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-APRESENTAÇAO 

Marco Antonio Gonçalves 

IFCS/UFRJ 

Toda vez que se tem oportunidade de publicar os trabalhos 
de Curt Nimuendajó é praxe que o organizador faça uma 
introdução comentando não s6 a nova publicação como também 
a vida e a obra deste homem que melhor dominou o 
conhecimento sobre os índios do Brasil na primeira metade deste 
século. Portanto, não seremos exceção. Em nossa apresentação, 
sua vida e sua obra serão destacadas com o duplo objetivo de 
lhe prestar uma homenagem e salientar, ainda mais, o alcance de 
sua empresa etnológica. 

Nimuendajó é um personagem importante no cenário da 
etnologia sul-americana. Enquanto viveu foi uma lenda que 
permaneceu com todo o mistério que cercou sua morte na aldeia 
Tukuna, no Solimões. É autor de uma obra ímpar no que se 
refere à qua1idade e à quantidade do material etnográfico 
levantado numa vida inteira dedicada à pesquisa de campo. 
Viveu a maior parte de sua vida entre os índios, numa época em 
que o trabalho de campo ainda não alcançara o lugar que veio a 
ocupar na etnologia. Nimuendajó, que se considerava um leigo, 
isto é, em suas palavras, pessoa "sem instrução universitária", 
já havia percebido que a relação com o outro era uma poderosa 
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fonte de conhecimento. Falar de Nimuendajú é falar de uma vida 
dedicada aos índios, à sua defesa no contexto de um país hostil 
à convivência de diferenças. A história de sua vida-vocação de 
etnógrafo foi construída no "campo", onde buscava entender 
cada língua e cada sistema social com os quais se deparava. 
Espírito dedicado, trabalhador competente, Nimuendajt1 fez com 
que determinadas sociedades indígenas brasileiras, a saber, 
Apinayé, Apapocdva-Guarani, Xerente, Tukuna, constassem do 
mapa da etnologia mundial através de obras lidas pelos 
etnólogos do seu tempo e até os dias de hoje citadas como 
exemplos etnográficos da América do Sul tropical. 

Como ele próprio diz a Herbert Baldus, numa carta datada 
de 1939: 

Quer que lhe mande wna história de minha vida? É 
muito simples: nasci em Jena, no ano de 1883, não 
tive instrução universitdria de espécie alguma, vim 
ao Brasil em 1903, tinha como residência 
permanente, <JM 1913, São Pau/,o, e depois BeMm do 
Pard, e todo o resto foi, a~ hoje, uma série quase 
ini.nterrupta de explorações, da.s quais enumerei, na 
lista anexa, aquelas de que me lembro. Fotografia 
mi.nha não tenho. (Cf. Baldus, 1946:92.) 

Na lista de suas expedições, observa-se que desde 1905 até 
1945, data de sua morte, não houve um ano em que não tenha 
estado entre os índios. Constata-se apenas uma interrupção, 
entre os anos de 1943 e 1944, quando foi preso, na alta 
Amazônia, por ser considerado "espião nazista", devido a 
intriga feita por um seringalista com quem tinha se indisposto 
em defesa dos Tukuna (Cf. Schaden, 1981:22; 1973.) Tal 
interrupção deveu-se também a seu estado de sat1de, agravado 
naquele período. 

Nimuendajd inaugurou sua obra etnográfica com uma 
publicação sobre os Apapocdva-Guarani, dos quais herdou o 
nome Nimuendajd. Desde então publicou int1meros artigos, 
livros, comunicações. Entre os mais importantes, estão seus 
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livros sobre a organização social dos Jê, que foram publicados a 
partir de 1937, por intermédio de Robert Lowie, nos &lados 
Unidos. Esse trabalho inspirou algumas gerações de etnólogos 
que se dedicaram a estudar os Jê do Brasil central: de 
Lévi-Strauss ao Projeto Harvard-Museu Nacional, sob a 
coordenação de Roberto Cardoso de Oliveira e David 
Maybury-Lewis, estes últimos, responsáveis pelo advento de 
uma nova fase na etnologia brasileira.1 

Ao longo dos anos viajou ininterruptamente, cobrindo 
quase todo o mapa do Brasil, seja com recursos próprios, seja 
com financiamento de instituições nacionais como o Serviço de 
Proteção aos fndios, o Museu Nacional, o Museu Paulista, o 
Museu Goeldi, e internacionais como os Museus de 
Gotemburgo, de Hamburgo, de Dresden e de Leipzig, como 
também com apoio do Carnegie Institut e da California 
University, nos &tados Unidos. (Cf. Nunes Pereira, 1946:27 .) 

Além de etnólogo, Nimuendajú demonstrou possuir um 
extenso conhecimento de museologia. Durante toda sua vida 
coletou e organizou coleções de peças etnográficas que boje 
formam parte do acervo de museus da Alemanha, da Suécia e 
mesmo do Brasil. Como cartógrafo, rea1izou trabalhos 
importantes como o seu Mapa Etno-Histórico. 

Até hoje, ninguém pôde escrever com autoridade sobre 
tantas sociedades indígenas brasileiras como Curt Nimuendajú. 
Foi um grande trabalhador de campo, que aliava o compromisso 
com os índios ao profundo respeito por suas formas de ser, por 
suas culturas. Parece-nos que escrevia para dar conta tanto de 
sua vivência, do que aprendia, quanto das novas lógicas que 
percebia. Nimuendajú pôde perceber, àquela época, o sentido da 
razão etnológica moderna. Percebeu sozinho, com base na sua 
vivência com os índios, no campo. &ta percepção foi o móbil 
da paixão que, por mais de 40 anos, o animou a tentar desvendar 
os mais variados sistemas culturais com os quais se defrontou. 

Melatti (1985) chama a atenção para a posição marginal 
que ocupava Nimuendajó no campo da etnologia, fato que lhe 
permitiu isentar-se de compromissos teórico-institucionais e que 
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contribuiu para que não tivesse se filiado a nenhuma escola de 
pensamento que privilegiasse um campo social específico como 
o mais importante a ser investigado. Esse distanciamento lhe 
teria pennitido perceber e pôr em evidência questões centrais 
das sociedades que descrevia. Sendo assim, o que fazia era 
trabalho de campo, descrição etnográfica e interpretações 
pertinentes sobre o material coletado, assim como associações 
interessantes que revelavam a profundidade de seu material.2 
Viveiros de Castro (1987:xxiv.) concorda com Melatti, 
salientando, porém, que na sua trajetória etnológica, 
Nimuendajó teve importantes interlocutores para sua formação: 
Nordenskiold, Métraux e Lowie. 

Castro Faria ( 1981) assinala que a história da vida de 
Nimuendajú esteve sempre vinculada às coleções etnográficas 
que organizava para os museus da Europa e dos Estados Unidos. 
Naquele momento, os museus de etnografia criavam um mercado 
para coleções etnográficas e arqueológicas. Nordenskiold foi um 
dos responsáveis pela criação de um mercado para coleções 
etnográficas provenientes da América do Sul e do Brasil, que se 
fazia representar pelas coleções organizadas por Curt 
Nimuendajú (Cf. Castro Faria, 1981:17-18). Assim, Nimuendajú 
aliou, durante quase toda a sua vida, a atividade de colecionista 
à de etnógrafo. Esta atividade de organizador de coleções 
garantiu-lhe recursos necessários para a realização de seu 
trabalho etnográfico. 

Reproduzimos, aqui, o trecho de uma carta de 1936, 
endereçada a Fernando de Azevedo, em que Nimuendajú fala do 
papel importante da atividade de colecionista para sua vida de 
pesquisador: 

Com taes vendo.s de coleções eu conseguia cobrir 
apenas uma parte dos despesas dos minhas viagens e 
longas estadas entre os fndios durante as quaes me 
vejo as vezes obrigado a prestar-lhes socorros que 
me ficam mais caros que os trabalhos cienttficos e as 
coleções. O resto do dinheiro eu arranjava ld ''como 
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deus fôra servido'' contraindo dividas e pagando-as 
com sacrifício, ~ que a Cal.ifomia University, isto 
I, o Dr. R. Lowie começou a interessar-se pelos 
resultados. (Nimuendajú, 1970:190.) 

Embora Nimuendajd tivesse na atividade de colecionista 
um meio de sobrevivência, não foi este o real motivo ou o que o 
animava a partilhar da vida de indmeras sociedades indígenas. 
Pois, se assim o fosse, teria sido apenas um comerciante de 
peças etnográficas, animado pela excentricidade, em busca do 
exótico nos trópicos. A nosso ver, sua paixão era menos a de um 
colecionista, atividade considerada como meio para alcançar um 
fim, do que a de etnógrafo, sempre em busca de desvendar 
novas e diferentes formas de se conceber o mundo. Parecia ser 
dominado pelo desejo e pelo prazer de conhecer este outro e de 
entendê-lo em profundidade. 

Curt Nimuendajd nasceu no dia 17 de abril de 1883, na 
Alemanha, numa cidade da Thuringia, Jena. órfão de pai e mãe, 
foi criado por uma avó e uma tia (Cf. Cappeler, 1963 apud 
Schaden, 1964; 1967-68). Nunes Pereira traça-lhe o perfil: 

F<sico robusto - embora fosse mediana a sua 
estatura - dominado por um crânio que lhe era um 
tanto desproporcional, no qual, no entanto, os seus 
olhos azuis, de velha porcelana de Saxe, s6 sabiam 
encarar os indivfduos e as coisas diretamente, sob 
sobrancelhas espessas, fortemente franzidos. ( ••• ) 
Não era um esplrito contemplalivo nem dado a 
divagações literdrias, mas um espfrito dinâmico, 
fundamentabnente objetivo, de vigoroso cardter. 
(1946:16,26.) 
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Isto tal vez explique sua disposição incansável para o 
trabalho de campo, que é a própria natureza de sua obra e de sua 
contribuição para a etnologia. 

O escritor Arthur Heye refere-se a Curt Nimuendajd e aos 
encontros que com ele manteve no casebre do etnógrafo, perto 
do Jardim Botânico de Belém, em um livro sobre sua expedição 
à Amazônia. Classifica-o como modesto, cortês, amável e pouco 
comunicativo. 3 

O frei dominicano Pedro Secondy relatou a Baldus uma 
viagem de lancha que fez em 1940, descendo o Araguaia, da 
qual participou Nimuendajd; revela uma característica da 
personalidade do etnógrafo, quando diz: 

Ficou o dia inteiro absorvido com a bl1sso/a 
estudando o rio, de modo a provocar comentdrios 
dos outros passageiros, que diziam: ''Que homem 
esquisito!'' S6 depois do escurecer, é que ele 
consentiu em conversar. E toda vez que a lancha 
parava para os passageiros pernoitarem em terra e 
preparar na praia. o acampamento coletivo, 
Nimuendajd informava-se da hora da partida, 
afastando-se para donnir sozinho e s6 reaparecer 1W 

dia. seguinte pontuaúnente e com a barba feita. 
(Cf. Baldus, 1946, 93.) 

Sobre sua vida particular, Nunes Pereira informa que por 
volta de 1921 uma índia da tribo Tembé, que tinha se tomado 
sua companheira desde sua primeira expedição a estes índios em 
1914, morre na volta de sua viagem ao rio Madeira (1946:31). 
Em novembro de 1972, a revista Veja publicou: 

Morre a lavadeira Jovina Nimuendajú do 
Nascimento, 69, vidva do antrop.1/ogo alemão Curt 
Nimuendajfl ••• O pioneiro dos estudos indlgenas a 
contratou em 1922 e, apaixonado, se casou em 
seguida; ad sua morte em 1945, ele passava seis 
meses 1W mato com os (ndi.os e seis meses com ela 
em Belém do Pard. (Cf. Schaden, 1973 .) 
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Ainda sobre sua pessoa, temos um relato de Frederico 
Edelweiss, quando de sua estada em sua residência na Bahia: 

Nimuendajd passou duas semanas enlre os meus 
livros. Sd inlen-ompia as suas leituras e notas na 
hora do almoço, e este, para desespero de minha 
mulher, se restringia terminanlemente a carne ou 
peixe, de preferência assados, feijão e farinha. Rara 
vez e apenas constrangido provava outros pratos. 
(Edelweiss, 1971 :277.) 

Sua autocrítica rigorosa, no que se refere a seu trabalho, 
revela-se em várias de suas comunicações pessoais a 
pesquisadores com os quais manteve correspondência. Durante 
toda a sua vida, alertou para que não construíssem o mito 
"Nimuendajd", como ele próprio escreveu em carta, de 1936, a 
Fernando de Azevedo: 

A minha pessoa porém nlio oferece nenhum interesse 
à ciência: os assuntos com que me ocupo nos meus 
estudos, estes sim. Portanto queira desculpar-me se 
lhe digo desde jd com toda franqueza que não desejo 
ver o meu retrato em parte alguma e o meu nome s(1 

debaixo de trabalhos feitos por mim. (Nimuendajd, 
1970:191 .) 

Não queria ser apontado como uma autoridade em 
etnologia, aquele que deveria ser consultado como especialista 
na matéria. Isso fica patente em outra carta, da mesma época, a 
Fernando de Azevedo, quando dá indicações de outros 
etnólogos que, melhor do que ele, poderiam fornecer dados e 
infonnações sobre os lndios brasileiros: 

Ali4.s o Snr. tem em São Paulo dois ethnologos que 
pelo menos eu tenho em alta consideração, si bem 
que a ambos sd conheço pelos seus trabalhos 
publicados. O primeiro i o Dr. Herbert Baldus cujo 
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Indianerstudien tanto como os trabalhos lingülsticos 
sobre as Unguas 'Z.amuk e Kaskihd acho muito bons e 
do qual espero com impaciência a publicação dos 
resultados obtidos entre os Tapir~. Não posso 
deixar de estranhar que num meio intelectual como o 
de São Paulo um ethnologo do quilate de Baldus não 
encontra sequer os meios para continuar os 
trabalhos no campo para os quaes se mostrou tão 
apto, quanto o que precizamos sobretudo é salvar o 
que ainda resta dos lndios vivos. O outro ao que me 
quero referir f Uvi-Strauss. O seu pequeno trabalho 
sobre a sociologia dos Bororo publicado no Journal 
de la Société des Américanistes é simplesmente 
admirdvel. Raras vezes vi em tão poucas paginas 
material tão bom e de tanta importância. Possuindo 
pois São Paulo dois ethnologos como aquelles acho 
que o Snr. nem devia ter necessidade de recorrer aos 
resultados em muitos sentidos deficientes dos 
trabalhos meus ... É precizo que também no campo 
da ethnologia São Paul.o abra o caminho para o 
resto do Brazil, pois do Museu Nacional, segundo 
me quer parecer, pouco podemos esperar ... 
Necessdrios seria porém que os trabalhos fossem 
executados por scientistas que, como os dois acima 
citados, jd deram provas da sua bôa orientação; os 
pseudos-ethnologos, pelo menos cd no norte jd os 
temos em número suficiente. (1970:192-193.) 

Em correspondência a Mansur Guérios, de 3/11/1944, 
escreve num tom de modéstia e seriedade: 

Peço que não tome a mal estas observações que 
estou fazendo. Não sou doutor nem mereço o titulo 
de '' ,, mestre que a sua benevolência me conferiu. 
Tenho errado muitas vezes, e sempre estou prompto 
para corrigir os meus erros a vista de novos dados. 
Remeto-lhe a c6pia de meu vocdbulo Kaingang de 
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São Paul.o para o Sr. tomar conhecimenlO. Peço-lhe 
porhn que não o publique, nem a elle nem a 
nenhuma das núnhas cartas. (Nimuendajit; Mansur 
Gldrios, 1948:221.) 

O jovem Curt Unkel chegou ao Brasil em 1903, com 20 
anos de idade. Sua viagem foi custeada por uma meia-irmã. (Cf. 
Cappeler, 1963 apud Schaden, 1964.) Em sua cidade natal, fez 
o curso secundário e depois passou a exercer a função de 
operário da fábrica Zeiss - artesão, aprendiz de mecânico ótico. 
(Cf. Castro Faria, 1981:21.) Na biblioteca desta fábrica, 
inicia-se nas leituras e nos mapas sobre os índios da América do 
Norte e do Sul (cf. Cappeler, F., 1963 apud Schaden, 1964). 
Durante o primeiro período em que se estabeleceu em São 
Paulo, trabalhou numa loja de ferragens até o ano de 1905, 

l quando então partiu para o interior do &tado com o intuito de 
conhecer os Guarani da região de Bauru, onde à época se 
construía a estrada de ferro Noroeste do Brasil. Vive entre os 
Guarani e ganha o nome de Nimuendajá, que significa "o que 
estabeleceu sua morada. "(Cf. Schaden, 1981 :22.) 

Curt Nimuendajó foi um autodidata: aplicara-se com 
entusiasmo ao estudo de obras etnográficas. Sua paixão pelos 
temas etnológicos, seu esforço e desprendimento na rea1ização 
de seus trabalhos de campo autorizaram-no a ser etnólogo. 
Cruzou o Atlântico, provavelmente em uma das levas de 
imigrantes provenientes da Alemanha que vinham tentar a sorte 
nos trópicos. Chegando em São Paulo em 1903, ali se 
estabeleceu, apartando-se, assim, da maioria de seus 
conterrâneos que rumaram em direção ao sul do país. (Cf. 
Corrêa Filho, (1951] 1981:13.) No período em que manteve 
residência em São Paulo, Nimuendajá tinha como ponto de 
referência o Museu Paulista; entre uma expedição e outra, 
trabalhava em sua biblioteca. Somente mais tarde Nimuendajd 
iria afastar-se da instituição, quando passou a discordar das 
idéias de seu então diretor, Hermano Von Ihering, a favor do 
extermínio dos índios. Nimuendajá identificou-se com a visão, 
oposta a essa, propalada por Rondon e seus seguidores, em 
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relação ao destino das populações indígenas do Brasil. A 
associação de Nimuendajd com o Serviço de Proteção aos fndios 
se dá desde sua fundação, quando passa a ser contratado. Entre 
191 O e 1913, toda a sua atividade entre índios no oeste e na 
região costeira do &tado de São Paulo, em Tibagy e 1 vaf, no 
Paraná, e no sul de Mato Grosso, esteve subordinada ao Serviço 
de Proteção aos Índios. (Cf. Nunes Pereira, 1946:24.) Entre 
1914 e 1915, trabalha, ainda contratado pelo SPI, entre os 
índios Tembé, Timbira e Urubd do Gurupi, no Maranhão. Entre 
os anos de 1921 e 1923, é novamente contratado pelo órgão 
para desenvolver trabalho na região do Madeira, no Amazonas, 
especialmente com os Mura e os Parintintin. (Cf. Moreira Neto, 
1982:16; Nunes Pereira, 1946:25.) 

Entre 1905 e 1908, Nimuendajd esteve em relação direta 
com os Guarani do oeste de São Paulo, o que marcaria de forma 
defmitiva sua visão sobre a etnologia e sobre o problema das 
populações indígenas brasileiras. Como ressalta Moreira Neto 
(1981:13), esta experiência inicial com os Guarani iria definir 
seu futuro como etnólogo e como indigenista. Além de publicar 

seu primeiro trabalho sobre estes índios, obra considerada 
monumental para aquela época em virtude da qualidade dos 
dados e das interpretações que apresentava, deixou um diário de 
campo que mais tarde, em 1954, foi publicado por intermédio de 
Egon Schaden, sob o título Apontamentos sobre os Guarani.. 
Este texto é um complemento à leitura d'As úndas da criação e 
destruição do mundo •.• , revelando seu talento e sua 
sensibilidade para a percepção do outro. 

Nimuendajd começa a publicar quando tem 31 anos. As 
Lendo.s da criação e destruição do mundo como fundamento da 
religião dos Apapocflva-Guarani., publicado originalmente em 
alemão em 1914 - cuja edição portuguesa foi estabelecida, 
finalmente, em 1987, por Emmerich e Viveiros de Castro -
embora sendo o trabalho inicial de sua carreira, já revelava sua 
sensibilidade de etnógrafo na percepção dos problemas centrais 
e fundantes de uma cosmologia Tupi-Guarani. A introdução de 
Viveiros de Castro (1987) a esta obra deixa patente o quanto 
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Nimuendajd contribuiu para inaugurar uma problemática que até 
os dias de hoje permanece fundamental para a compreensão da 
visão de mundo Guarani: 

Se considerarmos a fortuna que as questões abertas 
por Nimuendajd tivercun na produção subseqüente 
sobre os Guarani, com Alfred Mitraux., Egon 
Schmlen, Leon Cadogan, Pien-e e Biiene C/.astres, 
Georg Grunberg e tanto outros, vê-se que este seu 
pequeno ensaio i sem nenhum exagero o texto que 
.funda a etnologia Guarani contemporânea, aquela 
que, dentro do conjunto de estudos sobre os povos 
Tupi-Guarani., mais se desenvolveu ad agora em 
quantidade e qualidade, colocando os problemas 
mais instigantes para os futuros pesquisadores desta 
drea. (Viveiros de Castro, 1987: xxvii.) 

O nome Nimuendajd lhe foi atribuído no ano de 1906, 
quando já residia por algum tempo entre os Apapocdva-Guarani, 
através da complexa cerimônia de batismo. Em 1922 
naturalizou-se brasileiro, ocasião em que abandonou seu nome 
de famfiia, Unkel, e incorporou o nome Guarani. 

O nome Nimuendajd carrega um duplo sentido: o dos 
nominadores, os Guarani, que o impuseram àquele estrangeiro 
que habitava com eles, e o que lhe atribuiu o próprio nominado. 
Da pe1spectiva indlgena, chama atenção a tradução do termo 
Nimuendajd: "o que estabeleceu sua morada". Um estrangeiro 
que morava no meio deles, como um deles, e que por isso ali se 
estabeleceu. Da perspectiva de Curt Unkel, Nimuendajá seria o 
significante cujo significado era sua identificação com a causa 
indígena e com a razão etnológica. Nimuendajá entendia o 
sentido que para os Guarani o nome detinha, como ele próprio 
escreve em seu ensaio As Lendas da criação e destruição do 
mundo ••• O nome é parte de seu possuidor, um "pedaço", algo 
idêntico a ele, inseparável de sua pessoa. O nome é a própria 
pessoa. 
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Em 1909, Nimueodajd viaja novamente pelo oeste paulista 
indo ao sul de Mato Grosso, entrando em contato com as tribos 
Guarani, Kaingang, Ofaié, Oti e Terena. 

Entre 1910 e 1912, conviveu com os Kaingang de São 
Paulo. Os Kaingang, àquela época, foram o foco de um debate 
em que se travava uma guerra de posições: de um lado, as teses 
defendidas por Herman Von Thering, que pregavam o extermfnio 
das populações indígenas, declaradas como empecilhos ao 
progref' e à civilização, e de outro lado as teses de Rondon e de 
seus seguidores, calcadas em ideais humanitários, defensores da 
coo vivência pacífica com as tribos indígenas e do respeito às 
suas tradições culturais. Nimuendajó tomou partido neste 
debate, posicionando-se ao lado de Rondon. Seus trabalhos 
sobre os Kaingang, que ora são publicados, procuram, como 
testemunho de respeito, entender e desvendar aquela lógica 
social tão particular. 

A resistência Kaingang à construção da estrada de ferro no 
sentido Mato Grosso - Norte do Paraná barrava os projetos 
expansionistas da empresa da cafeicultura, dificultando a 
colonização no sertão paulista. Tal resistência colocou um 
problema que atingiu todo o país e gestou, naquele momento, 
uma concepção indigenista defendida por Rondon e seus 
seguidores, como Horta Barbosa, responsável pela criação do 
Serviço de Proteção aos Índios, em 1910. 

