterben ':tio Die JM-ourir Mor ire Mo rir l\!Iorrer 
Oôiê Essen rro E at . Mauger Mangiare Comer Comer 
Crô-duhe Trinken To Drink jBoire Bévere Beber Beber 
Mbó-cá-ten Bringen , To BTing Porter Portare Tr.aer Trazer .. Bbóg-kê Wachs-cn rro Gro"'r Croitre Crescer e Crec.er Crescer 
Cátarê-bnhê 11.bwarts- To Descend Desc.endre Scendere Bajar Descer 

steigen 
Vêi-ê Sf-hen ToSee Voir Vedere Ver Vêr 
P eâyitgn-t e'lib ê Fliehen 'l,o Shun Fuir l~uggire !Iuir Fugir 
Uván-ndú Lachen ToLaugh Rir e Ridere R.eir IRir 
M arng-1i1hê I-Ioren ToH-ear Ou1r U.dire üir Ouvir 
Catalé .Aufwa:rts- To Ascend l\tionteT Montare Subir Subir 

stcigen 
llfbúro Gebaren To Deliver Accoucher P ar tcrire Parir Parir 
Nhaa .. kéiê Bitten ToAsk Demand~r Oomaodare Pedir Pedir 

·-
) 

' 
' 
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"Indio Caingang"' atirando a flexn, deixando vêr-se-lhe o 
tem betá -· enfiado no centro cl o l a hio inferior. 

Dstado de Santa Catharina. (Photographia de J. Ruhlancl). 

.. • 

"IndioR C'aingangR" nrmados pnra combate ou para cac:a, con1 
as pinturas corporaes, peculiare.s á trihu a lllle perlt'IH:enl. 
Estado de Santa Calharina. (Photographln. de J. ]{uhl:-ind). 
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n1eninas o urna cri11nça da "Tribu Caingang", protegidas 
pelo "Posto Duque de Caxias", no Rio Plate. 

Estado de Santa ç_}átha.rina. 

• 

f' •. , 

• • · -- - --· .....-- ·-- •k 

O autor entre dou s "lnclios Caingangs", nús, conservando 
pensos, por amarração, os men1bros v iris. 

Estado de Santa Catharina. 

sus .. -
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".lndia Caingang" núa, en1 a dianta<.lo estado de gr::n• i(lf'z. J\Iar
g en s do Rio Plate. E stada de Santa Catharina. 

,. • 

"Intl in. Cuingang'', con1 o f il ho nos brac:os e a cesta de pinhões, 
pendente da cabeça sobre as costas. Estado de Santa Catharina . 
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Grande grupo de "Indias Caingangs", <·0111 o auto 1· no centro, de l>raço dádo a duas d'ellas, 
achan do-se no n1esn10 presentes: o Chefe do Posto Duque de Caxias, o Interprete, o 

Phologr apho e um Camal'ada. E:-: t aclo de San ta Catharina . 

Grupo de "Indios Caingangs .. , trabalhando nas rodovias do "Posto Duque de Caxias", 
sob a direcçã,o do Sr . Eduardo de Lirna e Silva. Hoe 1·hanL B:;lado ele Santa catharina. 
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\'alio~a collecçfto de nrlc-fnctos dos "Indios Caingangs'', pertenC'entc no Sr. José Ruhland, 
de Florianopolis. E:-; lado ele Santa C'athnrinn. (Photographia cl<' J. Ruhland) . 

Craneo de "Ind io Caingang", visto de perfil, propriedad e do '"l\.f1H;eu Sin1oens da Silva", 
do Rio de Janeiro. Originado do Estad o d e Santa ::::ntharina. 



~ 

;J • 

Craneo de "Inclio ('aingaug", v islo de frente, p1·opriedade do 
"l\fuseu Simoens da Silva•·, do H.io de Janeiro. Originario 

do Estado de ::;anta Cat.harina.. 

~ • 

Dou:> :Lrlcfnelo::; elos "Jndios Caingangs", pertencentes ao "lYiu
seu Sin1oens da Silva", do Rio de Janeiro: I- Cinturão de 
fibra de samambaia, para suspensão elo penis; II - Tem

betá de 1nadeira, para o Jabio inferior dos índios. 
Estado de Santa 8atharina 



• 

Tres canoas, no Rio Plate, tripuladas por l'lndios Caingangs". Estado de Santa Catharina. 

Grupo de "Indios Cai11 gangs", photographado por occasião da visita, q u e aos mesmos fez, 
na região do Rio Plate, em fins de 1929, o Presidente do Estado, Dr. Adolpho l{:onder. 

Estado de Santa Catharina. 
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