Em 1914, transfere-se para Belém do Pará e tem como 
sede o Museu Goeldi. Nimuendajó teve uma importante 
associação com o Museu Goeldi, o que foi muito positivo para 
seu trabalho e também para a instituição que, à época, tinha à 
frente, como diretor, o Sr. Carlos Estevão de Oliveira, que fazia 
esforços para ativar o museu e colocá-lo numa nova fase de 
produtividade. (Cf. Moreira Neto, 1982: 11.) 

Entre 1915 e 1921, viaja, por conta própria ou com 
fmanciamento do Museu Goeldi, pela região do Pará e do 
Maranhão, revisitando os índios Tembé e conhecendo os 

r Apaiari:'Sipaya, Arara, Kaiap6. (Cf. Nunes Pereira, 1946:26.) 
'- ) 
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Na década de 20, o Journal de la Soci,t~ des 
Am4ricanistes, de Paris, sob a influência de Paul Rivet. passa a 
publicar seus trabalhos, sobretudo os que versam sobre línguas 
indígenas brasileiras. 

A partir da década de 30, Nimuendajd inicia um diálogo 
com o antropólogo norte-americano, de origem austríaca, Robert 
Lowie. Este foi mais que co-autor de trabalhos: chegou a 
traduzir e mesmo editar alguns textos de Curt Nimuendajd para 
serem publicados nos Estados Unid~s. Esta foi uma abertura 
importante para sua obra, pois lhe permitiu ser lido por 
antropólogos não só de ltngua alemã. Permitiu tamb6m que suas 
monografias, sobretudo aquelas sobre os Jê, fossem lidas por um 
pdblico mais amplo, de orientações tedricas diversificadas. 

Em 1934, foi a dnica vez que deixou o Brasil desde sua 
chegada, cm 1903, retomando, por um breve período, à 
Alemanha, onde visitou o Museu de Gotemburgo. (Cf. Nunes 
Pereira, 1946:2.) 

Sua obra máxima, que une erudição bibliográfica, 
experiência de 40 anos de convívio quase que permanente com 
indmeras sociedades indígenas do Brasil e sua habilidade de 
artesão, advém com a produção, poucos anos antes de sua 
morte, do Mapa Etno-hist6rico. (IBGE, 1981.) Este mapa 
apresenta 40 troncos lingütsticos, três caracteres tipográficos 
diferentes para identificar os etnônimos das tribos existentes e 
extintas, e localiza 1.400 tribos. Curt Nimucndajd desenhou três 
exemplares deste mapa: o primeiro, a pedido de Carlos Estevão, 
para o Museu Goeldi, o segundo, como c6pia, para a 
Smithsonian Institution e, finalmente, o mais completo, para o 
Museu Nacional. Foi impresso integralmente, pela primeira vez, 
em 1981 pelo IBGE.4 

Em menor proporção, fez serviços cartográficos para a 
Inspetoria de fndios do Pará a pedido de seu chefe que era, à 
época, José Maria da Gama Malcher; desenhou croquis e cartas 
contendo a localização especffica de alguma.4l tribos da região. 
(Cf. Nunes Pereira, 1946:30.) 
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Durante os anos de 1941 a 1944, em três períodos 
distintos, Curt Nimuendajó ministrou aulas sobre etnologia no 
Museu Goeldi, com forte concentração na descrição das 
sociedades tribais brasileiras. Segundo um esquema do curso, 
feito por uma de suas cinco alunas, lê-se: "Povos dos Andes, 
Inca, Azteca e Maya, Pueblo, Apache, lroquês, Povos da Costa 
e dos grupos brasileiros destacam-se os Tupinambá, Guarani, 
Botocudo, Bororo, Canela (Timbira), Apinayé, Kaiapó, 
Tukuna." Durante as duas primeiras partes do curso, ministradas 
nos períodos de 11/11/1941 a 2412/1942 e de 21/1/1943 a 
15/6/1943, estudavam-se as culturas destes povos, 
valorizando-se os pontos de vista material, econômico e social. 
Na terceira parte do curso, realizada no período de 12/1/1944 a 
1/8/1944, comparavam-se as várias culturas abordadas nos 
primeiros períodos, discutiam-se teorias etnológicas, sobretudo a 
divisão de ciclos culturais de W. Schmidt e as de Morgan, sendo 
concluída com um estudo aetalhado da famfiia Tupi-Guarani, 
aspectos lingüf sticos e sociais. (Cf. Nunes Pereira, 1946:28 e 
apêndice 4.) 

Em 1943, com (>() anos, Nimuendajó esteve no Rio de 
Janeiro, a convite do Marechal Rondon, para integrar os 
trabalhos etnológicos do Conselho Nacional de Proteção aos 
:fndios e para acertar uma expedição que realizaria, em breve, à 
região de Mato Grosso. Durante sua estada, deu algumas aulas 
improvisadas a Harald Schultz, que vieram a ser publicadas 
como resumos de aulas com o título de Sugestões para 
pesquisas etnogrd.ficas entre os fndi.os do Brasil. (1946:36-44.) 
As sugestões variam desde cultura material, economia, 
organização social até o levantamento lingü!stico. (Cf. Baldus, 
1954:499.) 

Por ocasião desta estada no Rio de Janeiro, foi acometido 
por um problema de saóde, o qual é relatado numa carta a 
Herbert Baldus: 

Fazendo os in.dispensdveis exames gerais, andlises, 
etc. os ~dicos chegaram à conclusão que o meu 
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Nimuendajt1 ministrando uma aula no Museu Nacional em 1943. Entre seus alunos estão Heloísa Alberto Torres e Luiz de 
Castro Faria (o segundo da direita para a esquerda). 
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estado era tal que eu devia abandonar de uma vez e 
para sempre minha vida. de sertão e de convivência 
com os fndios. De fato, impuseram-me uma ta.l dieta. 
que eu jamais poderia cumprir senão malmente nos 
grandes centros de civilisação. A mim semelhante 
solução causou uma grande tristeza. O sr. bem sabe 
como eu estava identificado com os tndios. 
Parece-me incrlvel que eu nunca mais hei de ver os 
campos dos Canellas banhados em sol nem os igapds 
sombrios dos Tukuna. Além de que eu pensava ainda 
de fmer algumas coisas que agora taJ.vez nunca mais 
serão feita.s ... Eu jd estou definitivanu:;."'!te fora do 
combate. (Baldus, 1946:92 .) 

Enunerich e Leite (1981:29) citam trechos de outras cartas, 
da mesma época, endereçadas a Métraux e a Lowie, que tratam 
do mesmo problema: 

Portanto, depois de quasi 40 annos, a minha 
actividade em convivência com os fndios chegou ao 
seu fim quando eu menos o esperava. O Snr. 
comprehenderd como isto me entristeceu, sabendo 
como sabe que essa vida era todo. a minha 
satisfacção... Mas terei de confonnar-me, tratando 
de começar uma nova vida.. 

A partir de então, Nimuendajd passa a assumir alguns 
trabalhos encomendados por instituições, como foi o caso do 
contrato que firmou com o Museu Nacional, à época dirigido 
por Helofsa Alberto Torres, para produzir um mapa que 
registrasse a localização passada e atual, as migrações, as 
classificações por grupo lingüfstico de todas as tribos brasileiras 
desde a época do descobrimento. Além da realização do mapa, 
que por si s6 era um trabalho monumental, considerando-se, 
ainda, o fato de que seria feito pela terceira vez, Nimuendajd se 
dedicaria a preparar os originais, em português, de seu trabalho 
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sobre os índios Canela. (Cf. Emmericb, C; Leite, Y., 1981:29.) 
Nimuendajd, numa carta de 25/1/1945 a Mansur Guérios, fala 
sobre este fato: 

Em fins de dezembro mandei para o Museu Nacional. 
o primeiro manuscrito: ''Os Ram/Wkamekra1111 

(Canelas). É que ama/mente estou traduzindo o meu 
stock de l.endas, tanJo as jd publicadas em a/.emlio 
como as i""ditas. São mais de 300 /.endas (inclusive 
alguns fragmentos) de 22 ~t , i tribos diferentes. 
Quando porem o Museu Nacional. publicard alguma 
coisa não sei. Encontro uma grande dificuldade, 
para não dizer impossibilidade de entender-me com 
o Museu Nacional, facto este que me tksgostou e me 
dd de pensar bastante. (Nimuendajd; Mansur 
Gldrio.s, 1948:228-229.) 

Mesmo depois da carta desalentadora a Baldus e dos 
compromissos firmados com o Museu Nacional, Nimuendajd 
escreve para ele, em maio de 1945, informando que iria fazer, 
em breve, uma nova viagem aos Tukuna. Desta viagem não mais 
retomou. Veio a falecer no dia 10 de dezembro de 1945, como 
atesta um telegrama proveniente de Manaus, que informava: 

F a/.eceu na localidade de Santa Rita, entre os lndios. 
Foi sepultado na região que 1 moradia da tribu a 
que dedicara grande parte de sua vida. O ilustre 
sdbio fa/.eceu repentinamente, justamente no 
momento em que lia uma carta em um tapiri que 
construfra entre os indfgenas para seus estudos. 
(Cf. Baldus, 1946:92 .) 

Em 1956, foi feita a exumação dos restos mortais de 
Nimuendajd com a intenção de transladar seus restos para uma 
urna funerária, cuja guarda fora confiada ao Museu Paulista. Em 
1958, foi feita uma cerimônia organizada pela Sociedade de 
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Sociologia Brasileira, contando com a presença de Baldus, 
Schaden, Schultz e Fernando de Azevedo, que homenagearam 
Nimuendajt1, mas não lhe deram um destino defmitivo. Nas 
palavras de Thekla Hartmann: 

A urna. e os despojos de Nimuenda.jú ficaram desde 
então no Museu Paulista, às portas do Setor de 
Etnologia. A Igaçaba foi violada, um tapetinho 
vermelho esgueirou-se para seu interior, a cera de 
numerosas velas esco"eu pelo granito polido, e 
durante 23 anos antrop~logos visitantes, nacionais e 
estrangeiros fitaram-na compadecidos ou com 
revolta. nos olhos. Diariamente a urna. lembrava ao 
Setor de Etnologia do Museu Paulista do que vale a 
expressão de respeito a wn grande pesquisador. 
(Hartmann, 1981-82:190.) 

Depois de três anos de burocracia, Nimuendajt1, que 
morreu em 1945, foi exumado em 1956, transportado para o 
Museu Paulista em 1958, foi finalmente sepultado num cemitério 
de São Paulo, em 1981. 

Foram ao todo 43 anos de viagens, em que fez escavações 
arqueológicas, pacificou índios, coletou material lingüístico e 
etnológico, fez levantamento topográfico das regiões percorridas 
e desenhou esboços e mapas com toda a precisão cartográfica. 

Nimuendajt1, durante toda a sua vida, teve um sério 
comprometimento em relação ao destino dos povos indígenas 
que estudava. Desde a adoção do nome, em 1906, até o dltimo 
ano de sua vida, preocupou-se em defendê-los da cobiça e da 
estupidez dos brancos, quer dando seu testemunho de 
compreensão sobre cada sociedade que estudava ao desvendar 
as mais diferentes lógicas de ser, quer denunciando as ações que 
atentassem contra os interesses indígenas. Sua dltima tomada de 
posição em relação aos índios foi quando escreveu sobre a 
situação dos índios Parakanã, do Pará. Sua carta foi lida e 
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transcrita, 17 dias após sua morte, na 14! Sessão do Conselho 
Nacional de Proteção aos índios, presidida pelo general 
Rondon. Tratava-se de uma ºCarta sobre a expedição armada 
contra os fudios Parakanã", dirigida a Harald Schultz, em 1945, 
na qual Nimuendajú referia-se ao seu desligamento, enquanto 
colaborador, dos trabalhos da Fundação Brasil Central, que 
tinha a seu cargo a construção da estrada de ferro do Tocantins 
e em cuja linha os índios Parakanã faziam repetidas incursões. O 
diretor dos trabalhos era o engenheiro Carlos Teles, que 
defendia abrir fogo contra os índios, caso estes atentassem 
contra as obras da estrada de ferro. Nas palavras do engenheiro: 
"Ou se acaba com os índios ou estes acabam com a 
civilização." Nimuendajú, a partir desse momento, afasta-se 
desse trabalho, justificando seu afastamento com estas palavras: 

por uma vida de 40 anos em prol dos lndios 
brasikiros, me achava impossibilitado de colaborar 
com quo.lquer empresa que deixasse margem para 
semelhantes prdti.cas. (1982:244.) 

Nesta altura da apresentação, vale a pena um 
esclarecimento que permita ao leitor entender como, somente 
agora, surgem estes textos de Nimuendajú, escritos no começo 
deste século. Os manuscritos ficaram, por mais de 70 anos, 
guardados no arquivo pessoal do indigenista Luiz Bueno Horta 
Barbosa.5 

Como vimos, Curt Unkel deixa seu país em 1903, 
chegando ao porto de Santos no mesmo ano. Desde sua chegada 
ao Brasil até 1913, vive em São Paulo. Em 1910, ano de criação 
do Serviço de Proteção aos índios, Curt, já então, Nimuendajú, 
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foi convidado por Luiz Bueno Horta Barbosa, inspetor de índios 
do Estado de São Paulo, para participar, como funcionário do 
Órgão, nas expedições de reconhecimento das áreas indígenas 
do interior do Estado de São Paulo. Nimuendajú permanece 
nesse cargo até 1913, quando passa a residir na região 
amazônica até a data de sua morte, em 1945. 

/ / No período em que permaneceu em São Paulo, produziu os 
J ç! trabalhos sobre os Kaingang e os Ofaié. Estes trabalhos, 
í ~ juntamente com sua monografia sobre os Apapocúva-Guarani, 

1l constituem o marco inicial de sua obra etnográfica. 6 Foram 
escritos originalmente em português, e nunca foram publicados. 
Em algumas ocasiões, Nimuendajú teve oportunidade de se 
manifestar sobre a situação dos Kaingang. Em 1912, escreve 
uma carta ao Dr. Hugo Gensch sobre o processo de pacificação 
desses índios, relatando os primeiros contatos dos Kaingang 
com a sociedade nacional. (Cf. Nimuendajú, 1982.) Em seu 
primeiro trabalho, As Lendas da. criação e destruição do mundo 
como fundamento da. religião dos Apapocúva-Guarani., 
Nimuendajú faz menções tanto aos Ofaié quanto aos Kaingang. 
No capítulo fmal deste livro, trata d'"os diversos elementos da 
religião atual" e aí, então, faz uso de alguns dados coletados 
entre esses índios, expõe dados relati vos à sua mitologia, 
comparando-os à visão do cosmos Guarani. (Cf. 1987:118-123.) 
Em 1986, veio à luz uma publicação de Nimuendajú, organizada 
por Viveiros de Castro, contendo mitos de várias tribos do 
Brasil. Entre esses encontram-se cinco mitos dos Kaingang, 
coletados em 1912, na região do rio Ivaf (Cf. Nimuendajú, 
1986:86-88.) 

No que se refere aos Kaingang, Nimuendajú forneceu uma 
cópia de seu manuscrito a Métraux que, em 1947, fez uma breve 
comunicação, publicada na American Anthropologist sob o 
título ºSocial organization of the Kaingang and Aweikóma 
according to C. Nimuendajú's unpublished data". Refere-se a 
este manuscrito numa carta a Mansur Guérios de 1944: 
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Em 1912 visitei os Kaingang desta. região nos seus 
toldos e fiz apontamentos muito interessantes, 
especialmente sobre a organização social. deles. 
Ficaram porlm de tal maneira incompletos que não 
me atrevi a publicd-los, esperando sempre poder 
ainda completd-los. Entretanto, no ano seguinte fui 
transferido para o Pard, e nunca mais pude voltar 
ao sul. (Nimuendajú; Mansur G~rios, 194-8:214.)1 

Em uma outra carta a Fernando de Azevedo, refere-se 
também aos Kaingang: 

Sei que são sociologicamente muito interessantes 
com a sua dupla organização em moiétiés 
exogâmicas e classes cerimoniais. Sei que iniciam os 
rapazes junto dos tdmulos dos mortos, e outras 
coisas. (Nimuendajd, 1970:192.) 

Em Notas sobre a organização religiosa e social dos 
úuiios Kaingang, Nimuendajt1 fornece valiosas informações 
sobre este grupo indígena que, à époc~ estava recém-contatado. 
Foi o primeiro observador com razão etnológica a descrever os 
Kaingang. 8 Apresenta o sistema de clãs Kaingang 
(Kanen1/Kamé), sublinhando sua importância na estruturação do 
pensamento dual desses índios. Ser Kanert1 e ser Kamé 
representa, para os Kaingang, compartilhar de um grupo 
específico e ter obrigações rituais e sociais reguladas 
socialmente. Estes clãs estão também vinculados à nominação. 
Kaneru e Kamé parece-nos melhor representados sob a fomia de 
metades, visto que encarnam um princípio dualista geral, 
semelhante aos Jê do norte e aos Timbira, descritos, muitos anos 
mais tarde, pelo próprio Nimuendajt1. Veja-se, por exemplo, que 
Nimuendajt1 demonstra que Kamé é o sol e Kanert1 é a lua, 
grupos . exogâmicos possuindo pintura corporal diferencial: 
riscos e pintas. 
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Além da estrutura dos clãs, Nimuendajú chama a atenção 
para uma estrutura de classes que distingue os indivíduos em 
paí (indivíduos sensíveis a feitiço, que se apresentam nos rituais 
com pintas miúdas e espessas). Dessa classe surgem os rezado
res e os organizadores das festas, Ptfie (são imunes às doenças e 
apresentam-se com pintas ralas e grossas) e Vodôro 
(é considerada uma classe superior e conjuga os riscos e as 
malhas com pinturas circulares). O pertencer a estas classes 
independe da estrutura clânica representada no dualismo Kanerú 
e Kamé. Esse triadismo das classes, essas três formas distintas 
de ser, sobrepõem-se ao dualismo inicial e estão associados às 
formas de enterramento. Por exemplo: somente os Vodôro e 
Ptfle podem enterrar os defuntos e chorar perto da viúva, do 
cemitério e do morto no momento do ritual funerário. 
Nimuendajú finaliza este artigo com dados sobre a escatologia e 
sobre a alma Kaingang. 

"Notas sobre a festa Kikio-ko-ia" descreve a festa do 
milho, onde tem lugar um ritual em que, durante a dança, cada 
uma das pessoas que participa deve representar o que o seu 
nome significa; nesse sentido, representa o seu clã e a classe a 
que pertence. Há, assim, uma vinculação entre nomes pessoais e 
representação dos clãs e das classes. 

"O jaguar na crença dos Kaingang"9 é o último artigo que 
encerra as Notas sobre a organização religiosa e social dos 
lndios Kaingang. Para os Kaingang, o jaguar está associado a 
um amigo ou a um parente. Cada um dos clãs cria o seu jaguar: 
um de malhas grossas e outro de malhas finas. Quando os 
indivíduos dos clãs usam a pintura corporal querem parecer com 
o jaguar e, quando estão em expedições de guerra, os seus gritos 
correspondem ao rugido do animal. Nesse sentido, a 
representação do jaguar pode fazer com que um indivíduo mate 
outro do clã oposto. Assim, cada clã organiza a "guerra" contra 
o jaguar, com o objetivo de matá-lo e decapitá-lo. O matador 
retira o coração de sua presa e o come cru, com a intenção de 
incorporar as qualidades (bravura e força) do jaguar. 
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As correspondências enviadas por Nimuendajd, das 
localidades Porto Tibiriçá e Porto Alegre, a Horta Barl>osa, dão 
conta de suas expedições à região onde habitam os Ofaié. Estes 
índios, juntamente com os Otis em São Paulo e os A.k:ue em 
Mato Grosso, formam o gru~ Xavante, de língua Je. Suas 
cartas, em fomia êiê-iélatõriÕsd e viagem, narram seu esforço e 
persistência para localizar e estabelecer contato com os Ofaié. 
Nesta ocasião, menciona os conflitos existentes entre 'os índios 
Ofaié e os regionais, nas imediações do rio Paraná, no sul do 
Estado de Mato Grosso. Suas cartas são relatos minuciosos de 
como preparou sua expedição e de como a mesma se 
desenvolveu. É um complemento ao seu relatório sobre os 
Of aié. 

Nimuendajó, no relatório sobre os índios Ofaié, trata da 
etno-hist6ria e história recente desse grupo indígena. Narra o 
massacre que essa tribo sofreu a partir de seu contato com os 
brancos. Nimuendajó dá seu testemunho, boje histórico, sobre 
os fatos que levantou durante suas expedições à região habitada 
pelos Ofaié. Relata, passo a passo, o plano dos brancos, 
movidos por uma cobiça cruel para levar ao extermínio a tribo 
Ofaié. Reconstrói, a partir das informações que levanta no local, 
uma história dos incidentes do contato dessa tribo com a 
população brasileira. Este relatório narra o objetivo de suas 
expedições, que era o de estabelecer contato .com esses índios, 
numa tentativa desesperada de evitar um outro massacre por 
parte da população regional. Conta como os Ofaié, depois de 
muitas perseguições e sofrimentos, se interiorizaram em Mato 
Grosso, fugindo da brutalidade dos brancos que habitam a 
região. Alguns dados de Nimuendajó e um mapa que fez dá 
localização dos Ofaié foram publicados por Von Thering (1910; 
1912).10 

Nas "Cartas do Pará'', também endereçadas a Horta 
Barbosa, Nimuendajó se ocupa dos índios da região. Fornece 
informações im_portantes sobre as populações indígenas da área: 
Apara{, Paiquiranga, Wayana, Tiryó, Waiãpi, Palikur e Aruã, 
Tembé, Arara, Parakanã, Kayap6, Sip~a, Kuru7 a, Munduruku, 
A~surini, Juruna e Maué. lf y 
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• 

• 

Cronologia das expedições e seus resultados 

De acordo com a própria lista das expedições realizadas 
por Nimuendajó, cedida a Herbert Baldus em 1939, passamos ao 
comentário das mesmas, assim como de seus resultados 
apresentados sob forma de publicação. 

Entre 1905 e 1908, Nimuendajó esteve no oeste de São 
Paulo entre os índios Guarani e Kaingang. Em 1909, retoma ao 
oeste de São Paulo, indo até o sul de Mato Grosso numa 
expedição ímanciada pelo Museu Paulista, entrando em contato 
com os Guarani, os Kaingang, e também, agora, com os Ofaié, 
Oti e Terena. Em 1910, realiza outra expedição ao oeste de São 
Paulo, visitando novamente os Guarani e Kaingang. Em 1911 e 
1912, realiza duas expedições em que percorre o litoral e o oeste 
de São Paulo, estando, mais uma vez, com os Guarani e 
Kaingang. Em 1912, faz outra viagem até o Paraná, 
especificamente às localidades de Tibagy e I vaí, onde 
encontra-se com os Kaingang. Em 1913, fez sua óltima 
expedição por esta região do país pois, no mesmo ano, deixaria 
São Paulo e rumaria para a Amazônia. Visita o Sul de Mato 
Grosso encontrando os índios Ofaié, Guarani e Kaingang. O 
resultado desse período de viagens, de 1905 a 1913, começa a 
aparecer em forma de publicações, a partir de 1914. 

Sobre os Guarani, surge o seu primeiro trabalho intitulado 
As Lendas da criação e destruição do mundo como fu.ndamentos 
da religião dos Apapocúva-Guarani, publicado originalmente 
em alemão na Zeitschrift fu.r Ethnologie, em Berlim, revista que 
acolheria muitos trabalhos do início da carreira de Nimuendajú. 
Sobre os Guarani, Nimuendajú nos deixa um legado 
fundamental ao colocar questões cruciais sobre o pensamento e 
o modo de vida desses índios. Em 1944, surge uma tradução 
castelhana, feita por Juan Francisco Recalde, que foi 
mimeografada em apenas 100 exemplares. &ta tradução foi 
revisada e publicada em 1978 por Juergen Riester. Surge, em 
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1987, o texto em português estabelecido por Eduardo Viveiros 
de Castro e Charlotte Emmerich. Esta foi sua primeira 
monografia e seu primeiro trabalho publicado. Em 1954 foi 
publicado Apontamentos sobre os Guarani, anotado e traduzido 
por Egon Schaden, onde aparecem novos materiais sobre os 
Guarani, que enriquecem e complementam seu primeiro 
trabalho. (Cf. Baldus, 1968:508.) 

Sobre os Kaingang existem estes textos, que ora são 
publicados: Notas sobre a organização religiosa e social do.s 
índios Kaingang, Notas sobre a festa Kikio-ko-ia. dos Kaingang 
e O jaguo,r na crença dos Kaingang do Parand. Nimuendajú, 
n 'As Lendas da criação e destruição ••. , faz referências aos 
Ofaié e aos Kaingang, sobretudo no seu capítulo fmal. Utiliza, 
assim, os dados que coletou entre essas tribos, em expedições 
anteriores. Faz menção aos Kaingang também no seu trabalho 
sobre os Botocudos de Minas Gerais, &pírito Santo e Bahia, 
que aparece publicado em inglês (1946), assim como na 
correspondência que manteve com Mansur Guérios durante 
alguns anos, e que foi publicada na Revista do Museu Pau/.ista, 
sob o título "Cartas Etnolingüísticas" (1948); em "Carta sobre a 
pacificação dos Coroados", endereçada ao médico Sr. Hugo 
Gensch, residente em Blumenau, refere-se exclusivamente aos 
Kaingang, fornecendo alguns dados sobre sua história recente e 
modo de vida. Esta carta foi mimeografada em 1974 pelo Museu 
de Antropologia da UFSC, sendo publicada na coletânea em 
homenagem ao centenário de vida de Nimuendajú, intitulada 
Textos indigenistas (1982). Encontramos, ainda, cinco mitos 
coletados entre os Kaingang de Ivaí, material que fazia parte de 
seu arquivo, hoje incorporado ao acervo do Museu Nacional. 
Este último trabalho, organizado por Eduardo Viveiros de 
Castro (1986), provavelmente é o mesmo a que se refere Nunes 
Pereira (1946:46) dizendo que Nimuendajú o teria intitulado de 
"Tresentas", uma vez que continha este número de lendas dos 
mais distintos grupos tribais do Brasil. Sobre os Ofaié existem 
os trabalhos que ora se publicam aqui: as cartas endereçadas a 
Horta Barbosa e o relatório "Os Xavante de Mato Grosso - os 
Ofaié". Há uma publicação, de 1932, onde Nimuendajú refuta a 
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" 
existência dos índios Kukura, citados por Loukotka, e diz que 
estes índios são os Ofaié-Xavante, visitados por ele em 1909 e 
1913. Outra publicação do mesmo ano (1932b), apresenta uma 
lista vocabular dos Ofaié. Sobre os Oti, há apenas uma 
comunicação, publicada (1954) por Baldus, intitulada O Fim da 
tribo Oti, que foi republicada nos seus Textos indigenistas 
(1982). 

Estabelecido na Amazônia a partir de 1913, Nimuendajú 
viaja, entre 1914 e 1915, pelo rio Gurupi, ainda vinculado ao 
Serviço de Proteção aos índios. Visita os grupos Tembé, 
Timbira e Urubu. Dessa expedição resultam cinco trabalhos(três 
publicados em 1914 e dois em 1915, todos em alemão e 
publicados pela 'Z.eitschrift fur Ethnologie, em Berlim). Todos 
apresentam listas de vocabulários e dados lingüísticos. Um dos 
trabalhos enfoca os Tembé, Manajé e Turiwara (1914b), outro 
lista o vocabulário dos Krengêz (1914d), um terceiro sobre os 
Tembé (1915a) traduzido para o português e publicado em 1951, 
e um quarto sobre os Timbira (1915b). Ainda em 1914, publica 
um trabalho sobre o vocabulário dos Pariri, a partir de uma índia 
que encontrou em Belém (1914c). 

Em 1915, organiza uma expedição por conta própria aos 
rios Paru, Jari e Maracá, onde visita os Aparaí. O material 
publicado sobre esta expedição aparece em forma de relatório 
somente em 1927, quando dá conta de sua viagem ao Jari e Alto 
Maraca à procura de índios desconhecidos que habitam esta 
região (Cf. Baldus, 1954:489.) 

Em 1915-1916, organiza outra expedição, também por 
conta própria, onde vai até a Missão Santo Antônio do Prata e 
visita os Tembé. Não se encontra referências sobre alguma outra 
publicação relativa aos Tembé, ap6s esta data. 

Entre 1916 e 1919 realiza expedições na região dos rios 
Xingu, Iriri e Curuá, estudando os grupos Juruna, Chipaia, Ara
ra e Kaiap6. Em 1919-1920 e 1921-1922, aparece em dois nú
meros da revista Anthropos, o material Chipaia (Sipaia), que 
contém valiosas informações sobre feitiçaria e conceitos míticos. 
A versão portuguesa surge em 1981, estabelecida por Eduardo 
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Viveiros de Castro e Charlotte Emmerich. Em 1923-1924 e 
1929 (1929e) sai publicado, novamente pela Anthropos, uma 
lista de vocábulos e alguns dados sobre a gramática dos Chipaia. 
Os dados lingüísticos sobre os Juruna, Kaiap6 e Arara são apre
sentados na publicação de 1932 ( 1932b ), em que apresenta 
dados lingüfsticos de inWneras outras tribos. Nesse mesmo 
período de suas expedições, encontrou os Kuruaya que viviam 
na região do lgarapé da Flecha, afluente oriental do Curuá do 
Iriri. Sobre este grupo apresenta uma lista de vocábulos e frases 
que somente aparecem publicados no Journal de la Sociltl des 
Am~ricanistes, em 1930 (1930a). 

Entre 1920 e 1921 reaJiza, ainda por conta própria, duas 
expedições: uma ao litoral do Pará e outra à região do 
Oiapoque. Não há referência, em suas publicações, a estas ex
pedições. 

Entre 1921 e 1923, realiza uma expedição à região do rio 
Madeira, patrocinada pelo SPI. Encontra os g:r:upos Parintintim, 
Mura, Mura-Pirahã, Torá, Matanawi. Sobre os Parintintim, 
publica um relatório onde faz uma etnografia dos primeiros 
contatos com estes índios e fornece ainda dados sobre sua língua 
e cultura (1924). Em 1925, publica um artigo infonnativo e 
etnográfico sobre "As tribos do Alto Madeira", em que aborda 
os Mura, Mura-Pirahã, Torá e Matanawi. Este trabalho, 
originalmente publicado no J.S .A. de Paris, foi republicado 
junto com o texto sobre os Parintintim, em 1982, nos seus 
Textos indigenistas. Especificamente sobre os Torá e os Kuniba, 
publica um trabalho sobre língua, em 1923 (1923a). Ainda sobre 
os Kuniba, aparece, em 1986, um mito coletado em 1921, 
provavelmente do mesmo remanescente que lhe informou sobre 
a língua, na cidade de Manaus. 

Em 1922, fmanciado pelo Museu de Gotemburgo, faz 
escavações em Marajó. Em 1923, financiado pelo mesmo 
Museu, faz uma expedição ao Tapaj6s e Mariacuã e depois à 
Guiana. Nesta viagem, faz escavações arqueológicas e visita o 
grupo indígena Maué. O resultado desta tUtima expedição surge 
na publicação de 1929 (1929d) onde é apresentado um 
vocabulário dos Maué. 
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As escavações arqueológicas continuam nos anos de 
1924-1925, quando empreende uma expedição custeada pelo 
Museu de Gotemburgo aos rios Tapajós, Trombetas e Jamundá. 

Em 1925, vai para a região do Oiapoque onde faz mais 
escavações para aumentar a coleção que enviaria ao Museu de 
Gotemburgo e visita, de maio a agosto, a tribo Palikur e os 
índios do Uaçá. Os resultados desse estudo aparecem em 1927, 
com a publicação de sua monografia, a segunda de sua carreira, 
sobre os Palikur. São publicados, ·em 1986, dois mitos desse 
grupo, coletados por Nimuendajú nessa mesma época. 

Em 1926, empreende viagem à região da Amazônia 
Meridional, ao rio Amazonas e a alguns de seus afluentes, rios 
Madeira e Autaz e depois ao Tocantins. Continua as escavações 
para o Museu de Gotemburgo e faz contato com os grupos Mura 
e Munduruku. Sobre os Mura, aparece publicada uma lista de 
vocábulos juntamente com vocábulos Munduruku, Arikén e 
Pariri-Arara em 1932 (1932c). Em publicação organizada por 
Eduardo Viveiros de Castro, em 1986, aparecem cinco mitos 
Mura, colhidos pelo autor em Autaz. Sobre os Munduruku, 
publica, em 1937 (1937a), uma lista de palavras desta língua. 

Em 1927, empreende uma expedição aos rios Negro, 
Içana, Uaupés, ainda financiada pelo Museu de Gotemburgo, 
onde encontra os grupos Baniwa, Wanana, Tariana, Tukano, 
Maku, Baré, Warekena, Karutána, Kadaupuritana, Moriwene, 
Waliperi-Dakenai, Hoh6dene, Mapanai, Mauliene, Paiualiene, 
Adianene, Kumada-Mnanai, Kapité-Mnanei e Kobewa. Os 
dados sobre estes grupos foram apresentados em quatro ocasiões 
distintas. A primeira, em 1929 (1929a), quando publica um 
relatório geral de suas viagens levadas a cabo na Amazônia 
entre os anos de 1922-1927, financiadas pelo Museu de 
Gotemburgo. Nesse trabalho, faz referência aos grupos dos rios 
Negro, Madeira e Oiapoque. Em 1932 (1932b), apresenta 
listas de vocabulários sobre todos os grupos que visitou no rio 
Negro, nessa expedição de 1927. Em 1950, aparece o relatório 
de ºReconhecimento dos rios Içana, Ayari e Uaupés", 
publicado pelo Journal. de la Sociétt des Amfricanistes, 
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fornecendo inúmeras informações sobre as tribos que habitam 
essa região (este texto foi republicado nos Textos indigenistas, 
1982). Em 1955 (1955a), publica-se, pelo mesmo Journal., a 
segunda parte do mesmo relatório, s6 que contendo informações 
lingüísticas sobre as várias tribos que encontrou. 

Em 1928, faz escavações no Tapajós. Ainda neste ano, e 
no de 1929, até o ano de 1937 (com exceção de parte do ano de 
1929, que v~ ao Solimões, parte do ano de 1932, que vai ao 
Tapajós, e 1934, que vai a Pernambuco) empreende expedições 
aos grupos Timbira, do Maranhão, do Tocantins e de Goiás, 
fmanciadas pelos museus de Hamburg, Dresden e Leipzig, 
Universidade da Califórnia e o Carnegie Institut. Estuda os 
Xerente, Api~ayé, <;:anela, Krikati, Krahó, K.repumkateyé, 
Pukobye e Gamclla. O resultado dessas expedições sobre os 
Xerente começa a ser divulgado em 1929 (1929c), com uma 
publicação no J. S. A., sobre a língua e o vocabulário desses 
índios. Ainda sobre os Xerente, em co-autoria com Lowie, 
publica, em 1939 (1939a), um artigo na American 
Anthropologist sobre organização social. Em 1942, publica pelo 
Southwest Museum, a monografia, a qUarta de sua carreira, 
sobre os Xerente, traduzida por Lowie, contendo dados gerais 
sobre a estrutura social e o modo de vida dessa sociedade. Em 

' 
1944 (1944b), publica uma coleção de mitos, na revista 
American Anthropologist. Em 1945, publica na Revista do 
Museu Nacional a descrição de um jogo praticado entre os 
Xerente. Sobre os Apinayé, é publicada, em 1939, pela Catolic 
University, a terceira monografia de sua carreira, que versa 
sobre a organização social dess~ tribo. O Museu Goeldi publica, 
em 1956, a versão portuguesa dessa monografia, ampliada e 
revista, na década de 40, pelo próprio Nimuendajt1, a pedido do 
então diretor daquela instituição, o Sr. Carlos Esteves, versão 
que foi reeditada em 1983 por ocasião do centenário de seu 
nascimento. Sobre os Ramkokamekra-Canela, aparece em 1937 
(1937b), um artigo, em parceria com Lowie, na American 
Anthropologist, versando sobre organização dualista e a 
organização social dos Canela. Em 1938, publica outro artigo, 
na mesma revista, sobre a organização social desses índios. Em 
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1970, é publicada uma carta de Nimuendajú datada de 
19/11/1936, endereçada a Fernando de Azevedo, que contém 
uma lista-catálogo composta de 391 peças dos índios Canela. 
Em 1946, vem à luz a monografia, quinta de sua carreira, sobre 
os Timbira, obra editada e traduzida por Lowie e publicada pela 
Universidade da Califórnia. São abordados todos os grupos 
Timbira que Nimuendajú visitou nas expedições empreendidas 
durante nove anos (uma versão portuguesa sobre o capítulo 
destinado às habitações Timbira aparece, ainda em 1944, 
publicada na Revista do Património His1"rico e Artistico 
Nacional, (cf. Baldus, 1954:502). Em 1937 (1937b), publica 
informações lingüísticas da antiga tribo Gamella, do Maranhão, 
a partir de dados fornecidos por uma remanescente, coletados 
em uma de suas viagens à região, no ano de 1936. Como 
resultado dessa expedição pela região do Maranhão, pode ser 
considerado o manuscrito contendo palavras Guajajara, que foi 
publicado em 1935, por intermédio do missionário franciscano 
Albert Kruse (Cf. Baldus, 1954:493.) 

Em 1929, 1941-1942 e 1945, Nimuendajó empreendeu 
expedições ao rio Solimões para estudar os Tukuna. Publica em 
1930 (1930b), um artigo em alemão, numa revista de Stuttgart, 
sobre aspectos culturais dessa tribo e alguns mitos. Em 1952 
(1952b) vem à luz a quinta monografia de sua carreira, traduzida 
por Hohenthal e editada por Lowie, publicada pela Universidade 
da Califórnia, versando sobre organização social e aspectos 
culturais dos Tukuna. Em 1977, é publicado um relatório que 
estava até essa data inédito, originalmente escrito em 1929 para 
o SPI, sobre a situação e a organização social dos Tukuna. Foi 
publicado no Boletim do Museu do lndio, com uma introdução 
de Carlos Araójo Moreira Neto e Charlotte Emmerich; em 1982, 
esse texto foi republicado no livro Textos indigenistas. 

Em 1934, realiza uma expedição à região de Pernambuco, 
onde encontra os Fulniô e os Chukuru. Não há referência a 
publicações sobre estes grupos. 

Em 1938-1939, organiza uma expedição financiada pela 
Universidade da Califórnia à região da Bahia, de Minas Gerais e 
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do Espírito Santo, entrando em contato com os grupos Pataxó, 
Kamakã, Maxacali e Botocudo. Aparece em 1946 (1946a), um 
trabalho sobre organização social e crenças dos Botocudo. Em 
1958, publica-se um trabalho de Nimuendajó contendo 
informações sobre os índios Maxacali, originalmente um 
relatório dirigido ao SPI, no ano de 1939 (este texto foi 
republicado nos Textos indigenistas, 1982). Em 1971, surge uma 
carta-relatório de 15/8/1939, endereçada a Frederico Edelweiss, 
dando informações sobre as várias sociedades que encontrou em 
sua viagem: Tupiniquim, Baenã, Pataxó, Kamakã, Maxacali, 
Botocudo (Edelweiss, 1971 ). Em 1986, publicam-se mitos das 
tribos Botocudo (23 mitos), Maxacali (um mito), Kamakã (27 
mitos). 

Em 1940, empreende uma expedição à região dos rios 
Xingu e Araguaia, onde tem contato com os índios Gorotire e 
Kaiap6, do Arraias. Em 1952, aparece na Revista do Museu 
Paulista o relatório de 1940 sobre os Gorotire, onde fornece 
dados sobre a situação dos índios Kaiap6 àquela época (esse 
trabalho foi republicado nos Textos inmgenistas de 1982). Em 
1986, aparecem 34 mitos Kaiap6 coletados na mesma época de 
sua expedição. 

Dentro de suas principais publicações encontram-se ainda 
os 13 trabalhos que aparecem no Handbook o/ South American 
Indians (1946) (vol. 1: The Kamakã; The Mashacali, Patashó 
and Malal! Linguistic Families (ambos em co-aJtai.a can Métraux). 
Vol. 3: The Guajá; The Turiwara and Aruã; The Amanayé; 
Little-Known Tribes of the Lower Tocantins; Little-Known 
tribes of the Lower Amazon; Tribes of the Lower and Middle 
Xingu River; The Maué and Arapium; The Mura and Pirahã; 
The Cawalúb, Parintintim, and their Neighbors; The Cayabt, 
Tapanyuna, and Apiacá; The Tukuna. 

Acha-se, ainda, dentre as publicações de Nimuendajd, um 
texto de 1955 (1955b), contendo vocabulários dos índios 
Makuxi, Wapixana, Apurinã e Kapisana, coletados com 
indi vtduos pertencentes a estas tribos, encontrados durante suas 
expedições; há, também, um outro texto de 1949, sobre a tribo 
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extinta dos Tapaj6, onde fornece dados históricos e da cultura 
destes índios; da mesma forma, encontra-se um texto, de 1946, 
intitulado "Sugestões para pesquisas etnográficas entre os índios 
do Brasil", elaborado a partir das notas de aula de Harald 
Schultz. E, ainda, uma carta de 1945, sobre uma expedição 
armada contra os índios Arara, do Pará, que aparece publicada 
nos Textos indi.genistas, 1982. 

Assim, temos 65 publicações, 47 abordando temas sobre 
organização social, religião, mitologia e informações gerais. 
Dessas 47 publicações, seis são monografias (Apapocúva
Guarani, Palikur, Apinayé, Xerente, Timbira e Tukuna) e 41 são 
artigos. Dezoito trabalhos versam especificamente sobre dados 
lingü.ísticos.11 

Dentre as suas 65 publicações temos 18 trabalhos 
publicados originalmente em alemão, 21 em português, 23 em 
inglês, dois em francês e um em espanhol. 

As principais revistas e instituições em que publicou foram 
uitschrift fw Ethnologie, em Berlim (seis trabalhos, 1914 e 
1915), Anthropos, de Viena (quatro trabalhos, 1919, 1920, 
1921, 1922, 1923, 1924, dois trabalhos em 1929), Journal de la 
Soei/ti des Américanistes (dez trabalhos, 1923, 1924, 1925, 
1929, 1930, dois trabalhos em 1932, 1950, dois trabalhos em 
1955), American Anthropologist (quatro trabalhos, 1937, 1938, 
1939, 1944 ), Goteborgs Kungl, Gotemburgo (um trabalho, 
1926), Petermanns Geographische Mitteilungen, Alemanha (um 
trabalho, 1927), Ethonologischer Anzeiger, Stuttgart (dois 
trabalhos, 1929, 1930), Revista Etnológica de Tucunán, 
Argentina (um trabalho, 1932), Jahrgang, Bahia (dois trabalhos, 
1935, 1937), Primitive Man, Washington (um trabalho, 1937), 
The Catolic University of America, Washington (um trabalho, 
1939), Southwest Museum, Los Angeles (um trabalho, 1942), 
Revista do Património Histórico e Artfstico Nacional, (dois 
trabalhos, 1944, 1986), Revista do Museu Nacional (um 
trabalho, 1945), Southwestem Journal of Anthropology, 
Albuquerque (um trabalho, 1946), Revista de Sociologia (um 
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trabalho, 1946), University of Califomia (dois trabalhos, 1946, 
1952), Revista do Museu Paulista (quatro trabalhos, 1948, 
1952, dois trabalhos em 1954), Boletim do Museu Paraense 
Eml/,io Goeldi (um trabalho, 1949), Revista de Antropologia (um 
trabalho, 1958), Boletim do Museu do fndio, Rio de Janeiro (um 
trabalho, 1977), Fundação IBGE (um trabalho, 1981), Edições 
Loyola: Textos indigenistas (dois trabalhos inldi.tos, 1912, 
1945), Handbook of South American lndians (13 trabalhos, 
1946). 
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NOTAS 

1 Melatti (1985) faz uma apreciação detalhada das pesquisas de campo de 
Nimuendajt1 entre os Je e suas subseqüentes publicações. 

2 Nesse trabalho, Melatti (1983) destaca e situa o trabalho de Nimuendajó na 
constituição da antropologia brasileira. 

• 

3 O verbete "Nimuendajó", da Enciclopédia Mirador, menciona que Nimuendajú 
é um dos protagonistas do livro O Instinto Supremo, de Ferreira de Castro ( 1968). ~ """"' 

4 Veja os comentários de Berta Ribeiro ( 1982) sobre o Mapa Etno-hist6rico. 

5 Esse material foi doado a n6s pela Sra. Isa Horta Barbosa, filha do indigenista, 
em 1983. O material do "Arquivo Horta Barbosa", bem como os trabalhos de 
Nimuendajd que se publicam aqui, foram microfilmados e encontram-se no Centro 
de Documentação Etnológica do Museu do fndio do Rio de Janeiro, à época sob a 
direção de Clara Galvão. 

· 6 Em artigo de 1907, Von lhering informa sobre a antropologia no Estado de São 
Paulo, reunindo dados sobre os Guarani e os Kaingang. Seus dados deixam patentes 
o quanto eram precárias suas informações sobre os índios e como o trabalho de 
Nimuendajó contribuiu para um melhor entendimento dos índios de São Paulo (Cf. 
1910.) 

7 Embora Nimuendajó reconhecesse o caráter preliminar destes trabalhos que 
agora são publicados, devemos esclarecer que estes tratam de grupos indígenas 
(Kaingang e Ofaié) cujas informações, até os dias de hoje, são escassas. Deve-se, 
tam~m, levar em consideração que o encontro de Nimucndajó com esses grupos 
tribais se deu no começo deste século e que, assim, estes trabalhos revelam dados de 
uma época específica de culturas que, se não foram extintas, como no caso dos Ofaié, 
modificaram-se consideravelmente, como a Kaingang, com a intensificação do 
contato entre índios e regionais na região sul do país. 
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8 Os trabalhos monográfiC05 mais recentes sobre os Kaingang são os de Jules 
Henry ((1941] 1964) e Delvair Montagner Melatti (1976). Para situar o momento em 
que Nimuendajd escreveu sobre os Kaingang, ver Horta Barbosa ((1925] 1947). 

9 Optamos por substituir "Tigre" por jaguar, conforme adotado anteriormente por 
Viveiros de Castro e Emmerich (1987:xli). Optamos também por fazer uma atualiza
ção ortográfica nos textos que se publicam aqui, mantendo, porém, a forma gramati
cal e o estilo conforme os originais de Nimuendajd. 

10 Darcy Ribeiro em 1951 esteve entre os Ofaié, no mesmo local em que 
Nimuendajd esteve em 1909, e dá notícias atuais sobre o grupo(Cf. Ribeiro, 1951). 

11 Mattoso Câmara Jr. (1959) faz comentários pormenorizados sobre cada uma das 
publicações de Nimuendajú que apresenta dados lingüfsticos. Yonne Leite (1960) dá 
notícias do material lingüfstico, ainda inédito, de Nimuendajd, arquivado no Museu 
Nacional, quanto ao volume e à organiiação das informações. 
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NOTAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 
E SOCIAL DOS ÍNDIOS KAINGANG 

Curt Nimuendajú 
Abril/1913 

O P. Chagas Lima, o catequizador dos Kaingang de 
Guarapuava, dividiu, em 1812, os índios desta colônia militar 
em Carnes e Votorons, mencionando ainda, como sendo da 
mesma língua, os Dorins e Xocrens. Os primeiros dois nomes 
são até hoje um uso entre os Kaingang, na forma de Kamé e 
V odôro, para designar com este um grau religioso, e com 
aquele, um dos dois "clãs" de que se compõe esta nação. O 
nome Dorins parece que se referia a um chefe de nome Dor( que 
ainda vive na tradição destes i ndios. Com o nome Xokrê os 
mesmos designam atual~nte os bandos mais afastados e 
selvagens da nação, como por exemplo o Toldo de Krin-xy 
("serra negra", Serra da Pitanga) do Capitão Bandeira. O nome 
se compõe talvez de xa= salto e krê= famfiia, porque estes 
bandos freqüenta vam a zona dos grandes saltos dos rios Paraná, 
Y guaçu e Uruguáy. A expedição militar que em 1770 descobriu 
os campos de Guarapuava dá notícia dos Kaingang de lá 
debaixo, da denominação "Xaklan". Os Xokrens do P. Chagas 
porém, provavelmente não são os próprios Kaingang, mas os 
"botocudos" (Aweikoma) da divisa de Paraná com Santa 
Catarina, pois o citado autor narra que estes Xokrens viviam 
entre o Y guaçu e o Uruguáy, furavam o beiço, eram inimigos 
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dos outros e nunca entraram em relação com a catequese. A 
tribo Iacfe da qual compareceram alguns representantes na 
colônia em 1819, tem este seu nome de certo por ser moradora 
dos cerrados (lákfe) (v. Brig. F. F. Machado de Oliveira, sobre 
os aldeamentos da Província de São Paulo, 1845. Revista, do 
Instituto Histórico e Geogrdfico do Rio de Janeiro, Tomo VIII). 

Uma outra divisão desta nação nos dá Telêmaco Borba. 
Numa carta dirigida ao Museu Paulista ele chama de Camés os 
bandos meridionais, de Palmas etc., de Kaingang-pé os de 
Tibagy, de Xocrens os de oeste e de Nhakfateite os índios hostis 
moradores do sertão do Laranjalzinho. Encontrei este nome na 
forma de iakvêtagtéie (dialeto do rio Feio) e Nakfãtéieagn 
(dialeto do Yvaí) como alcunha que os Kaingang do Paraná dão 
aos seus patrícios bravios nos sertões do rio Feio e do rio da 
Laranjinha, que usam o cabelo comprido, pois aquele nome se 
compõe de Nakfã (Rio Feio=/akvê) = cabelo adiante das 
orelhas, Téie = comprido e agn = eles, coletivo. No entanto, 
em sua obra Actualidade Indígena, p. 22, diz Telêmaco Borba 
que os Kaingang no princípio se dividiam em Cagurucrés, 
Carnes e Caingangues. A denominação Cagurucré eu conheço 
na forma de Katierú, denominação pela minha opinião de valor 
igual à de K.amé, e que portanto designa um clan. Krê quer dizer 
famfiia, Kaiierukrê = famfiia de Katierú. "Kaingangue", 
Kaingygn, Kaiongjgn é o nome de toda esta nação que os 
brasileiros chamam de "Coroados" e os argentinos de "Tupis". 
Não sei qual a significação deste nome e só posso afirmar que 
no Paraná os índios desta nação o empregam no sentido de 
"forte" ou "vigoroso", e isto até quando se trata de pessoas que 
não pertencem a esta tribo. 

A tradição dos Kaingang conta que os primeiros desta 
nação saíram do chão, por isso eles tem a cor de terra. Numa 
serra no sertão de Guarapuava, não sei bem aonde, dizem eles 
que até hoje se vê o buraco pelo qual eles subiram. Uma parte 
deles ficou em baixo da terra onde eles permanecem até agora, e 
os que cá em cima morrem vão se juntar outra vez com aqueles. 
Saíram em dois grupos, chefiados por dois irmãos por nome 
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Kafíerú e Kamé, sendo que aquele saiu primeiro. Cada um já 
trouxe um número de gente de ambos os sexos. Dizem que 
Kafíerú e a sua gente toda eram de corpo fino, peludo, pés 
pequenos, ligeiros tanto nos seus movimentos como nas suas 
resoluções, cheios de iniciativa, mas de pouca persistência. 
Kamé e os seus companheiros, ao contrário, eram de corpo 
grosso, pés grandes, e vagarosos nos seus movimentos e 
resoluções. Como foram estes dois irmãos que fizeram todas as 
plantas e animais, e que povoaram a terra com os seus 
descendentes, não há nada neste mundo fora da terra, dos céus, 
da água e do fogo, que não pertença ou ao clã de Kaflerú ou ao 
de Kamé. Todos ainda manifestam a sua descendência ou pelo 
seu temperamento ou pelos traços físicos ou pela pinta. O que 
pertence ao clã Kaflerú é malhado, o que pertence ao clã Kamé 
é riscado. O Kaingang reconhece estas pintas tanto no couro dos 
animais como nas penas dos passarinhos, como também na 
casca, nas folhas, ou na madeira das plantas. Das duas 
qualidades da onça pintada, o acanguçu é Kaflerú, o fagnareté é 
Kamé. A piava é Kaíierú, e por isso ela vai também adiante na 
piracema. O dourado é Kamé. O pinheiro é Kaflerú, o cedro é 
Kamé etc. Para os efeitos religiosos e feiticeiros cada clã s6 tira 
o material dos animais e vegetais da sua pinta. Na caça, tanto 
como na guerra, é preciso se observar esta divisão, por exemplo: 
como a onça acanguçu foi feita por Kaflerú, um membro deste 
clã não pode amarrar a carniça onde se vai esperar a volta da 
fera a fim de matá-la, nem tampouco pode convidar a onça para 
vir comer o que já matou, porque se ela percebe o cheiro do 
descendente do seu criador, por respeito deste não chegaria, ao 
passo que ela não respeita a exalação de um Kamé. No assalto 
como na dança, o Kaflerú, por ser mais disposto e resoluto, há 
de romper na frente, mas imediatamente atrás tem de seguir 
Kamé, porque o Kaflerú não sustentaria o que ele iniciou. 
Vimos o Kaflerú Rerygn fazer este papel do iniciador por duas 
ocasiões importantes. No dia 19 de março de 1912 quando ele 
como primeiro deu a mão a um índio manso, e no dia 06 de 
fevereiro de 1913, quando ele como primeiro levantou as armas 
para matar o engenheiro Segna. 
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A exoganna dos dois clãs foi estabelecida como lei 
fundamental logo no princípio, e nos toldos do Yva! cumpre-se 
esta lei rigorosamente até hoje, apesar da convivência com os 
nacionais que os fudios lá tem. Se Telêmaco Borba não 
compreedeu bem esta divisão em dois clãs, ele observou bem 
quando disse que eles não casam com as filhas dos irmãos que 
são naturalmente da pinta do pai e do tio, mas que preferem as 
ftlhas das irmãs que, segundo a mesma lei são da pinta diferente 
da do seu tio. Mas com essa mesma observação ele prova que 
ele errou, considerando esta tribo dividida em três clãs: 
caingangues, cayruk.rés e camés. A divisão em Kaiierd e Kanre é 
o fio vermelho que passa por toda a vida social e religiosa desta 
nação. Isto está de pleno acordo com as tradições de muitas 
outras tribos brasileiras que também se dizem descendentes de 
dois irmãos gêmeos de caráter sempre essencialmente diferente: 
Nanderin.quef Tyryry dos Guarani, Keri e Kami dos Bakairi etc. 
etc. 

O sol é Kanre, a lua Kaiierd. E agora nota-se qual a 
extensão extraordinária que tem a palavra de Kami na 
significação de "sol" nas lfuguas das tribos sul-americanas: 

NOME DA TRIBO SOL AUTOR MORADA 

Araicd ghwna Spix A.O. da Fonte Boa-Amazonas 
A torai kamoi Schomburgk Guiana Inglesa 
Baniwa camui Wallace Rio Içana - Amazonas 
Baré ghamu Spix Rio Negro - Amazonas 
Cariahy ghamuy Spix Carvoeiro - Amazonas 
Guianau kamuhu Schomburgk Guiana Inglesa 
Tukuna camú Natterer Miriti - Paraná- Amazonas 
Kustenau kxámi v.d. Steinen Alto Xingu- Mato Grosso 
Maná o gamuy Spix Rio Negro-Amazonas 
Mariaté gamuy Spix Barra do Ica - Amazonas 
Mawakwa kamu Schomburgk Guiana Inglesa 
Mehinakli kamé v.d. Steinen Alto Xingu- Mato Grosso 
Pareni caDl()Sl Balbi Venezuela 
Pareci kamái v .d. S teinen Rio S. Anna-Mato Grosso 
Terena kaxé Nimueodajlt Rio Pardo- Mato Grosso 
Uainumá gamáhy v. Martius Rio !apura - Amazonas 
Uainumá camúi Wall~ Rio !apura- Amazonas 
Uirina camoê Natterer Rio Maravi - Amazonas 
Wapitian kamo Schomburgk Guiana Inglesa 
Waurá kamé v.d. Steinen Alto Xingu- Mato Grosso 
Woyaway kamu Schomburgk Guiana Inglesa 
Yaulapiti kamé v.d. Steinen Alto Xingu - Mato Grosso 
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Todas estas tribos, com exceção dos Woyaway, pertencem 
ao grupo lingüístico dos Nu-Aruac, como o denominou o v.d. 
Steinen. Os Woyaway, que são karibes, provavelmente adotaram 
o nome kamu dos seus numerosos vizinhos do grupo Nu-Aruac. 
Talvez sejam kamé e kafíerú nada mais que as personificações 
do sol e da lua. 

Os Kaingang do Paraná, quando falam do clã de Kaiien1, 
usam geralmente o nome Rydnfvi-agn (os pintados), chamando 
os descendentes de Kamé Reiôio-agn (os riscados). Logo que 
encontram com um índio desconhecido, perguntam: "Indo você 
ao cemitério, como é que você se pinta?" E o outro responde: 
"Fazendo com a ponta do dedo um ponto ou um risco no 
braço." Então, se ambos são do mesmo clã, tratam-se de Rengr~ 
(irmão) e, sendo de clãs diferentes, lambré (genro, cunhado, 
sobrinho). 

Quando os dois imiãos kafíerú e kamé começaram a sua 
migração pela terra, aproveitaram de diversos acontecimentos na 
sua viagem para pôr nomes nos seus companheiros: mataram um 
gavião penacho (hü-mbign) e logo kafíerú pôs o nome de 
hü-mbyg-nika (penacho de gavião) num seu companheiro, e 
kamé o nome hü-mbygn-by num homem de sua companhia. 
Passaram por um campo com sol quente. Uma menina~ 
quebrou um galho de uma árvore que eles chamam de xoké e se 
usou dele como guarda-sol. Quando chegaram ao pouso, kamé 
chamou a menina por isso xokê-kygn. No outro dia mataram um 
jaguar (mi) e kamé batizou um seu companheiro mi-iantkj (boca 
do jaguar). Kaiierú batizou um outro mi-nindó (braço do jaguar), 
depois outra vez ~ uma mulher mi-~ (olho do jaguar) 
etc. Os rezadores (Kuiy} que sabem e conservam todas estas 
minácias da mitologia .são por isso os competentes para dar 
nomes às crianças, e já pelo nome se conhece a qual clã que o 
indivíduo pertence. 

Tanto entre os Kamé como entre os Kaiierú existem fora 
da classe geral mais outras classes, consideradas superiores ou 
inferiores àquelas. Não são classes sociais, mas seus membros 
só se diferem pelas funções que eles são obrigados a exercer por 
ocasião de enterros, danças e outros atos religiosos. A diferença 
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ou identidade da classe nunca impede o casamento, como 
ocontece em caso de identidade do clã. Os pais mesmos escolhem 
a classe para a criança, e conforme resolvem, o rezador procura 
o nome porque o entendido pode conhecer pelo nome não s6 o 
clã como também a classe do indivíduo. O número destas classes 
era, pelo menos entre os Kaingang do Yvaf, antigamente muito 
maior que hoje. Eu s6 conheço, fora da classe geral, a dos Pa(, 
vodôro e péfie. Ouvi falar também da classe iantky-by, mas não 
sei das suas funções. 

Os indivíduos que pertencem à classe dos paf são tidos 
como muito delicados e sensíveis para as más influências de 
pessoas imundas e de feitiço. Se conhece eles pelas suas pintas 
miúdas e espessas. Deles resultam os rezadores e os 
organizadores das festas. Nota-se que os Guarani antigamente 
usavam a palavra de paf como nome de respeito para com seus 
pais. 

Justamente o contrário se dá com a classe dos péfie que é 
tida como grosseira e indiferente contra doença, imundice e 
feitiço. Tanto que uma criança que nasce doentia e fraca recebe 
um nome péfie para se tomar mais resistente. São conhecidas 
pela suas pintas grossas e ralas. Os Kaiierú-péfie s6 têm três 
malhas: uma na testa e uma embaixo de cada olho. 

Os vodôro têm de substituir os péfie; se é preciso são, 
porém, considerados como classe superior das duas. A pinta 
daquela classe, tanto os riscos dos kamé como as malhas dos 
kafierú são misturados com pintas em forma circular que eles 
fazem molhando a boca de um pedaço de taquara com a tinta e 
imprimindo-a na pele. 

Soube que a classe dos iantky-by é considerada ainda 
inferior a dos péfie e que a sua pinta consiste num risco em cada 
lado da cara, da boca à orelha. 

Quando eu em novembro e dezembro do ano passado 
convivi com o bando do Rerygn no sertão do rio Feio, estes 
índios, por diversas vezes querendo mostrar que eles me 
tratavam como um "irmão", me pintaram de noite a cara de uma 
maneira como nunca vi no Paraná: faziam uma orla em roda da 
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cara, da testa até o queixo, e depois uma travessa curta por 
baixo de cada olho. E diziam que eu era agora Kafien1, como 
eles mesmos. Parece que em São Paulo existem outros nomes 
para as classes de que no Paraná. 

Nos toldos do Yvaf a tinta para pintar o corpo é feita de pó 
de carvão de canela (Kamé) ou pinheiro (Kafierú), mel e água. 
Em São Paulo se põe cera derretida primeiro e depois em cima o 
pó de carvão que assim dura dias e dias. 

As funções mais importantes dos Plfie são as que eles 
exercem no caso de um óbito no seu clã. Só o plfie ou, se no 
grupo não tiver nenhum desta classe, o vodôro pode se 
aproximar sem receio ao defunto, à vidva e ao cemitério. Se a 
classe comum pode chegar com muitas prevenções, os pa,f e as 
crianças morreriam infalivelmente se o rizessem. O plfie tem de 
carregar o cadáver para o cemitério. O perigo então é de não 
pisar no "rastro do defunto", por isso a vidva tem de ir adiante 
do cadáver e, na volta, o plfie apaga os rastros com ramos. Os 
kaingang do Paraná fazem as sepulturas de uma fundura de 1, 70 
a 1,80m. Estivam o fundo com bicas de coqueiro, cercam a 
estiva com estas à pique bem unidas e forram esta catacumba 
que cobrem também com bicas, com folhas de caeté, para a terra 
não chegar no cadáver. Por cima ajuntam a terra na forma de um 
túmulo de 1 a 2 metros de altura. Deitam o cadáver em posição 
natural, de costas, estendido, dando-lhe junto na sepultura 
roupa, armas e enfeites e, se é uma criança ainda e não sabe 
fazer fogo, dão também um tição de fogo. Quando se leva o 
cadáver de uma criança ao cemitério, os que vão não pintam a 
cara, mas cantam muito, justamente porque é criança é muito 
arriscado de errar o caminho quando vai ao toldo dos defuntos. 

No momento da morte do indivíduo a alma (vaekuprf) 
entra no chão imediatamente ao lado do lugar da morte, e 
começa a sua viagem. Para ensinar o caminho canta-se muito 
junto do cadáver. De primeiro a alma passa por um caminho 
escuro, mas logo sai outra vez no claro e encontra um toldo 
onde alguns defuntos lhe oferecem comida. Se ele come ele tem 
de continuar a viagem, se não ele volta para sua casa, e assim se 
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explica os casos de pessoas que já pareciam mortas, voltarem a 
si. Para lá deste ponto começam para a alma as dificuldades do 
caminho: primeiro tem uma encruzilhada que conduz um lugar, 
onde uma vespa preta, gigantesca (kogfumbfgn), espera as almas 
que erraram o caminho para devorá-las. Num outro fecho 
acha-se um laço armado para caçar a alma e jogá-la dentro de 
uma panela com água fervendo. Finalmente a alma tem de passar 
por uma pinguela estreita e lisa sobre um brejo. Quem escorrega 
e cai é devorado por um grande caranguejo (outros dizem por 
um cágado). Além da pinguela a alma encontra o toldo dos 
defuntos onde os seus conhecidos já estão lhe esperando com 
gôio-ruprf para dançar. Lá é tudo mais ou menos assim como em 
cima da terra, algumas coisas porém são diferentes ou trocadas: 
os defuntos tratam umas fonnigas grandes de jaguar, as 
minhocas são para eles peixes, as aranhas, cobras etc. O milho 
deles é preto. Naturalmente brigam também às vezes, e se isto 
acontece, sempre há em cima da terra também alguma briga. Nos 
cemitérios se acha muitas vezes vestígios de pancadas, facadas 
ou também da queda de corpos humanos no chão, especialmente 
poucos dias depois de algum enterro e nos lugares que o pifie, 
varrer com ramos. Se aparecem só pegadas, é sinal que logo 
mais alguém vai morrer. Enquanto que o morto não foi tirado da 
cama, o péfie encarregado de cuidar dele, espalha cinza no chão 
junto dele e alisa bem, marcando nela os lugares da vizinhança: 
o toldo fen-ê, o toldo kongóilt-re etc. Daí a pouco aparece nos 
respectivos lugares os tais vestígios, até rastro de cobra se 
alguém vai ser mordido por uma, mas não é qualquer um que 
enxerga e entende estes sinais. Muitas vezes porém levam o 
cadáver ainda quente, arrastando ele em cima da casca de pau 
que lhe ,serve de cama, e as vezes tem acontecido até que o 
moribundo chegou ainda vivo no cemitério. Limpam bem a casa 
e dançam dentro dela, para a alma não voltar, porque 
especialmente se o morto era casado, o perigo é grande que ele 
volte para buscar a mulher ou qualquer outro parente ou 
conhecido. Para evitar isto os que tomaram parte da cerimônia 
se lavam com um cozimento de folhas que os kamé tiram de uma 
planta por nome xakrinkrf e os kaiierú de uma outra que se 
chamako/é. 

64 



A viúva porém carece de um tratamento especial. Ela fica 
entregue aos cuidados de um péfle ou, se não tiver, de um 
vodôro. Este constrói um ranchinho retirado e prepara a comida 
para ela. Para tirar a "catinga" do marido dela, ele esfrega a 
pele da viúva com cozimentos de certas ervas e com barro. 
Depois de um mês se ajunta o bando para dançar. O plfle pinta a 
viúva de cima para baixo com carvão. Depois ele e, se tiver uma 
mulher da mesma classe, mais uma mulher agarram a vióva 
levando ela para perto dos outros. Acabado a dança, o plfle lava 
o coipo da vióva com água com mel que se acha pronto para 
isso num cocho. Depois volta com ela ao rancho. Sempre no 
caso que o plfle não sabe das próprias rezas que tem de 
acompanhar cada um destes atos, um vodôro tem de substituí-lo. 
No rancho, o plfle prepara comidas para todos mas põe carvão e 
outros remédios contra más influências no gôio-kruprf. Todos 
chegam para comer junto com a viáva, primeiro os pai com as 
munhecas pintadas de carvão, para não subir pelos braços 
alguma coisa imunda que ainda podia haver, quando sem saber 

pegam nela. A viáva então começa a andar devagar e 
acanhadamente um pouco no meio dos outros, como quem sarou 
de uma doença gravíssima. 

Deste dia em diante ela pode casar de novo, mas se ela 
tratou casamento, o péfle ainda tem de dormir com ela a primeira 
noite em lugar do noivo, embaixo de uma outra coberta porém 
sem tocar nela, se não ela morreria. Apesar destas medidas todas 
que têm por fun purificar a viáva de tudo o que ainda podia 
restar no coipo dela do defunto do seu marido, o noivo no 
princípio sempre tem muito medo da alma ou da catinga 
daquele, pensando que podia lhe matar ou prejudicar. Um bom 
preventivo contra isto é o seguinte: corta-se um pedaço de 
xaxim grosso, no comprimento de três palmos e racha-se pelo 
meio. Uma das lascas se põe de noite embaixo da cabeça, mas 
assim que a mulher não o veja. De dia se esconde o xaxim num 
balaio. Como o xaxim é uma planta de uma resistência 
extraordinária que até picados em pedaços não morre e ainda 
brota, esta qualidade passa para o corpo do recém-casado se ele 
domie em cima de uma lasca desta planta. Alguns usam este 
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xaxim durante 1 a 2 meses. Outra medida para se livrar de 
qualquer resto da "catinga" do defunto é de esfregar o corpo 
durante quatro ou cinco dias com uma pedra, cada vez que se 
toma banho de manhã cedo. A pedra depois de ter servido uma 
vez, deve-se jogar longe. 
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NOTAS SOBRE A FESTA KIKIO-KO-IA 
DOS KAINGANG 

Curt Nimuendajd 
Abril/1913 

Esta festa se realiza geralmente uma vez por ano, logo que 
o milho na roça dá para faz.er a bebida Kfk(, uma espécie de 
canjica com mel, fennentada. Kfkf = bebida, O = conjunção, 
Ko = comer, lá = pretérito. 

No Yval onde já há falta de pessoas competentes para 
organizar a festa, combinam para este fim dois ou três toldos 
vizinhos. Os rezadores se reúnem alguns dias antes da festa cada 
noite e narram a tradição do princípio do mundo que com todas 
as suas minúcias serve de base e justificação para os diversos 
atos da cerimônia da festa. uA Kaiien1 e a K~ aconteceu isto 
e aquilo e por isso nós hoje temos de faz.er assim e assim." Os 
rezadores completam e corrigem uns aos outros na relação 
daquele mito. Um dia antes da festa o Paf mais acreditado de 
cada clã nomeia as pessoas para trazer o mel e o outro material 
para a festa. Limpam dois lugares, da aldeia para o lado do 
oriente, numa distância que de um não se enxerga o que se passa 
no outro, servindo um lugar para os ~' o outro para os 
kaflen1 prepararem o material. As pessoas nomeadas para este 
fim procuram árvores ao leste da aldeia, os ~ uma canela 
brava (fegnft), os kaiierd um pinheiro (fygn). Toram estes paus 
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num comprimento de quatro palmos e carregam as toras para os 
respectivos lugares onde racham eles em 8-1 O tabuinhas de três 
dedos de largura e de menos de um dedo de grossura, lavrando e 
alisando bem as suas faces. Um certo homem, não sei de que 
classe, tem de dar o primeiro golpe, depois os outros podem 
continuar. Depois o Pa( manda trazer taquara para faz.er o balaio 
que é o objeto mais importante da festa. A cerimônia com este 
balaio e com as tabuinhas ainda eu não pude compreender. Em 
todos estes trabalhos o Pa( s6 ajuda um pouco no princípio, 
limitando-se depois a dirigi-los. 

Preparado tudo, especialmente também ·O Kfk( num coxo 
grande, começa a dança no dia seguinte. Todos se reuniam na 
casa grande, diante da qual se faz uma fogueira comprida. Os 
Paf dão ordens aos casados de apartar-se de suas mulheres para 
estas irem ao lado dos seus "irmãos" da mesma pinta. 
Formam-se os dois grupos, dos Kaíierú e K~. Primeiro 
rompem os kaiierú, saindo dançando da casa grande, mas 
chegando num certo ponto, param e esperam os kamé que 
passam por eles, e em seguida os dois clãs tomam seus lugares 
de ambos os lados da fogueira. 

As mulheres se colocam atrás das fileiras dos seus innãos, 
e é tido como uma demonstração de amizade e confiança se um 
homem casado manda a sua mulher ficar atrás de um "cunhado" 
que ele quer distinguir. 

Sobre as outras cerimônias da festa estou pouco 
informado. Sei porém que as crianças de 12 a 14 anos são objeto 
de uma própria cerimônia e que todos, especialmente estas 
crianças, bebem bastante de kfkf até que ficam embriagadas e 
caem. Depois se carrega elas para a casa. Ninguém pode aban
donar a dança antes de ficar embriagado. No Yvaf um dia al
guém propôs de usar a cachaça em lugar do ktkt para chegar 
mais depressa ao flm, os Pa( porém não o consentiram. Não se 
pinta o corpo e a cara nesta festa mas usa-se pôr penas que cada 
clã tira dos passarinhos que o seu fundador fez. 

De madrugada tem lugar a cerimônia de "sentar no kurú 
branco", uma espécie de veneração à classe dos Pal Os 
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kaíierú-ag-paf e os ~-ag-paf sentam-se cada clã separado 
• 

naturalmente, em cima de dois kwú bem banqueados e limpos e 
uma mulher do seu clã, já antes enfeitada com penas por eles, 
unge a cabeça, o peito, as costas e os braços dos paf com mel, 
deitando em seguida nas partes ungidas penugem de pássaros 
próprios para isto. Os K~-ag-paf recebem a penugem de um 
grande gavião branco (kary} os Kaíierd-ag-paf fora da penugem 
recebem também algumas penas do rabo da arara (~gn) no 
cabelo, com as pontas viradas para baixo. A classe comum dos 
~ põe a penugem do nbaita, os ~-ag-~íie porém só no 
alto da cabeça. A festa dura com interrupção três dias. Depois 
tiram as penas e pintam-se com carvão para levar as crianças 
que tomaram parte na festa pela primeira vez ao cemitério. 
Dizem que nesta festa cada um tem de representar na dança o 
que seu nome significa, e por isto se pode conhecer tanto o clã 
como a classe pelo nome do indivíduo, pois os objetps de que 
fala o nome sempre são próprios a uma certa classe e a um certo 
clã. Nem as penas nem as pintas pode-se tirar lavando o corpo 
na água. Uma mulher da classe ~fie tem de tirá-las com um 
kwú no tempo que os corpos estão molhados de suor pela 
dança. 
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O JAGUAR NA CRENÇA DOS KAINGANG 
DO PARANÁ 

Curt Nimuendajú 
Abril/1913 

Na mitologia dos Guarani o jaguar é a personificação do 
mal, da força bruta e estúpida, temível, porém sempre vencido e 
ridicularizado por qualquer um fraco que dispõe de mais espúito 
de que ele. O medo e a repugnância que o Guarani tem desta 
fera é fácil de se reconhecer. 

Parece que a posição que os Kaingang tomam diante do 
jaguar é muito diferente. Para ele o "mI" parece ser um parente 
ou um amigo, se bem que às vezes um parente bem mau que se 
precisa combater. De acordo com o seu caráter mais violento e 
belicoso, o Kaingang sempre se simpatiza mais com os animais 
carnívoros, as aves de rapina e os peixes vorazes. Como ambas 
as classes querem ser parentes do jaguar, contam que kaflerú fez 
o jaguar acanguçú (de malhas miódas) e ~' o jaguar 
fagnaretl (de malhas grandes). As pintas ele fez com carvão de 
canela vaikd, por isto se cura os cachorros tigrados com um 
preparado de folhas pisadas daquela árvore com água. Em geral 
todos os kaingang tem o desejo de travar relações com o 
"parente" jaguar. Quando o kaingang pinta sua pele amarelada 
com carvão ele se acha muito parecido com aquele parente e no 
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assalto costumavam soltar gritos surdos como o jaguar quando 
ele está em cima da presa. O jaguar é kaingang, forte, valente, e 
os kaingang são jaguares. Acontece porém às vezes que o jaguar 
fica bravo com o "parente" e então precisa matá-lo. Já disse em 
outro lugar que então se se trata de um acanguçú, o ~' e se 
se trata de um fagnareté, o kaiíerú, tem de fazer os preparativos 
da tocaia e pronunciar o convite ao jaguar de chegar, porque o 
acanguçd que é considerado kaiierú. não chega se ele percebe a 
catinga de um "irmão" índio kaiierú., e o mesmo acontece com o 
fagnareti e os kmn't. Morto o jaguar, antigamente não tiravam o 
couro mas s6 o decapitavam e às vezes o matador cortava-lhe a 
ponta do coração e engolia-a crua, para ficar valente e forte 
como o jaguar, mas sempre com um certo cuidado, porque podia 
se tomar valente demais. 

Uma das maiores desgraças que podem acontecer a um 
Guarani é sonharem com o jaguar, porque então vem logo e 
infalivelmente alguma desgraça se os rezadores não a evitam a 
tempo. Para o Kaingang, o sonho com o jaguar é que deixa ele 
mais alegre e disposto como se ele tivesse sonhado com 
qualquer outro bicho. Os sonhadores de jaguar, miniant< (mt = 

jaguar, n = conjunção, iant< = sonhar), são sempre pessoas de 
uma certa importância. Em caso de doença grave o sonho do 
curandeiro com o jaguar é decisivo. O curandeiro canta por isso, 
se ele é kaiien1., ao acanguçd, se ele é ~' ao fagnareti e às 
vezes também ao gavião kakj, e depois se deita e sonha. O 
jaguar aparece en.tão, trazendo um pedaço de carne na boca e 
chegando perto do doente, lhe oferece a carne. Se o doente 
aceita e come ele sarará, mas, se ele vira a cara para o outro 
lado não há mais ddvida que ele morrerá da doença. Muitas 
vezes o jaguar vem s6 para olhar e manda trazer a comida por 
um outro bicho do seu partido: cocos de gerivá pelo serelepe; 
jaboticabas pelo macaco; guarirova pela nbaitá ou pela arara. 
Todos esses bichos como são do partido do jaguar, são amigos 
dos kaingang também, ao passo que o maracanã e a gralha, por 
serem muito faladores, e o veado e a paca e outros, por serem 
animais débeis, são contrários. O gavião kakj, quando chamado 
faz a i:resma experiência com o doente, trazendo-lhe 
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passarinhos. Uma vez que o curandeiro sonhou que o doente 
negou-se a aceitar a comida que os bichos trouxeram ele trata, 
logo que ele acorda, de fazer o doente morrer o quanto antes, 
tirando-lhe a força da vida por gestos das mãos, a baixo de uma 
certa cantiga. 

Os jaguares têm o seu dono no mato migt4n (mi= jaguar, 
g = conjunção, tdn = dono). É um ente daqueles invisíveis e 
imortais que só os rezadores e sonhadores enxergam e visitam 
nos seus sonhos. Dizem que ele é bem alvo e bonito e que ele 
aparece às vezes como gente, e às vezes como jaguar mesmo. 
Mais bonito porém do que ele, é a sua filha migtanff (mi = 

jaguar, g = conjunção, tdn = dono, ff = feminino). Na sua 
morada invisível e inacessível, no fundo da mata, migtdn e sua 
filha rednem os bichos do seu partido e o terreiro está sempre 
cheio de jaguares, leões,"' jaguatiricas, macacos, queixadas e 
outros bichos valentes que lhe obedecem, enquanto que na 
cumieira da casa sentam as aves de rapina, o angouro gavião 
branco kakj, o poderoso gavião penacho hümbjgn e outros. 
M igtdn e sua filha voltam e recolhem eles como se fossem a sua 

. -cnaçao. 

Os bichos medrosos e débeis, a anta, o veado, o carpincho, 
' a paca etc. também têm o seu dono que costuma morar perto das 

barreiras e que se chama oi.ôro-tdn (oiôro = anta, tdn = dono). 
Como ele é muito feio e preto chamam-no também de ndedko
kégn (nded = coisa, ko~gn = feia). Ele marca as suas antas 
com cortes nas orelhas e por respeito dele não se pode dormir ou 
fazer barulho perto dos barreiras, nem beber água deles, porque, 
se ele favorece os caçadores bons, ele também castiga com febre 
aqueles que estragam e espantam sem necessidade a sua criação. 

O desejo excessivo de entrar em relação com os jaguares e 
seus donos e os sonhos contínuos com eles têm produzido às 
vezes uma certa forma de loucura acompanhada de alucinações. 
São estes os casos do mivê, videntes de jaguar (mi= tigre, vê = 

• (SIC). (N.O.) 
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enxergar) dos quais um se deu ainda não faz dez anos, entre os 
kaingang do Yva! e que d'antes se davam com mais freqüência 
ainda. M igtdn começa a atender o caçador que tanto desejo tem 
de conhecê-lo. Um grande jaguar, muitas vezes mi.gtanff mesmo 
nesta figura, se mostra ao caçador no sonho, contando ao seu 
favorito os lugares onde ele pode encontrar a caça desejada. Ele 
então não caça mais em companhia dos outros, mas anda s6 no 
mato e sempre traz muita caça grande para casa. As relações vão 
se estreitando mais. O caçador encontra os rastros do jaguar 
fêmea na mata que o guia aos esconderijos de caça e ao mel 
mombdca, que é propriamente o mel do jaguar. Um dia quando 
o caçador se acha bem longe do seu toldo, o jaguar fêmea de 
repente se apresenta, indo mansamente adiante dele. Enfeitiçado 
o homem segue. Não é mais o mato como de primeiro: por um 
caminho largo e limpo o jaguar fêmea leva ele à casa do seu pai. 
M igtdn recebe o caçador como um amigo velho e lhe entrega a 
filha como mulher. 

Deste dia em diante o mivê não convive mais com os .. 
outros índios do seu toldo. As vezes ele ainda volta de noite 
para a sua casa, mas antes que clareie o dia ele se nega de dar 
satisfação aos seus parentes sobre a sua vida, e aqueles 
reparando no seu modo de viver, logo desconfiam então que ele 
tenha relações com o jaguar fêmea e tratam de curar ele, logo 
que ele um dia volta ao toldo. Então uma mulher velha e 
rezadeira agarra o mivê e leva ele umas 500 braças pelo mato 
adentro, da aldeia para o oriente. Faz ele deitar-se no chão e 
prepara, cantando, o carvão para as pintas. Sempre cantando 
para esconjurar o feitiço do jaguar fêmea, ela põe pinta por pinta 
até cobrir-lhe o coipo inteiro. Subitamente o mivê se levanta e 
foge como possesso pelo mato afora. Espuma na boca e rugindo 
como um jaguar ele trepa nos paus, salta no chão outra vez e 
continua sua corrida até cair, banhado de suor e aniquilado. A 
rezadeira segue cantando os seus rastros até o lugar onde jaz 
desmaiado, limpa o seu rosto e seu coipo com um l<urú e logo 
que ele volta a si conduz ele ao toldo, onde ele fica de cama por 
alguns dias. Por causa desta cura o mivê sempre anda escondido 
e nunca confessa ter relações com a jaguar fêmea, porque ele 
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quer ter a migtanff e não quer largar dela. Uma vez curado 
porém ele não pode mais voltar à casa de migtdn. Os parentes 
logo tratam de casar o mivê para ele se esquecer do jaguar 
fêmea. Depois do casamento esta aparece ao seu antigo amigo 
no sonho e vendo-o dormindo com outra mulher pergunta: "Ela 
é da sua pinta ou da outra?" O homem então mente, dizendo que 
ela é da sua pinta e com tanto sua irmã. "Volta ao toldo do meu 
pai, eu estou lhe esperando!" diz migtanff. Mas como ele não 
volta mais, qualquer noite ela vem olhar ele outra vez no sonho 
e descobre então que o seu amigo casou com outra mulher. Da! 
em diante o mfvê e a sua mulher correm máximo perigo de serem 
atacados e devorados pelos jaguares que migtanfl manda em 
perseguição deles. Por isso o mfvê curado sempre tem medo do 
mato e se mostra preguiçoso para caçar e melar. Os seus filhos 
também em geral se tornam débeis e covardes. O mfvê é sempre 
um rapaz novo e solteiro e suas relações com o jaguar f!mea 
nunca duram mais do que alguns anos juvenis. 
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VOCABULÁRIO I 

Sol 
, 

Lã 
Lua Koitschóma 
Fogo Perna 
Água Ngoióma 
Cabeça Akréng 
Olho Akunáma 
Orelha Aningnáma 

. Boca Anyatkúma 
Nariz Aneyáma 
Língua Anunáma 
Dente Aiyáma 
Mão Aningá 
Pé • 

Z!.ane!TW Casa 
Morto Akté/e 
Não Ndéya 
Fogo aceso Penghádma 
De maneira nenhuma Tóm 
Lá Takané 
Tarde Kutúg 
Arco Wuyé 
Flecha Do 

Rã 
Kyxá 
Pi 
Góio 

• 
Akrf 
Akané . 
Aningrê 
Aientkf 
Aninê 
Anoné 
Aiiiê 
Aningé 
Apén 
ln 
Tére 
Déia 
Píhadn 
Tom 
Tagn 
Kuryg 
Uf 
Do 
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Curt Nimuendajll. 

COROADO KAINGYGN 
S. Paulo 

C. Nimuendajá-S.P.I. 

Tua cabeça 
Teus olhos 
Tuas orelhas 
Tua boca 
Teu nariz 
Tua lfngua 
Teus dentes 
Tua mão 
Teu pé 
c 
Morrer 
Não quero 
Fazer fogo 
Negação 
Demonstrativo 
Noite 
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./ 
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Machado Mbãeg Mbegn , 
Panela Kuklú Kukrõ 
Fazenda branca Kurúkup/í Kúrukuprf 
Mbaraca Tschog Xy 
Duas vezes Lenglâemu Rengré Dois 
Me dá um pouco lngongsi Xi Pouco 
Grande Mbog Mbygn 
Preto Tscha Xy , 
Vermelho Kutschúg Kuixõ 
Cara branca KrengKup/f KríKuprf Cabeça Branca 
Frio Kutscholf Kuxá 

• , 
Mas Yüma lú Bravo 
Abelha Mong My 
Cera Dejem-be Déia 
Borboleta Tutú Totó 
Aranha Schukreng gongf Xukrfn 
Homem branco Sug Fogn Civílizado 
Homem negro Atschó Xy , Preto 
Meu filhinho! Kujisi Ko:xt Filho 
Marido Ambéd Amédn Teu marido 
Pai Nyúg 

• 
l ó 

Mãe Nyo la 
Quantos filhos tens? Harike akráte Ako-herike Quantos . 

N ·-7 "ª· Akrê Tua família 
Osso do cavalo Kavalúkok6 Kãvarúkukd 
Dor de cabeça Krekongó Kríkaiigá 
Dor de barriga Andúkongó Andúkaiigd Tua barriga dói 
Dor de dente N-ydkongt5 1iiê kangd 
Cicatriz na perna Mbekta kongó Meeg-tã kangd Doente pelo machado 
Ferida Kongok6 Kangá Dor, machucadura , 
Membrunmul Sümapupfma Fu. tapypf(guarani) 
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VOCABULÁRIO II 

CAIAPÓ 
RIO ARAGUA Y A 

Dr. F. KRAUSE 

Cabeça 1-kran 
V ~ 

Testa 1-kôkã 
Nariz .,, vv kr,.: 1-nza- -e 
Braço 1-pa, 
Mão 1-ni-kra 

· Coxa 1-kiá, .. 
Pé 1-pã-ri , 
Céu Kãikõã 
Chuva Nã 
Morro 

:,.., 
Krmn 

Água ' Ngo .. 
V " 

Marido Jníüin 
"' 

, 
Esposa I.prÕf" 
Filho lkrã , 
Lenha p'{ 
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COROADO KAINGYGN 
SÃO PAULO , 

C. NIMUENDAJU 

, 
lkrf Minha cabeça 
Jkaki Minha testa 
lnifiê Meu nariz 
lopl Meu braço 
Iningl Minha mão 
lkrl Minha coxa 
Ipln Meu pé 
Kaikd 
Ta 
Krin 
G6io 
Jde1'uin Meu marido , 
/pró Minha esposa .. 

Minha família Ikrê 
Pí Fogo 
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SEGUNDA PARTE 
, 

OS OFAIE-XAVANTE 

' 





CARTAS DAS EXPEDIÇÕES AOS OFAIÉ 

Porto Alegre,* 12 de Janeiro de 1912. 

Ao cidadão 
Luiz Bueno Horta Barbosa 
D. D. Inspetor do Serviço de Proteção aos Índios de São Paulo 

Saudações 

Obtive ante-ontem de um morador desta zona a notícia 
seguinte que talvez tenha alguma importância: 

O gerente da fazenda dos Norte-Americanos no Município 
do Campo Grande, Cri. Feijó, sabendo que os F. F. Capuchinhos 
estavam estabelecidos na barra do Rio Verde, declarou ao 
informante que ele não consentia que eles lá fizessem qualquer 
serviço e que expulsaria-os de lá, pois os índios, apesar da 
catequese, estavam incomodando o pessoal da dita fazenda, 
espantando os camaradas do Retiro da Boa Esperança há 8 
léguas acima da barra do Taquarussú, fazendo bulha no mato. A 
tribo setentrional dos Chavantes Ofaié acha-se na sua totalidade 
dentro dos limites do terreno que os Norte-Americanos 

· *um porto do Rio Paraná (nota do organiz.ador). 
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compraram, e que compreende também a costa do Rio Paraná, 
de um espigão ao Norte do Rio Verde até ao espigão divisor 
entre os rios Taquarussú e Pardo. Creio que até agora não houve 
ainda encontro nenhum entre os índios e o pessoal da fazenda, 
mas tenho receio que os Americanos lançarão mão a medidas 
violentas, logo que entrem em contato com os indígenas. 

No mais peço de me comunicar o que consta dos limites de 
terras concedidas aos fndios no Rio 1 vinheima, para estas 
informações me servirem de base para os meus reconhecimentos 
naquele terreno. 

Concluímos hoje a viagem pelos rios Pardo e Nhanduhy e 
seguiremos amanhã para o sítio do Ramón Coimbra, onde 
chegaremos depois d' amanhã. Os croquis dos rios não posso 
mandar ainda esta vez, mas logo estarão prontos também. 

Saudações 

Curt Nimuendaj;J, 

Porto Tibiriçá, 9 de Janeiro de 1913. 

Ao cidadão 
Luiz Bueno Horta Barbosa 
D. D. Inspetor do Serviço de Proteção aos Índios de São Paulo 

Saudações 

Partimos de Nector Legru no dia 6 deste mês. Devido à 
indifere11:ça do Sr. A. Nogueira que nem sequer respondeu aos 
nossos telegramas, não pudemos levar todos os presentes 
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conosco, ficando a maior parte para seguir para Pto. Tibiriçá 
com o vapor do dia 20 deste mês. 

Desde Penápolis tivemos a companhia do capuchinho F. 
Lourenço que, visivelmente contrariado e com bastante de medo 
da febre e dos índios, estava viajando nesta linha sem ter um 
destino certo. Contou-nos que tinha recebido a ordem de 
embarcar no llltimo momento e que ele ia ao Rio Verde, depois, 
porém conhecendo o nossa plano de descer logo até Pto. 
Tibiriçá, resolveu de ir às Três Lagoas. É um mocinho alegre, 
até pândego, que gosta de um bom gole de vinho. A opinião que 
ele faz dos Ofaié e que s6 pode ser a dos seus colegas, visto ele 
não ter experiência própria nenhwna, é péssima, e parecia ele 
estar convencido de que nada se conseguiria com estes 
"bugres". 

Chegamos no Jupiá no dia 7 e embarcamos de tarde no 
vapor da Companhia de Viação, que neste dia veio pousar 
pouco acima da barra do Aguapchy (v. croquis). Seguindo a 
viagem no dia 8, o vapor entrou as 8h30', atendendo o nosso 
pedido, na barra do Rio Verde, onde fomos visitar o sítio dos F. 
F. Capuchinhos. O que nós vimos, dentro dos poucos minutos 
que ali passamos, foi o seguinte: 

Num lugar péssimo, rodeado de lagoas por todos os lados 
e sem terra de cultura nenhuma nas proximidades, levanta uma 
casa de pau-a-pique, barreada, de regular tamanho, que serve de 
moradia aos frades, que aqui se acham em ndmero de 4. Vimos 
2 deles que, extremamente pálidos e enfraquecidos, demostraram 
com o seu estado de saóde o grande erro cometido na escolha 
deste sítio. Os outros 2 estavam doentes e de cama já há tempo. 

No terreiro da casa dos frades tanto como na beira de uma 
lagoa há 60 m distante daquela, havia uma dózia de ranchinhos 
que servem de abrigo para os índios quando eles estão aqui de 
visita. S6 o plano de atrair os índios para este ponto onde 
estarão vitimados pela febre, constitui um crime. 

Dizem os frades que às vezes chegam até 30 índios, mas 
no dia quando lá estivemos havia somente 8, (3 homens, 2 
mulheres e 3 crianças) alguns dos quais já estavam sofrendo de 
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maleita Não vimos plantação nenhuma a não ser alguns 
canteiros com verduras. 

Depois de temios dado um cobertor de presente para cada 
um dos índios seguimos viagem. Pouco abaixo passamos pelo 
Ribeirão das Marrecas, onde não há lavoura nenhuma. O lugar, 
no entanto, mostra-se ser bom, especialmente com relação às 
águas, conforme dizem os barqueiros. Do lado do sul do ribeirão 
aparece um espigão coberto de boas matas que, suponho eu, 
deve ser a ponta da serra divisora das águas entre Aguapchy e 
Rio do Peixe. 

Seguiremos hoje com o mesmo vapor Rio Pardo e 
Nhandnpy acima, em procura do Sr. Ramón Coimbra. 

Três Lagoas - Casa Caldeira 
E. F. Noroeste - via Bauru 

Saudações 

Curt Nimuendajú 

Bandeira de Mel/o* 

(Pedimos de não dirigir as cartas para o Porto T ibiriçá ! ) 
NB: Podemos afmnar com toda certeza que em território pau
lista existe índio nenhum que tenha relações com os F. F. Capu
chinhos. 

C. N. 

*À época era funcionário do Serviço de Proteção aos f ndios e acompanhava 
Nimuendajt1 nessa expedição para estabelecer contato com os Ofaié (nota do 
organizador). 
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Porto Tibiriçá, 16 de Março de 1913. 

Ao cidadão 
Luiz Bueno Horta Barbosa, 
D. D. Inspetor do Serviço de Proteção aos índios de São Paulo 

Saudações 

Parti no dia 6 do Laranjalzinho, confonne já tinha 
comunicado ao Sr. levei comigo o índio Miguel Xiricorá, 
contratado por 2$000 por dia. Dos dois animais que levamos um 
é proprieade de D. Ramón, o outro é aquele que comprei para 
mim. No dia 9 alcançamos um passo no Rio Pardo, mas achamos 
o rio muito cheio e não foi possf vel passar com os animais neste 
dia. Passamos no dia seguinte com auxflio do morador Eliazar 
José da Silva e mais duas outras pessoas, mas no meio do rio o 
meu animal cansou de nadar e foi arrastado ao barranco meio 
morto. Falhamos por isso um dia no sítio daquele morador e 
continuamos a viagem para o norte no dia 11. Apesar de nos 
propormos marchas muito curtas afrouxou o meu animal perto 
do espigão do Tacuaruçú, devido à carga pesada que tinha de 
levar, ao calor excessivo e à falta de água. Com muito custo 
alcançamos o sítio do Sr. João Corrêa, valentão e brigueiro de 
fama e último morador nas águas do Tacuaruçú. Recebeu-nos 
bem e vendo o estado em que se achavam os nossos animais, me 
ofereceu 2 cavalos por um preço barato. Como eu não pude 
fazer esta compra apesar da necessidade evidente, ele logo 
percebeu "também" estava sem dinheiro e me tratou deste 
momento em diante com um desprezo que muito me ofendeu e 
negou-se redondamente de alugar animais, como tinha propostó. 
No dia seguinte de manhã, conversando ele com Xiricorá, se 
expressou de uma maneira bem inconveniente e malcriada, 
dizendo, que este pessoal do Governo s6 andava por ali 
comendo das panelas dos moradores. Imediatamente nós saímos 
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da casa dele, sem ter comido alguma coisa e sem levar o que 
comer, pois F. Corrêa tinha se negado de vender mantimentos 
para mim. Me convenci então que não era possível de combinar 
a viagem nestas condições e resolvi de fazer uma tentativa para 
alcançar Porto Tibiriçá, a frm de ver se talvez já tinha chegado 
algum recurso de S. Paulo. No dia 13 de abril de noite nós 
estivemos nos banhados, que margeam o Paraná numa extensão 
de 2 léguas e meia pelo Mato Grosso adentro já perto daquele 
rio. Mas erramos o trecho na escuridão, de maneira que saímos 
no Rio Pardo que tinha transbordado as suas margens. Pousamos 
aqui mesmo num lugarzinho mais enxuto, mas tenho receio que 
nós ambos apanhamos maleita neste pouso. No dia seguinte, 14 
de março, ao clarear do dia, reconheci o lugar e alcançamos 
Porto Tibiriçá. Não havendo ainda nem ordens nem outras 
notícias do Sr. e não querendo eu me conformar ainda com a 
derrota que levei, resolvi de experimentar no seguinte: 

Requisitei uma canoa, arranjei alguns mantimentos e 
subirei hoje com Xiricorá, Paraná acima até a barra do Rio 
Verde mais ou menos, levando o vapor a nossa embarcação ao 
reboque. Do Rio Verde nós vamos descendo em canoa devagar 
pela margem direita do Paraná, examinando bem as águas que 
têm deste lado a frm de achar os trilhos dos Ofaié e de entrar em 
contato com eles o que eu acho porém um pouco vistoso. 

Parece-me que os Ofaié não freqüentam mais as margens 
do Tacuaruçú em cuja barra os F. F. Capuchinhos passaram 
muito tempo sem avistar um s6 índio. No Y rypiranga porém 
estou quase certo de que ainda há índios. No curso superior 
desta água, onde ela é conhecida por Boa Esperança os índios 
até hoje aparecem numa fazenda dos Norte-Americanos. 
Mataram há pouco tempo gado lá e espantaram os vaqueiros. 

Um conflito lá está quase certo, e por isto, se eu tivesse 
recursos para arranjar animais bons, achava necessário de visitar 
aquele lugar por te11a para ver a situação e aconselhar os 
moradores de não matar os . índios, até o Sr. resolver que será 
feito deste grupinho. 

Saudações 

Curt Nimuendajú 
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Ao cidadão 
Luiz Bueno Horta Barbosa 
D. D. Inspetor do Serviço de Proteção aos índios de São Paulo 

Saudações 

No dia 15 de Março requisitei uma canoa em Porto 
Tibiriçá e comprei para a nossa alimentação durante o 
reconhecimento uma lata de bolacha, 1/2 arr. de açdcar, 2 litros 
de farinha e um pouco de paçoca. Como o tempo era muito 
chuvoso, procurei arranjar algum pedaço de lona que pudesse 
servir de barraca, e não podendo consegui-lo, mandei fazer duas 
toldas de Venezuela e também um mosquiteiro para o meu 
companheiro. Arranjei também uma espingarda emprestada para 
ele, visto ele não possuir uma arma de fogo. Fiz mais duas malas 
com roupa e cobertas e no dia seguinte, 16 de março, 
embarcamos no vapor que ia para Jupiá, levando a nossa canoa 
ao reboque. O vapor veio pousar na barra do Ribeirão das 
Marecas ond~ os Capuchinhos têm um acampamento desde o dia 
5 deste mês mais ou menos, a 1 km acima da barra. 

No dia 17 chegamos ao estabelecimento dos Capuchinhos 
na barra do Rio Verde onde deixamos o vapor para iniciar o 
reconhecimento. Não achamos mais nenhum índio aqui e 
disseram os frades que já há um mês eles se tinham retitado 
deste lugar. De tarde eu dei uma busca em roda de casa, e logo 
se juntou a núm o meu camarada Miguel Xiricorá. Achamos o 
trilho dos Ofaié e seguimos por ele uns 5 km. Há dois km da 
casa encontramos os rastos de uma índia que impossivelmente 
podiam ter um mês, mas apenas uns 2-3 dias de idade. Porém, 
para ninguém dizer que para achar os índios eu tinha de começar 
na casa dos frades e pegar os trilhos destes, resolvi não seguir 
este rasto e procurar o contato com os índios mais Paraná 
abaixo, onde eu, no dia 16, do vapor tinha visto subir a fumaça 
de uma queimada que infelizmente desapareceu antes de eu 
poder verificar bem o lugar. 
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No outro dia Frei Sigismundo me pediu que levasse o seu 
colega Frei Lourenço, o mesmo que acompanhou-nos como 
espia do Penápolis a Jupiá, na nossa canoa até as Marecas. 
Descemos devagar pela margem direita do Paraná, atravessamos 
ele abaixo da Ilha Carolina e entramos na barra do Ribeirão das 
Marecas, subindo esta água até ao porto dos frades. O 
acampamento de frei Salvador que mora aqui com um camarada, 
acha-se na margem esquerda e é formado por uma barraca 
grande que lhes serve de morada, outra igual que é o depósito e 
uma pequena no meio, o oratório. Tanto aqui como no Rio 
Verde era notável o grande número de garrafas vazias que eu vi 
por toda parte, ou espalhadas pelo terreiro ou cuidadosamente 
encontradas, e que naturalmente teriam contido medicamentos 
somente. Perto do acampamento existe um cultivado de menos 
de um oitavo de alqueire, o qual conforme me disseram, foi feito 
em setembro do ano passado. Pousamos no acampamento e no 
outro dia, bem cedo, saímos para dar uma busca pela mata em 
roda. Subimos pela margem direita do ribeirão mais de meia 
légua, examinando com atenção o mato para descobrir algum 
sinal de passagem de índios, mas não vimos absolutamente 
nada. Isto é importante porque Frei Sigismundo tinha dito, como 
de certo a muitos outros também, que os frades estavam nas 
Marecas no meio dos Coroados. Tampouco achei um salto que 
os frades dizem existir. O ribeirão é extremamente manso, quase 
parado. A sua água é fria e boa, mas as matas são muito 
inferiores como eu pensava. Mato bom, parece só ter um no 
espigão na margem esquerda, de onde ele desce até ao ribeirão, 
perto da barra. No último ponto que alcançamos ribeirão acima, 
fizemos um marco com a inscrição seguinte: "S.P .1. 
Nimuendajú. Xiricorá. 19.3.1913" e voltamos ao acampamento. 

Não posso deixar de mencionar a atitude que Frei 
Lourenço assentou de tomar diante de nosso serviço, cuja 
continuação ele tentou impedir asnaticamente a todo transe: 
Primeiro me quis deixar sem canoa, dizendo que esta era 
propriedade sua e que a Companhia de Viação não tinha direito 
de alugá-la. Como não conseguiu nada com esta pretensão, ele 
começou a engambelar o meu camarada Miguel Xiricorá, 
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dando-lhe pequenos presentes e oferecendo-lhe primeiro 3$000 
e depois 4$000 por dia, se ele quisesse ficar desde já para 
ganhar este dinheiro "na vadiagem em vez de ganhar 2$000 no 
perigo em minha companhia". Felizmente é Xiricorá um índio 
tão consciencioso e fiel como s6 se pode desejar e eu, certo 
disto, não perdi vaga para recommendar a Frei Lourenço que 
arranjasse também um companheiro índio nestas condições e 
quanto antes, que facilitaria a boa marcha da catequese. 
Finalmente Frei Lourenço quis-me deixar pelo menos sem os 
remos, que ele tirou da nossa canoa, dizendo que eram seus. 
Antes de eu perceber esta nova encrenca porém, Xiricorá botou 
eles com toda calma, no seu lugar outra vez. 

Já de tarde embarcamos e, atravessando o Rio Paraná, 
viemos pousar na praia de Ilha Manoel Homem. No dia seguinte 
choveu muito e só de tarde atravessamos para a margem do 
Mato Grosso e, varando a orla do mato que há em todo o 
barranco do Paraná, saímos na beira de uma extensa lagoa que 
não ofereceu nenhuma passagem. Abeiramos ela um pedaço até 
avistar de longe uma restinga, sinal de terra fimie, e voltamos 
para o nosso pouso da noite antes, na ilha, deixando a entrada 
para o dia seguinte. 

No dia 21 cedo descemos pelo canal da ilha até mais ou 
menos em frente da restinga descoberta no dia anterior. Ao sair 
do canal avistamos o vapor que vinha descendo pela margem 
esquerda do Paraná e no qual vinha o auxiliar Bandeira, como 
eu soube depois. Supondo que havia alguma notícia para mim, 
me levantei na canoa e dei dois tiros, mas ninguém no vapor deu 
por isto. Depois de verificar que estávamos mais ou menos no 
lugar desejado, pusemos os nossos trens no barranco, guardamos 
tudo bem e, pondo a coberta, o mosquiteiro, a matuta e as annas 
nas costas, rompemos o mato em direção ao centro. Tanto neste 
dia como no dia anterior achamos perto do barranco vestígios 
velhos da passagem de índios do começo deste ano talvez, e daí 
para trás. Há meia légua do Paraná me vi de repente, pela 
grande surpresa minha, diante de um ribeirão bem forte de 8 - 9 
metros de largura e 1,5-2 metros de fundura, cujas águas 
verdes e frias corriam pelo mato entre barrancos altos, mais ou 
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menos em rumo paralelo ao Paraná. Logo mais acima porém 
desapareceram estes barrancos e o mato, e o ribeirão, ou antes 
rio, corria no meio de grandes lagoas. Não querendo 
acompanhar o rio para baixo e vendo lagoas por todos os outros 
lados, resolvi de tentar a travessia destas, o que se tomou um 
verdadeiro martúio, especialmente nos lugares mais secos, onde 
os cresciumais e sapésais deixaram as mãos e os pés do meu 
pobre Xiricorá num estado lastimável. Rodeamos com uma 
grande volta um afluente do ribeirão onde dois Jabirús velhos 
pareciam cumprir alguma penitência, atravessamos outras lagoas 
e depois chegamos num cerradão tão sujo que crescitima e 
caranatá nos deixaram quase sem coragem de penetrar. Também 
aqui tinha, na parte mais limpa, árvores derrubadas e outros 
vestígios velhos de índios. Do outro lado do mato viemos cair 
em novas lagoas e banhados. Já era bem tarde, e ainda não 
tínhamos feito nem 2 léguas. Pousamos numa outra mancha de 
cerradão e resolvemos de voltar no dia seguinte. O que nos 
levou a esta resolução não foram tanto as lagoas na nossa frente 
e a falta de sinais da passagem dos Ofaié, como um receio que 
algum índio cruzasse a nossa batida e, seguindo por ela, se 
apoderasse da nossa canoa e dos mantimentos, deixando-nos no 
meio dos banhados sem recursos e um meio de sair. 

Fiz um marco numa árvore e voltamos, vendo então quão 
pouco tínhamos avançado no dia antes. Felizmente achamos 
tudo intacto. Embarcamos, descemos pelo meio do Paraná e 
pousamos na ponta da Ilha do Tigre, na barra do Rio do Peixe. 
Visto como este ponto tem a forma de ser muito freqüentado 
pelos Coroados os quais, dizem por aí, expulsaram Antonio da 
Luz, da sua roça, na Ilha dos Bandeirantes, em frente da barra 
no começo deste ano, e mais, como Frei Sigismundo me 
declarou que viu estes índios no dito lugar numa canoa ( ! ! !), 
resolvi fazer aí também um pequeno reconhecimento. 

No dia 24 cedo entrei pela barra do Rio do Peixe, subindo 
por ele até quase meio dia e examinando bem as sua margens, 
que são cobertas de brejos e lagoas em quase todo o trecho onde 
naveguei, de maneira que é impossível de se aproximar ao rio. 
Os Coroados, tanto como eu entendo, não freqüentam zonas 
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deste caráter. No entanto encontrei uma batida bem velha, de um 
ano atrás talvez num lugar onde algum contraforte parece descer 
à margem direita, formando aí dois barrancos de grés amarelo no 
princípio e no fim de uma grande volta do rio. A batida parecia 
ir de um barranco ao outro, cortando esta volta. No dltimo ponto 
alcançado por nós, fiz um marco numa árvore, e então 
descemos. Na descida apanhamos um pouco de chuva e ao sair 
no Paraná subia uma trovoada muito forte. Remamos a valer 
para atravessar o rio, o que conseguimos felizmente antes da 
ressaca impedir a passagem em canoa. Armamos as toldas numa 
pequena praia na margem do Mato Grosso, num lugar bastante 
pitoresco, abrigado por uma grande figueira, e assamos os 
peixes que Xiricorá tinha pegado no rio que deles tem o seu 
nome. 

Quando nós ainda estivemos almoçando neste ponto, no 
outro dia, 23, passou outra vez o vapor e vendo o Comandante 
Carlos Paulino a nossa tolda, mandou atracar na praia para 
conversar comigo. Disse-me que o auxiliar Bandeira tinha ido 
ao Porto Alegre de onde devia estar de volta em Porto Tibiriçá 
no dia 28, e que ele, Bandeira, precisava muito encontrar-se 
comigo. Cedeu-nos ainda um pedaço de carne e seguiu com o 
vapor, e nós continuamos a descida pela margem direita do 
Paraná. Há 2 km adiante avistei a boca de um caminho velho 
dos índios no barranco. Seguimos por ele mas, depois de 
atravessar a mata ribeirinha, o trilho deu numa grande lagoa 
onde não era possível de reconhecer a passagem, de forma que 
tivemos de voltar. Seguimos e paramos na barra do Rio 
Y vypiranga. 

Antes de continuar na descrição da nossa viagem tenho 
porém de fazer umas notas sobre este rio: Em primeiro lugar eu 
acho que o seu nome devia ser Yvypiranga e não Y rypiranga, 
palavra esta que para mim não tem explicação nenhuma. Do 
contrário, o nome Yvypiranga, de )1\ry = terra e piranga = 
vetnielho, é muito bem aplicado, pois este rio faz baata bem ao 
lado do gigantesco "Barranco Vennelho" que sem dóvida serviu 
como caracteástico dele e lhe emprestou o seu nome Tupi. 
"Y ripiranga" é provavelmente só um erro na redação do 
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primeiro mapa que trouxe este nome, tomando o litógrafo o "v" 
do manuscrito por um "r". 

Em segundo lugar: O Rio Paraná tem dois afluentes em 
frente da Ilha Yvypiranga: um pouco acima e outro pouquíssimo 
abaixo das respectivas pontas dela. O afluente de cima é um rio 
de 12-15 metros de largura. No entanto o mapa da Comissão 
Geográfica marca neste lugar um "Córrego" com duas 
cabeceiras. O afluente de baixo é um córrego de 3-4 metros de 
largura, inteiramente trancado pelos galhos das árvores nas suas 
margens, mas o citado mapa marca bem neste ponto o uRio 
Yvypiranga"! Aí tem visivelmente um engano: o "Rio" 
Yvypiranga, o Xanekxf-Xejeklji-Ffê (água onde morreu 
XanekxJ) dos Ofaié, s6 pode ser o afluente de cima de 12-15 
metros de largura, e o de baixo, de 3-4 metros de largura é o 
"Córrego" que os índios em Portugl.iês tratam "do Coqueiro 
Grande" e na sua língua Tikêhiert-Ftê (água do Macaúba). Peço 
de comparar os respecti vos trechos nas folhas V e VI dos mapas 
anexos ao Relatório da Exploração do Rio Paraná do Cri. C. 
Schmidt com o meu croquis. 

Em terceiro lugar: Ninguém subiu ainda por este rio e só 
se conhece a sua barra onde tem uma abundância de peixes 
espantosa. Geralmente porém é tido como cabeceira dele o 
Ribeirão da Boa Esperança que nasce a 8 léguas do Paraná e 4 
léguas ao norte de Tacuaruçú, tomando um rumo para S-E mais 
ou menos. Depois de subir pelo Rio Y vypiranga me quer 
parecer que o Ribeirão da Boa Esperança não pode ser a 
cabeceira, mas sim um afluente dele (v. o croquis). 

Começamos a subida pelo Rio Yvypiranga: Uns 4 Km 
acima da barra encontramos numa travessia dos Ofaié uma 
grande canoa deles com 2 remos, na margem esquerda. Os 
vestígios já eram de alguns meses atrás e esta travessia 
comunica provavelmente com o trilho velho, visto por mim no 
dia antes. A zona da mata na beira do Y vypiranga é bem 
estreita, e extensas lagoas margeam este rio em ambos os lados. 
Depois de subir mais de duas léguas pousamos num taquaral na 
margem esquerda, onde passamos uma noite péssima por causa 
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das capivaras, jacarés, tatús e das antas, onças e ari.ranhas que 
fizeram barulho em roda de nós a noite inteira, que foi preciso 
dar um tiro para esta bicharia se calar um pouco. 

No dia 25 continuamos ainda a subir. Pouco acima do 
nosso pouso acabou a restinga e se apresentavam então as 
lagoas em toda a sua extensão. Neste ponto viu-se um afluente 
na margem esquerda. Pela sua cor verde, sua direção e seu 
volwne reconhecemos ele como sendo o mesmo ribeirão que nós 
tínharms descoberto no dia 21 em fierJte da Ilha Manoel Homem, 
a 3 Km do Paraná. Experimentei de subir por ele, mas logo tive 
de desistir por causa das tranqueiras. Como matei na sua barra 

• 
um jacaré de bom tamanho e Xiricorá mais outro pouco acima, 
dei a este afluente o nome de Ribeirão Jacaref. Continuamos 
pois no galho mestre que se distinguia pela sua água belíssima e 
cristalina. Pouco acima da barra do Jacareí entramos numa lagoa 
de mais de meia légua de extensão, sem um sequer arbusto, s6 
mal coberto com capituva. No fundo havia uma mata de onde o 
rio parecia de sair, mas antes de alcançar a sombra tlela voltei, 
desanimado pelas voltas quase incríveis que o rio ia 
descrevendo, pelo calor excessivo (o tennômetro deu neste dia 
em Porto Tibiriçá 42°C) e pela falta de rastos de índios. 
Começamos a descida e na primeira árvore que havia na margem 
fiz um marco, como é meu costume. De tarde chegamos na barra 
onde firemos uma boa pescada, e depois fomos acampar e ceiar 
na Ilha Y vypiranga. 

Continuando a descida no Paraná no dia 26, passamos pela 
barra da Água · do Coqueiro Grande. É na cabeçeira deste 
c6rrego que os Ofaié costumam fazer as suas festas e onde eles 
tinham roças e uma casa de dança que depois queimou, 
conforme me contou o índio José Braga Êkõrehê. Mas como 
pelo meu cálculo o auxiliar Bandeira devia chegar no dia 28 no 
Porto Tibiriçá, e já era dia 26, deixei de fazer uma entrada 
córrego acima por falta de tempo. Pouco mais abaixo; porém, 
saltei em terra num lugar suspeito, ao pé do Barranco Vermelho 
(Hetêhagrwaxêo dos Ofaié, Yry-Aminã-Guaçú), mas não 
achei nada de extraordinário. De tarde entramos na barra do 
Tacuaruçú, e já de longe eu vi bem no pontal uma taquara 
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cortada há poucos dias e as penas de um passarinho no chão. 
Verificamos que aí havia uma batida não muito velha, mas como 
já era tarde não seguimos por ela, mas s6 subimos pelo Rio 
Tacuaruçú uma meia légua, sem achar outra novidade. Pouco 
acima da barra passamos pela capoeira onde pararam os 
Capuchinhos por algum tempo, e pousamos na volta perto deste 
lugar. Esta barra era antigamente conhecida pelo nome de Rio 
da Orelha da Onça, mas depois que se verificou que este rio era 
o mesmo que nas cabeceiras era conhecido por Tacuaruçú, 
ninguém usa mais aquele nome, Os Ofaié o chamam de 
Téxekviéeg-Fié, água de uma certa qualidade de abelhas. 
Êkõrehê me tinha infonnado que da barra deste rio partia um 
trilho dos Ofaié que com 2-3 léguas ia ao lugar do qual eu acima 
falei, na cabeceira do Coqueiro Grande. Os frades porém me 
tinham contado que quando eles moravam aqui, tizeram picadas 
em diversos rumos, sem encontrar um s6 vestígio dos índios, 
motivo porque abandonaram o lugar. 

Quando eu no dia 27 de manhã cedo entrei pela batida dos 
índios no mato do pontal, me arrependi bastante que me tinha 
confiado mais nas informações dos outros como nas do índio: O 
pontal estava cheio de vestígios de toda idade. Tinha galhos 
quebrados há mal dois dias e árvores derrubadas há 6-8 anos. 
Não havia uma trilha só, mas umas 5 ou 6, algumas correndo 
paralelas ao Paraná, na direção do Barranco Vermelho outras 
cortando para o centro, em rumo daquela cabeceira misteriosa 
que os Ofaié, isto eu tenho quase certeza, freqüentam até hoje. 
Achei também um moquém velho e os escombros de um rancho. 
As 10 horas, porém, eu tinha de interromper este reconheci
mento com medo de não alcançar mais o Porto Tibiriçá e 
de desencontrar-me outra vez com o auxiliar Bandeira. Voltei 
bem contra a minha vontade e muito aborrecido de ter perdido 
1 O dias de serviço bem bruto e de precisar abandonar o trabalho 
justamente quando ele ia dar o resultado desejado. Mas não era 
s6 o receio de não encontrar mais com o Sr. Bandeira como 
também a falta de mantimentos que me obrigou a voltar neste 
dia. De tarde, às 6 horas cheguei em Porto Tibiriçá, 12 dias 
depois de ter saído de lá. 
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Apesar que esta minha viagem não deu resultado nenhum, 
trre1 dela as soluções seguintes que talvez possam ser de 
proveito para uma futura tentativa nossa de entrar em relações 
com estes índios: 

a) Antes de entrar por água outra vez aquele 
reconhecimento por terra que eu não pude acabar, do Tacuaruçú 
ao Boa Esperança, já para ver se uma entrada de lá não oferece 
mais vantagens, que eu, aliás, não creio, já para verificar o que 
há de verdade naqueles boatos de hostilidade entre índios e 
civilizados neste lugar. 

b) A minha viagem mostrou que duas pessoas não são 
suficientes para fazer o serviço por água e que convém ir umas 
quatro, a saber: 

1. encarregado da Inspetoria. 2. Um fndio Ofaié que já 
andou por a(, mas que não tenha tomado parte nos combates 
entre esta tribo e a tribo meridional, e que tampouco tenha 
roubado alguma mulher daqui. Nunca porém o encarregado se 
atreva de ir longe com um fndio só, porque qualquer um deles é 
bem capaz de abandonar o serviço e de sumir no sertão sem dar 
a mínima satisfação, deixando o companheiro sozinho entregue 
à sua sorte. Por isto é preciso 3. mais um companheiro que 
acompanhe o encarregado e o índio Ofaié nas suas entradas e 
que deve ser de boa vontade, de compreensão fácil e amigo dos 
Ofaié. Como isto eu posso recomendar ao Sr. e a qualquer outro 
o meu companheiro bom e fiel, Miguel Xiricorá. Guarani por 
descendência, ele foi criado no meio dos nacionais sem porém 
adaptar os vícios deles, e voltou a ser índio com os Ofaié, cuja 
língua e co~tumes ele aprendeu, caundo com uma menina desta 
nação. Tratando ele com benevolência e estimação, não creio 
que haja por aí um companheiro mais dedicado e melhor. 4. Para 
guardar os trens e a canoa enquanto que os outros três fazem as 
entradas, convém levar mais uma pessoa que podia ser um índio 
Guarani de confiança, dos do Sta. Bárbara, onde tem rapazes 
sérios que têm a grande vantagem de serem os canoeiros 
melhores desta zona. 
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c) Antes de iniciar a busca convém se informar pelo 
pessoal dos vapores se tem fudios com os frades ou não, e se 
tiver, chegar lá a frm de serem reconhecidos pelo intérprete 
nosso que deles pode obter talvez algumas informações úteis ou 
até combinar com eles um encontro em qualquer outro lugar, ou 
estabelecer outra relação amigável. 

d) Só se estas informações o recomendam como 
necessário, devia se dar uma busca na zona entre o Rio Verde e 
o Y vypiranga porque, como demonstrou a minha viagem, é 
bastante penoso e em alguns lugares até impossível de atravessar 
as lagoas do Paraná para procurar os índios nos campos secos, 
atrás delas. Senão, convém iniciar o serviço logo no terreno 
mais alto no Sul do Yvypiranga, isto é: na barra do Tacuaruçú, .. 
atrás do Barranco Vennelho e especialmente na Agua do 
Coqueiro Grande. O fudio que acompanha o encarregado do 
Serviço deve saber qual das trilhas que partem do pontal do Rio 
Tacuaruçú vai para córrego ou se algum oferece outras 
vantagens. 

e) Devia-se levar um sentimento pequeno, porém bem 
escolhido, contendo fora ferramentas, cobertas e roupa para 
ambos os sexos, tudo de boa qualidade, porque os artigos que os 
frades hoje fornecem aos índios são de qualidade bem superior à 
dos que S.P.I. fornece, como tive ocasião de verificar, depois 
que Xiricorá chamou a minha atenção para este ponto. 

f) Me parece que o número destes índios é muito baixo, 
uns 40 ou 50 quanto muito. Destes a metade ou mais está em 
contato com os frades e em parte, conforme estes contam, já 
bem relacionados com eles. O outro grupo é o que nomadiza 
Paraná mais abaixo, entre o Yvypiranga e o Tacuaruçú, e se as 
notícias que os frades me deram estão certas, eles não se dão 
com o grupo de cima. 

g) O encarregado conta logo com uma demora de 1-2 
meses, por menos eu acho que não se fará este serviço. O lugar 
é muito maleitoso. O estado sanitário da população de Porto 
Tibiriçá é péssimo. Eu e Xiricorá tomamos, desde que chegamos 
nas margens do Rio Paraná, diariamente como preventivo a 
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mesma quantia de Caferana no princípio, e depois Esanafele, 
que se costuma dar aos doentes, e até hoje nem eu nem ele teve 
o mínimo acesso de maleita. 

h) O serviço deve ser feito no tempo da seca, com as 
enchentes ele se torna quase impossível. E fmalmente, 

i) Eu me ofereço para fazê-lo. 

Saudações 

Curt Nimuendajú 

Porto Tibiriçá, 30 de Março de 1913. 
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RELATÓRIO SOBRE ~S XAVAJl/TE DE 
MATO GROSSO'f1~913f - / 

Apontom,entos hist6ricos 

A conquista da V aairia ( 1850-1912) 

Não tenho notícia alguma da tribo dos Ofaié do tempo das 
missões jesuíticas. Con. J. P. Sag, se não me engam, meiriooa 
na sua obra Histdria da Repablica Jesuftica do Paraguai a tribo 
dos Nalimegas "nos campos de Xeres", na zona onde depois 
apareceram os Ofaié. &ta zona comp1eende o território entre a 
Serra de Maracajú e o Alto-Paraná. Nas cabeceiras dos afluentes 
do Paraguai, como por exemplo na vizinhança de Nioac, eles 
apareciam até em meados do século XIX, quando fizelBln um 
assalto num lugar distante apenas 1 légua desta vila. Como 
rep1esá1ia foi organizada uma expedição na qual tomaran1 parte 
8 praças do destae-a111C11to de Nioac, e que ae-abou com um 
morticínio geral entre os índios desp1evenidos da primeira aldeia 
de Ofaié que se encontrou. Logo depois começaram fazendeiros 
de Nioac e Miranda a subir a Serra de Mbaracajá e 
estabelecer-se ''em cima da se11a", nas vertentes do Paraná. Lá, 
nos Campos da Vacaria, era justamente o centro da tribo, que 
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daí se estendia até a margem direita do alto Paraná e à esquerda 
do Rio Yvynhema. De lá a divisa seguia pelos rios Brilhante e 
Dourados. A uns 60 Km da barra deste rio a divisa subia ao 
espigão divisor entre ele e o Sta. Maria. Em toda esta linha eles 
eram vizinhos dos diversos bandos da nação dos Guarani, que 
aqui geralmente são chamados de "ltaiuá". As relações entre as 
duas nações, desde os tempos mais remotos, não foram boas. 
Havia incursões de parte a parte, assaltos e raptos de mulheres e 
crianças. Os índios hostis que aparecem no drama do grande 
guerreiro guarani Papay e que se desenrolou em 1800 mais ou 
menos, não foram os Kaingang, como passou T ~ Borba, mas os 
Ofaié. Em tempos mais modernos, os Kaiuá, adaptando armas de 
fogo e outras vantagens da civilização, ganharam uma certa 
superioridade sobre os Ofaié. Organizaram então correrias 
especialmente para o fim de roubar crianças, que eles depois 
vendiam aos nacionais. O Kaiuá Nembé, morador no Araribá, 
tomou parte em alguma destas entradas. Ao norte, os Ofaié 
dividiam com a nação dos Kaiap6 que habitava o chamado 
"Sertão de Camapuam" no alto Nhanduhy, no rio Pardo e no rio 
Verde, mais ou menos até 24° 30' lat. S. Uma notícia do ano 
1801 menciona 5 aldeias desta nação, em ambas as margens do 
rio Paraná, na zona das barras dos rios Tietê e Incu~jú. Os 
vizinhos dos Ofaié em baixo da serra eram as diversas nações 
chamadas com o nome genérico de Guaicurú ou Mbajá: os 
Laiáno, Guaná, Guachí, Kaáiucó e Teréno, e estes últimos 
invadiram depois, junto dos fazendeiros e como camaradas 
destes, o território dos Ofaié em cima da terra. O Paraná 
separava os Ofaié dos Kaingang do Estado de São Paulo. Em 
vários pontos, com preferência na barra do rio Santo Anastácio, 
costumavam os Ofaié atravessar o Paraná e fazer ranchações 
para as suas caçadas na margem esquerda, mas como os 
Kaingang não freqüentam as margens do Paraná não me consta 
ter havido encontro algum entre as duas nações. 

Escrever a história dos Ofaié na Vacaria, seria só repetir 
uma imensidade de dadas, roubos de gado, e alguns assaltos por 
parte dos Ofaié. Se a morte de uma rês não podia servir de 
pretexto para as perseguições mais cruéis, organizava-se 
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bandeiras para pegar índios, isto é, se eles fossem dispostos de 
deixar-se pegar, e de matá-los, no caso que tentassem de fugir. 
Os que caíram na mão dos seus perseguidores foram 
escravizados. Não existe abuso algum que estes prisioneiros não 
tiveram de sofrer. Os seus perversos donos tomaram os 
inventores engenhosos a fim de atonnentá-los. Divertiram-se por 
exemplo amarrando alguns índios recém-pegados nas pontas de 
um laço e disparando tiros no meio deles. Assustados pela 
descarga, os índios procuraram fugir para todos os lados; mas 
logo que o laço se esticou, caíram e arrastaram um ao outro pelo 
chão, debaixo das gargalhadas dos sertanejos. O informante que 
nos narrou estes episódios começou com as palavras: "Mas o 
bicho é bruto mêmo!" (Para não haver equívoco: o termo 
"bicho" se refere aos Ofaié). 

Os 5 anos da guerra de Paraguai devem ter sido um 
período de descanso para os Ofaié, pois diante da invasão 
paraguaia, em fim de 1864, fugiram os seus perseguidores para 
o Norte e Leste e s6 voltaram depois da guerra. Como um gesto 
de protesto parece o assalto que os Ofaié deram então ao pouso 
de João Pires, na margem esquerda da Vacaria quando ele 
entrou de novo com a mudança. 

As hostilidades entre índios e nacionais continuaram. O 
centro dos Ofaié era naquele tempo um espigão coberto de mato 
entre os rios Sta. Luzia e Vacaria, onde era difícil 
surpreendê-los devido à vigilância que aí mantiveram. Depois 
do ano 1880, porém, perderam também este refúgio e então 
abandonaram a Vacaria e se retiraram mais para o Leste. Antes 
de sair deram ainda 2 assaltos, um na fazenda de José Brito em 
São Bento na cabeceira da Vacaria, e outro num engenho do 
Joaquim Barbosa, fazendeiro mais antigo e importante da 
Vacaria, perto da barra do Passa Tempo. Mataram 2 camaradas 
dele e feriram a um outro que escapou. Joaquim Barbosa 
perseguiu os índios e quase alcançou-os, quando embarcaram no 
Y vynhema e, descendo por este rio, fugiram. O índio que 
chefiou este assalto era conhecido como Capitão Ignácio. 
Joaquim Barbosa encarregou então um grupo de Kaiuá, 
moradores desta zona, de trazer as orelhas deste chefe, sob pena 
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de serem todos degolados. Os Kaiuá se meteram no mato atrás 
dos Ofaié, e logo depois entregaram ao fazendeiro os troféus 
exigidos. 

Os Ofaié se retiraram então para a zona da mata, nos rios 
Samambaia, Três Barras e Equiter6i onde a formação do terreno 
os protegia mais como nos campos abertos. Na divisa, do 
Nhanduhy ao Y vynhema, continuou a guerra. Em 1900 
apresentou-se um dia entre os primeiros moradores da Vacaria 
um Xavante manso, camarada de um tal João Nogueira que há 
pouco se havia estabelecido no Córrego da Vaca Morta. O índio 
vinha, tocando os bois do seu patrão, e deu em linguagem quase 
incompreensível parte de um desastre, causado pelos Xavantes. 
Hoje se aprontou um grupo de moradores da Vacaria para 
verificar o que se havia dado. Chegando na Vaca Morta 
acharam, espalhado entre o rancho e uma estiva ainda não 
acabada, os cadáveres de João Nogueira e de mais 3 pessoas que 
com ele moravam, já podres e comidos pelos urubus e 
cachorros. O rancho estava saqueado. Os sertanejos seguiram 
em perseguição dos índios, chefiados por Manoel Nogueira, 
irmão do defunto, do João Nogueira. Descendo pelo rio do 
Papagaio para o lado do Y vynhema, deram numa ranchação de 
Kaiuá, onde assassinaram 8-10 pessoas pacíficas e inofensivas. 
Dizem uns que mataram estes Kaiuá por engano, convencidos de 
que eram Ofaié. Outros contam que os Kaiuá receberam os 
bugreiros de arco e flecha na mão, e que estes fizeram fogo 
sobre eles em legítima defesa. D. Ramón Coimbra soube que um 
dos bugreiros achou num rancho um objeto que ele reconheceu 
como propriedade do defunto João Nogueira, e que ele tomou 
como prova que os Kaiuá tinham assassinado este morador. A 
verdade, penso eu, será talvez que os bugreiros saíram, 
resolvidos de matar quantos .índios que encontrassem e de 
acabar com a bicharia, fosse lá qual fosse a nacionalidade. 

Não satisfeitos com estas barbaridades, seguiram ainda em 
rumo Leste para o Rio Samambaia, atravessaram-no e deram 
numa ranchação dos Ofaié do lado de lá, matando todos que 
nela estavam. A água onde se deu o morticínio chama-se até 
hoje Ribeirão do Combate. 
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Na Vacaria ficaram só alguns Ofaié espalhados na 
escravidão nas fazendas, e um resto de umas vinte cabeças que 
até hoje estão morando na margem direita da Vacaria, pouco 
abaixo do Patrimônio da Aroeira. Não existe em toda a zona um 
só mestiço de Ofaié com Nacional ou com 0utra tribo indígena, 
fato que acho bastante estranho em vista do nómero 
relativamente grande de mestiços de Kaingang, Otí e Guarani 
que existe em toda parte onde estas tribos antigamente 
dominavam. (V. a Observação no fim dos "Apontamentos 
Históricos"). 

Os Ofaié e Don R•11•.1n Coi1111bra 

Em 1896 veio a Vacaria Don Ramón Coimbra, boliviano, 
nascido em Sta. Cruz de La Sierra. Durante dois anos e meio ele 
exercera lá o cargo de "co11egedor" na povoação indígena Sto. 
Corazón, dos índios Chiquitos sendo que foi pro11ogado neste 
cargo por pedido geral dos índios e dos nacionais. Em sua 
companhia vieram, com autorização do governo boliviano 14 
homens e 4 mulheres da nação dos Chiquitos com o írm de 
procurar trabalho no Brasil. Estando ele, em sociedade com 
vários fazendeiros nacionais, entregue a criação de gado, 
procurou-o o cidadão Manoel da Costa Lima, fazendeiro no 
Nhanduhy, em 1900. Este estava em negociação com o governo 
estadual por causa da abertura de uma estrada de rodagem de 
Sta. Luzia à barra do rio Pardo, e sabendo que D. Ramón 
Coimbra tinha prática no tratamento de índios, pensava que ele 
podia ser t1til para desviar do perigo de assaltos de índios que, 
pela sua opinião, havia na zona que a estrada ia atravessar. 
Manoel da Costa Lima porém, deixou-se levar pela polftica do 
Estado a tomar parte numa revolução, de maneira que a 
conclusão dos respectivos tratos se tardeou até o ano 1903. 
Neste meio mudou D. Ramón para o lugar chamado Aroeira, na 
margem esquerda da Vacaria onde ele fez roças e entrou em 
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relações com os Xavantes mansos, moradores deste lugar. 
Finalmente, em abril de 1903, M. da Costa Lima chamou D. 
Ramón para o serviço contratado, autorizando-o para ajustar 30 
camaradas. D. Ramón seguiu, levando consigo 5 homens e 13 
mulheres e crianças dos Xavantes mansos. Estando eles porém 
acampados no Córrego da Vaca Morta, recebeu a notícia que M. 
da Costa Lima já tinha acabado o serviço e chegado a barra do 
rio Pardo, pois ps campos não tinham oferecido a mínima 
dificuldade para a travessia. 

Já neste serviço como mais tarde, mostrou M. da C. Lima a 
sua inimizade com os Ofaié, que ele só lá não perseguia, onde 
não pôde alcançá-los. Um dia, voltando ao seu acampamento, 
achou lá dois Ofaié desarmados, comendo carne na máxima 
harmonia corn o pessoal da t~. Furioso, repreendeu 
imediatamente o encarregado do serviço, por não ter matado os 
índios logo que eles se apresentaram, e quando os dois foram ao 
córrego para lavar as mãos, mandou um homem com carabina 
atrás deles para matá-los. Vendo os índios que o homem vinha, 
de arma em punho, em perseguição deles, um disparou correndo 
pela várzea a fora e escapou. O outro que se escondeu no brejo 
foi alcançado pelo capanga do M. da C. Lima que com um tiro 
lhe esmagou o crânio no momento quando ele se levantou para 
fugir. A ossada, até há pouco tempo, podia-se ver na margem do 
Passo do Sapé, onde se deu este assassinato. 

Don Ramón e o seu pessoal estava ainda acampado na . 
Vaca Morta, quando lá chegou um próprio do cidadão Jerônimo 
Felício, retireiro no Ribeirão do Jaboticabal, avisando ele que os 
Xavantes tinham flechado dois cavalos e pedindo providências. 
D. Ramón consultou-se com os índios mansos resolveu ir atrás 
dos Ofaié. A juntaram-se a ele mais seis nacionais, mas s6 o 
fazendeiro José Bento contribuiu voluntariamente com uma rês e 
algum pouco de fazenda. O resto da despesa, ordenados, 
mantimentos, presentes, que importou em 577$000, correu por 
conta particular de D. Ramón Coimbra. No dia 6 de julho 
entraram no sertão e, seguindo pela batida, alcançaram os Ofaié 
num córrego, depois chamado "da Conquista". Acharam só 
mulheres e crianças na aldeia, pois os homens tinham saído para 
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melar. Estabeleceram boas relações com os que estavam 
presentes e quando voltaram os homens, fizeram-nos entregar as 
armas sem maior dificuldade. Convidado pelos intérpretes, 
compareceu também no dia seguinte o chefe do grupo com os 
seus mais fiéis, pintado, armado e um tanto desconfiado, mas 
sem mostrar o mínimo sinal de hostilidade. O número dos fudios 
era então de 58. Convidado para acompanhar a expedição para a 
zona povoada, ele se negou de primeiro, mas logo D. Ramón 
mandou lhes restituir as armas, ficaram satisfeitíssimos e 
estavam prontos para seguir. D. Ramón distribuiu entre eles os 
presentes que levava e em retribuição o chefe lhe fez presente 
de dez crianças. Todos chegaram na maior harmonia no retiro do 
Jerônimo Felício onde fizeram uma ranchação. Como D. Ramón 
pretendeu aldeiá-los no Ribeirão do São Rafael, tratou logo de 
abrir uma estrada para lá, fazendo picadas e uma ponte sobre o 
rio Saramandaia, serviços estes executados sem dificuldade 
pelos Ofaié mesmo. Uma noite, porém, fugiram sem dar uma 
explicação, ficando só as dez crianças. Mais tarde contaram que 
ficaram desconfiados porque o retireiro experimentou perto 
deles uma garrucha que o seu patrão lhe mandara junto com uma 
carabina. · 

Depois deste fracasso D. Ramón retirou-se para as 
cabeceiras do São Bento onde tratou de fazer roça junto com os 
Xavantes mansos e o resto dos Chiquitos que ainda estava com 
ele. Ele já tinha começado este serviço, quando no dia 22 de 
Agosto de 1903 foi avisado que no Ribeirão do Laranjal 
tinham-se apresentado alguns Ofaié aos moradores Corrientinos 
deste lugar, perguntando por D. Ramón, e que estes índios agora 
se achavam no sítio do cidadão Octaviano Pinto da Fonseca no 
Araticú. D. Ramón foi imediatamente ao encontro deles. 
Mostraram-se muito satisfeitos de vê-lo e contaram que a tribo 
estava acampada no Laranjalzinho, no terreno hoje ocupado 
pelo S.P.I. Don Ramón mandou os intérpretes para lá que logo 
voltaram com 63 índios. Receberam alguns presentes, e em troca 
fizeram em pouco tempo dois alqueires de roça nas cabeceiras 
do São Bento. Não dispondo porém D. Ramón dos recursos 
necessários p~ poder tratar deles, resolveu mandá-los para 
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trás, e se ele tivesse executado esta resolução, talvez teria 
evitado uma série de desastres e crimes horríveis e muitas 
futuras complicações, pois os índios até este dia mostraram s6 
plena confiança nele, e teriam ido satisfeitos. 

Don Ramón foi à casa do Octaviano Pinto para comprar 
uma vaca, cuja carne havia de servir de alimentação para os 
Ofaié, na sua retirada para o sertão, quando Octaviano lhe 
propôs de aldeiar os índios em frente do seu sítio numa mata. 
Porque os índios tinham vindo atrás de D. Ramón e estavam 
acampados no dito lugar. Octaviano pensava de atrair os índios 
para o seu lado, naturalmente para ser nomeado diretor deles 
depois. Quanta habilidade para este cargo ele mostrou numa 
conversa que há poucos dias tive com ele. Disse ele que só uma 
vez ele sentiu vontade de matar índios. Quando ele um dia se 
negou de lhes ceder os objetos que pediram, e um deles 
respondeu com a palavra "mortalha". 

Parece que D. Ramón não percebeu o plano do Octaviano. 
Consultou-se com os Ofaié e como disseram que achavam bom o 
lugar, resolveu de não mandá-los embora, mas de buscar o resto 
da tribo que tinha ficado no Laranjalzinho. Entregou a carne da 
rês que tinha comprado a eles e seguiu com Octaviano, os 
intérpretes e mais alguns companheiros em procura dos outros. 
Quando chegaram porém no lugar onde hoje se acha a casa de 
D. Ramón, encontraram com os mesmos índios que eles tinham 
deixado no sítio do Octaviano comendo carne. Mas em vez de 
receber D. Ramón com a confiança que antes nele depositavam, 
fugiram agora em plena carreira pelo campo, deixando todos os 
seus objetos atrás. Um dos intérpretes correu para cercar um dos 
fugitivos, mas quando alcançou ele, o índio levantou o arco. O 
intérprete, por sua vez, tirou a garrucha, mas felizmente não fez 
fogo. Don Ramón pediu a este índio que fosse com o intérprete 
em procura dos outros para explicar a eles o fun pacífico da sua 
vinda, mas entrando os dois no mato, o índio fugiu. Uma mulher 
com duas criancinhas e um rapazinho que se descobriu no lugar 
do encontro, não deram explicação nenhuma, e depois de 
receber alguns presentes, foram-se embora, atrás dos outros. De 
noite, estando D. Ramón acampado na margem esquerda do 
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Laranjalzinho, chegaram os Ofaié até perto do pouso, 
bombeando escondido na mata, o acampamento. Vendo-se D. 
Ramón malogrado pela segunda vez, retirou-se ele para a 
Vacaria para poder tratar da sua família que ele tinha deixado lá 
já há muitos meses. Os Xavantes mansos resolveram de ficar no 
sítio de um Corrientino, na Samambaia, mas como o patrão, quis 
obrigá-los, de carabina em punho, a trabalhar, fugiram de lá e 
voltaram à Aroeira, de onde tinham vindo. Alguns outros 
camaradas de D. Ramón que se achavam ainda no São Bento 
foram na sua ausência convidados por um certo Pedro Lopes, 
carpinteiro, que ia abrir um retiro em Santa Angélica. 

Este Pedro Lopes também estava cobiçando o cargo do 
" Diretor dos Indios e tomou esta medida para atrair os Ofaié por 

meio dos camaradas de D. Ramón os quais, como ele sabia, se 
davam bem com os índios. Mais tarde ele chegou a requerer 
aquele cargo do governo estadual, alegando que ele era nacional 
e homem de mais recursos como D. Ramón. Em Santa Angélica 
correu tudo de primeiro, muito bem. Os Ofaié chegaram e foram 
bem tratados. Algumas vezes Pedro Lopes mandou matar uma 
rês para a alimentação deles. Em janeiro de 1904 porém, estando 
Pedro Lopes ausente e D. Ramón, na qualidade de Inspetor de 
Quarteirão, em companhia do Delegado de Polícia de Nioac e 
14 praças numa diligência atrás de uns criminosos, os Ofaié 
fiz.eram em Sta. Angélica um morticínio horrível, como nunca 
antes tinham feito. Das 14 pessoas (3 homens e 11 mulheres e 
crianças) que se achavam no retiro, nenhuma escapou. Um dia 
depois, quando ainda subia a fumaça dos escombros da casa, foi 
descoberto o desastre por um homem que veio trazendo a sua 
mudança para o retiro, e cuja família estava entre os mortos. 
Parece que os Ofaié assaltaram os homens quando estes 
estiveram puxando madeira e que mataram eles a porretadas sem 
que um deles resistisse. Os cadáveres das mulheres e crianças 
estavam espalhados pelo campo em redor da casa que os índios 
tiveram saqueado e queimado. O carreiro deixou o carro e foi a 
Vacaria, mas quando ele voltou com a turma de moradores de lá, 
já não se podia mais reconhecer os cadáveres. 
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Dizem uns que nem foram os Ofaié os causadores deste 
morticínio, mas sim bandidos civilizados. Porém certos 
bugreiros, que pouco depois foram a matar Xavantes nas Três 
Barras, acharam numa ranchação muitos objetos que pertenciam 
às vítimas do assalto em Sta. Angélica, tais como ferramentas de 
carpinteiro, pedaços de serra, panelas, uma tesoura, etc. 

A explicação comum, porém, deste triste fato era 
naturalmente esta, que "os bichos" só tinham simulado amizade 
com os nacionais para poder satisfazer com mais segurança ao 
seu instinto traiçoeiro e assassino. Dizem out:r:os que a grande 
quantidade de ferramentas que Pedro Lopes, como carpinteiro, 
tinha na sua ·casa, despertou a avidez dos índios que mataram os 
moradores para poder saquear a casa. 

Outra explicação porém me deu o naciônal Manoel Porto 
Alegre que por sua vez recebeu-a da sua mulher Izabel Kitõ'te, 
da tribo dos Ofaié. Narrou esta índia que o bando que atacou 
Sta. Angélica não foi o mesmo que antes tinha estado com D. 
Ramón mas um outro que, talvez atraído pela notícia do bom 
tratamento, chegou e começou a rodeiar o retiro. Um dia porém, 
foram atropelados no campo por alguma gente da vizinhança, e 
para vingar-se disto, deram no Retiro Sta. Angélica. Eu mesmo 
soube dos Ofaié que pelo menos uma parte da tribo não aprovou 
o ato e que ficaram muito sentidos especialmente com a morte 
de uma preta que tratava muito bem os índios; que os dois até 
chegaram a brigar de armas na mão por este motivo, morrendo 
nesta ocasião entre outros a mãe da índia Juliana Isorã, 
conhecida antiga minha. Estou convencido que, se os mesmos 
índios que tiveram relações com D. Ramón foram os assassinos 
de Sta.. Angélica, a hostilidade tomou seu início no dia quando 
D. Ramón deixou os índios no sítio de Octaviano Pinto no 
Araticú, e que a fuga dos Ofaié no Laranjalzinho diante do seu 
amigo velho foi o primeiro sinal do desenvolvimento que 
acumulando a inimizade, vitimou finalmente a gente do Pedro 
Lopes. 
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As dadas de Quinca Ribeiro 

, 
E bem possf vel que existe alguma relação entre o assalto 

de Sta. Angélica e o~ primeiros acontecimentos que hei de 
relatar neste capítulo. As perseguições aos índios que haviam 
cessado um pouco graças aos esforços de D. Ramón 
recomeçaram novamente e com maior fúria como antes. 

A prova que, "o bicho" era incorrigível nos seus instintos 
maus, era evidente e com isto o extermínio dos Ofaié 
justificado. 

Pouco antes do assalto à Sta. Angélica entrou neste sertão 
o cuiabano Joaquim Ribeiro com a sua numerosa família e 
escolheu como seu sítio o Ribeirão do Peixinho, afluente de 
Três Barras. Esta gente era tão bandida qµe eu não duvido que 
já quando vieram de primeira vez para explorar o lugar para a 
sua moradia, eles cometeram algum crime contra os índios que 
freqüentaram esta zona. Enquanto que eles voltaram para buscar 
a mudança, os Ofaié mataram o pessoal do Pedro Lopes. Apenas 
tinham eles mudado definitivamente para o Peixinho, quando os 

' Ofaié flecharam uma égua deles. Quinca Ribeiro resolveu de 
tomar vingança. Ele, seus filhos, João Ferreira de Souza vulgo 
Padeco e outros bandidos se reunrram e deram numa ranchação 
de índios em frente da barra de uma aguinha hoje chamada 
Lambari. Fizeram um morticínio horrível pois os Ofaié neste 
caso como sempre quando foram atacados, não resistiram, mas 
trataram unicamente de fugir. Mataram os homens, violentaram 
as mulheres e meninas para assassinar elas em seguida e - , 
aprisionaram sete crianças, sendo um menino (Tassilio Eu'I que 
hoje está com D. Ramón) e seis meninas. Saquearam os ranchos 
onde acharam muitos objetos que os Ofaié tinham tomado no 
assalto em Sta. Angélica e voltaram com a sua presa para a zona 
povoada. Ora tinha entre os prisioneiros duas meninas já quase 
adultas e quando os bugreiros se aproximaram ao Jaboticabal 
onde tinha moradores, "ficaram com vergonha de chegar perto 
da gente com tamanhas meninas" (Informante: Juliana Cardoso, 
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Peleja) que eles naturalmente já tiveram violentado antes, e por 
isto assassinaram também duas crianças numa cabeceira que 
desde então se chama "Cabeceira das Bugras". Chama de 
Constantino Ribeiro o assassino, ftlho do Joaquim Ribeiro. 
Também batizaram o córrego maior na vizinhança onde deram 
na ranchação "Córrego da Peleja", e é justamente aí que se acha 
hoje em dia um Retiro do S.P.I. A 11nica "peleja", porém, que 
houve neste assassinato covarde foi esta que uma índia, 
violentada por um dos bugreiros, cravou na güela do sujeito, 
ferindo a ele, infelizmente s6 levemente. Algumas das 9utras 
crianças eles mesmos criaram como seus escravos, outros eles 
venderam a 200$000 cada um. O bom êxito desta dada 
despertou naturalmente o desejo para mais outras aventuras 
deste estilo. No ano seguinte fizeram outro morticínio entre os 
Ofaié, porque estes tinham roubado milho na roça deles, e assim 
procederam durante quatro anos seguidos. Quando Joaquim 
Ribeiro se aprontou para a sua quinta dada, ele faleceu. 

Parece-me que o verdadeiro motivo para estas dadas nem 
foi tanto o prejuízo causado pelos índios nem o ódio a esta raça, 
mas simplesmente a expectativa de ter ocasião para violentar 
meninas, pois sei que havia aí sujeitos que saíram à dada 
preparado e prevenido de um certo jeito para este fim. 

Quinca Ribeiro s6 não conseguiu o extermínio dos Ofaié 
por falta de maior n11mero de companheiros. Constantemente ele 
pregou entre os moradores da dívida a campanha geral contra os 
Ofaié, e carecia de toda a cirurgia de D. Ramón para impedir 
por meio de conselhos e ameaças de castigo que o plano daquele 
miserável fosse realizado. Ainda existe entre os Ofaié que estão 
com D. Ramón uma índia já bem idosa, Ufiôue, que Padeco 
pegou uma destas dadas para servir-se dela de cargueiro. Um 
outro índio, Belchior Kongetíd, reclama constantemente as suas 
filhas que foram vendidas para a Vacaria. Os Ofaié fugiram para 
o cei1tro d'.l seu sertão desconhecido, para as matas e as lagoas 
imensas onde o Samarnbaia mistura as suas águas com as do 
Três Barras e do Equiterói. Na fronteira da zona povoada não se 
mostraram mais. Um oficio que D. Ramón dirigiu ao Governo 
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Estadual em 16 de outubro de 1905 e no qual ele denunciou 
Joaquim Ribeiro, ficou sem resposta. 

As uedidas do governo do Mato Gtmso 

Tendo D. Ramón esgotado os seus recursos, resolveu de 
recorrer ao Governo Estadual para ver se talvez em última hora 
ainda ele alcançaria algum socorro deste lado. Em maio de 
1905, depois de consultar-se com o intendente de Nioac, 
embarcou para a capital de Mato Grosso, onde foi apresentado 
pelo Deputado Antonio Gaudio Leite ao Presidente do Estado, 
Cri. Antonio Paes de Barros. O requerimento que D. Ramón 
apresentou pediu terra no Laranjalzinho no sertão do 
Yvynhema, a saber: uma sesmaria (= três léguas em quadra) 

para os Xavantes e outra para colonizar com famílias pobres. 

O presidente tomou um interesse extraordinário pelos 
planos de D. Ramón. Conferenciou com ele cinco vezes 
demoradamente sobre o assunto e acabou de conceder tudo que 

• 
D. Ramón pediu. Deu imediatamente ordens ao agrimensor 
Ephrain de Barros Barreto para medir estas terras onde D. 
Ramón achasse mais conveniente, mas negou-se de aceitar a 
oferta do proprietário Domingos Pires (vulgo Gato Preto) que 
queria ceder uma légua em quadra para este fun. Mandou 
entregar a D. Ramón a quantia de 500$000 para as despesas e o , 
nomeou em 20 de julho de 1905 "Diretor dos Indios Xavantes", 
aldeiados no Município de Nioac, mas não lhe fez ordenado 
nenhum. 

Foi por esta ocasião que D. Ramón soube que já duas 
pessoas tinham requerido para si o lugar de Diretor dos 
Xavantes: Pedro Lopes e José Damas. Este último foi o 
"ajudante" do engenheiro Luiz Pereira Barreto de Salto Grande, 
no tempo quando lá correu o bando da nomeação deste 
engenheiro para "Inspetor da Z.Ona". Numa das minhas cartas 
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do mês de junho de 1912 creio que já me referi a este cidadão 
que muito empenho fez de explicar-me o caráter "do bicho" e 
como "o bicho" portanto deve ser tratado. 

Em setembro de 1905 seguiram D. Ramón e o agrimensor 
para o sertão do Yvynhema. Mas em vez de iniciar logo a 
discriminação das terras concedidas pelo governo, o agrimensor 
começou com uma medição particular, a do registro de 
Domingos Pires. Antes de acabar ela, porém, adoeceu e 
abandonou o serviço para se tratar. Neste tempo era o plano de 
D. Ramón de tirar como terreno para os Ofaié uma faixa entre o 
Ribeirão do Baile e o rio Samambaia. Tinha abandonado a idéia 
de aldeiar os Ofaié no Laranjalzinho pelo motivo seguinte: 
quando seguiu para Cuiabá ele deixou encarregado da 
exploração do Laranjalzinho um dos seus numerosos "amigos" 
que ele tem por toda parte, graças à sua boa fé, José de Paula 
Ribeiro Batalha. Este foi ao lugar indicado e achou o que todo o 
mundo achou: que o Laranjalzinho é o lugar mais lindo e mais 
aproveitável em todo o sertão do Y vynhema. Mas em vez de 
comunicar este resultado a D. Ramón ele deu notícia que as 
terras em questão não eram de nenhum aproveito e colocou-se 
mesmo no Laranjalzinl:io! Os Ofaié que freqüentavam o lugar ele 
expulsou. D. Ramón esperou debalde que o agrimensor voltasse. 
A revolta de 1906 e nela morreu Crl. Ant. Paes de Barros, o 
único homem que, fora de D. Ramón, se interessou pela sorte 
dos Ofaié. Ephraim de Barros mesmo tinha de emigrar e nunca 
mais voltou. Já perto de ser realizado o seu sonho, D. Ramón se 
viu derrotado de novo. Desistiu então e abriu uma morada para a 
sua famflia no São Rafael. 

A idéia sublime de "proteção aos índios e localização de 
trabalhadores nacionais" que ocupam o espírito deste singelo 
sertanista boliviano foi sepultada com o seu requerimento nos 
vinheiros de Cuiabá. 

" 
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Os Ofaié e a Con1panhia de Viação SP - MG 

Enquanto que os Ofaié se conservavam retirados dos seus 
perseguidores em Mato Grosso, íizeram uma tentativa de se 
aproximar aos nacionais nas margens do rio Paraná. 

Já há muito tempo eles costumavam de se apresentar 
pacificamente às monções que de vez em quando navegavam 
neste rio, oferecendo arcos, flechas, mel etc. em troca de roupas 
e ferramentas. Assim em 1905 e 1906 as turmas da Comissão 
Geográfica de São Paulo também encontraram-se com eles. 

' 
Neste mesmo ano chegou o picadão da Companhia de 

Viação São Paulo-Mato Grosso no barranco do rio Paraná, 
perto da barra do rio Sto. Anastácio. Logo depois se 
apresentaram lá alguns Ofaié e repetiram a visita. Foi então que 
o cidadão Cap. Francisco Witacker, encarregado da instalação 
do Porto Tibiriçá pela dita Companhia, escreveu a D. Ramón 
pedindo uma entrevista com este fim de se consultar sobre estes 
índios. Dizia ele que a Companhia estava disposta de expôr uma 
certa quantia anualmente para aldeiar e socorrer os índios, e 
convidou D. Ramón para vir tratar deste assunto como 
encarregado da companhia, percebendo um ordenado mensal de 
50$000. D. Ramón aceitou a oferta e no dia 22 de dezembro de 
1908 ele chegou com a sua famOia nas margens do Paraná onde 
ele-se estabeleceu na barra do Sto. Anastácio. 

Já no mês seguinte começaram os índios a aparecer em 
número maior na barra do rio Pardo, pedindo asilo em São 
Paulo. Cap. Francisco Witacker porém, querendo que eles se 
estabelecessem na margem direita do Paraná, negou-se de 
receber eles em São Paulo. Mas os Ofaié, sem alguém dar por 
isto, saltaram o Paraná acima da barra do rio Pardo, rodearam o 
Porto Tibiriçá dentro da massa e chegaram na casa do seu amigo 
velho e protetor, na barra do rio Sto. Anastácio. Uma parte deles 
se estabeleceu logo na vizinhança do sítio de D. Ramón e já em 
fevereir~ estavam eles qabalhando lá, roçando pasto etc. Um 
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outro grupo chefiado por um índio de nome Tatj' se destacou e 
fez uma ranchação nas cabeceiras do Córrego da Aldeia de onde 
fizeram excursões até a Esperança. A má vontade de certos 
elementos quase interrompeu a boa marcha do trabalho de D. 
Ramón. Mesmo em Porto Tibiriçá, na ausência do Cap. F. 
Witacker, prendeu o administrador Benedito Jatobá dois índios 
que vieram pacificamente e repeliu os companheiros deles com 
descargas. Ele foi imediatamente detido. Na margem direita do 
Paraná, na barra do rio Pardo e em vista do Porto Tibiriçá atirou 
um ítlho de Manoel da Costa Lima num índio depois de tomar o 
arco e as flechas dele. 

Debaixo dos olhos . dos funcionários da Companhia de 
Viação porém, os Ofaié foram tratados sempre com a máxima 
justiça e paciência. Todos os serviços lá feitos por eles sempre 
foram pagos, tanto como os objetos que eles levaram ao 
armazém para vender. Foi uma grande felicidade para estes 
índios que a Companhia não consente a entrada de alcoólicas 
nos seus estabelecimentos. Em vez de tratar os Ofaié com 
cachaça, conforme uso geral, Cap. F. Witacker mandou fazer 
dois alqueires de roça para eles. 

Quando estive nesta zona em 190') a fim de fazer um 
pequeno estudo sobre estes índios, observei este proceder da 
Companhia de Viação com a máxima satisfação. 

, 
Os Ofaié e o Serviço de Proteção aos Jndios 

Em julho de 191 O chegou no Porto Tibiriçá o cidadão 
Adriano Metelo em Serviço de Proteção aos Índios. Procurou D. 
Ramón e prometeu a ele um emprego nesta repartição a instalar. 
Depois de voltar aquele cidadão, D. Ramón mandou um seu 
camarada e uma fam.Oia de índios a Três Barras para propor aos 
herdeiros do finado Joaquim Ribeiro a compra do sítio Peixinho, 
por conta particular dele porque ele pretendia de estabelecer lá 
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um ponto de atração e teve receio que o sítio caísse na mão de 
algum inimigo dos índios que sempre costumavam de sair por 
esta boca do sertão. Poucos dias depois de D. Ramón ter tomado 
esta resolução saiu um grupo de Ofaié da companhia dele 
porque ele tinha repreendido alguns deles por terem roubado 
porcos. Este grupo foi ao rio Tacuaruçli, convidado pelos Ofaié 
moradores deste rio com os quais eles tiveram uma questão 
antiga. Naturalmente, quando lá estiveram rompeu o ódio velho 
num encontro de mão armada. Os do Sto. Anastácio perderam 
cinco homens e dez mulheres e crianças neste combate e fugiram 
para a margem esquerda do Paraná, onde chegaram na casa de 
D. Ramón, muito humildes e arrependidos. 

Em março do mesmo ano rompeu uma epidemia de varicela 
entre os Ofaié. Em Porto Tibiriçá morreram sete deles e muito 
mais no Mato Grosso, para onde eles se tinham retirado 
enquanto D. Ramón esteve ausente por pouco tempo. A 
epidemia durou até em dezembro de 1910 e em Mato Grosso só 
se apagou em fevereiro de 1911. 

Quando finalmente veio o cidadão Tenente Vasconcelos 
para instãlar o Serviço de Proteção aos Índios no sertão do 
Yvynhema, em mês de julho de 1911, o nómero dos Ofaié que 
estavam com D. Ramón tinha abaixado de 60 cabeças para 30. 
Estes, mesmo quando o seu amigo velho mudou para o Mato 
Grosso outra vez, não quiseram mais ficar em Porto Tibiriçá. 
Acompanharam a embarcação que ia levando os funcionários do 
serviço e as cargas até um certo ponto, depois entraram na 
massa para rodear a fazenda do seu inimigo Manoel da Costa 
Lima e saírem no Porto de Atração do Peixinho, pouco depois 
que lá chegaram o Tenente Vasconcelos e D. Ramón. 

Em mês de junho de 1912 porém, mudou D. Ramón a sede 
do Peixinho para o Laranjalzinho, tanto porque tinha 
reconhecido o valor deste lugar, como também por que os índios 
por diversas vezes tinham reclamado esta água para si. 

Sobre estes liltimos fatos e os que em seguida se deram, 
outros funcionários do S.P.I. poderão dar infonnações melhores 
que eu. 
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Observação 

Na época quando os Ofaié foram expulsos da Vacaria, em 
1880 mais ou menos, nem todos fugiram para o Sul, no sertão 
do Samambaia, mas um grupo deles foi afugentado para os 
brejos do Rio do Tabôco, afluente do Rio Aquidauana, embaixo 
da serra. Lá continuou a guerra contra eles da mesma f omia 
como serra acima e foi o Coronel José Alves Ribeiro que por ter 
sofrido alguma perda de gado por eles, mais os perseguiu. 

Há poucos anos resolveu um grupinho de poucas pessoa8 
do sertão de Samambaia, de visitar estes parentes, mas não sei 
se conseguiu atravessar a zona povoada da Vacaria e só. tenho 
notícias de escaramuças que sofreram na sua viagem. 

No ano passado mandou a Inspetoria do Mato Grosso 
buscar o Ofaié Jerônimo Rocyg do Laranjalzinho para servir de 
intérprete numa tentativa de atrair também os Ofaié. Do 
resultado porém nada sei, a não ser o fato que os Ofaié do 
Laranjalzinho ficaram muito mal satisfeitos com a ausência do 
Rocyg, que era justamente o índio que mais prestígio teve entre 
eles. 

APONTAMENTOS ESTATISTICOS 

Índios Ofail que se achavam no Laranjalzinho em 7 de 
Fevereiro de 1913 

N2 Nome bras2 Nome do campo Anos Observações 

1. Renato SIERI 40 
} 

2. Marcelina KITEREKU 40 
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3. Paulino 

4. Chiquinho 

5. Roldão 

6. Cecília 

7. Praxedes 

8. Adriano 

9. Francelino 

10. 

11. Adão 

12. Izabel 

13. Andorinha 

14. Ambrózio 

15. Cypriano 

16. Cândido 

17. Patrocínio · 

18. 

19. Joaquim 

20. Júlia 

21. 

22. Aprígio 

23. Marcolina 

IE 

FISOKINT 

EFURAN 

TERU 

UUEKAE 

SIIAE 

KITOU 

SIAG 

ARYHA 

KEREG 

ESIE 

EUKE 

SIETI 

HACERI 

TORO 

FEEKERAI 

RORIRI 

UOROU 

KENEKOEKIRI 

IEIKIRI 

119 

25 
} 

18 

50 
} 

20 

5 

45 
} 

30 

5 

30 
} 

25 

6 

6 

5 

30 
} 

20 

6 

25 
} 

20 

1/2 

35 
} 

20 

/ 
filho de 6. 

filho de 9. 

ftlha de 11. 

ftlho de 12. 

filho de 12. 

ftlha de 17. 

ftlho de 20. 



24. Louriano 

25. Luciano 

26. Miquelino 

27. Mariquinha 

28. Caetano 

29. Margarida 

30. José Braga 

31. Digmar 

32. João 

33. Lucinda 

34. Colombo 

35. 

36. Belchior 

37. Rozenda 

38. Sebastiana 

39. Rozinha 

40. Anto 

41. Maria lzidora 

42. Juliana 

43. Sebastião 

43. Teodorico 

KEREKEOROU 6 

COUNOE 

FYGNEROU 

FARI' 

SIAAIU 

TASU 

EKOREHE 

EKEE 

HYHY 

HEKUTIGRON 

KINORO 

YNAE 

KONGETIG 

SIENI 

HEGNHA 

KEREKISERI 

HAUA 

KETESOTA 

IS ERA 

NIE 

120 

4 

25 

30 

20 

18 

25 

15 

20 

18 

18 

30 

30 

25 

30 

5 

45 

30 

20 

3 

7 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

ftlho de 22. 

ftlho de 22. 

irmão de 29. 

ftlha de 37. 

filha de 40. 

ftlho de 42. Mestiço 

filho de 40. 



54. Eugênia PA 

46. Elisbério SIEUE 

47. Perciliana E'TINGETY 

48. Caetaninho KEREU 

49. Sophia UARI 

50. Messias HEOMU 

51. Diomar KORO 

52. Gaspar FECA 

53. Bárbara 1 

54. Dominga TEEROU 

55. Octávio OUUTA 

56. Josepha 'I'I'I'A 

57. 

58. Tassilis EU'I 

59.' Abadia EUA 

60. Polybio EIE 

61. Nonorata HEUAI'AG 

62. Miguel ERA NISA 

63. Philomena SISITU 

64. Genoveva ENUE 

121 

6 ftlha de 46. 

20 
} 

25 

18 
} 

18 

18 
} 

18 

25 
} 

25 

5 filha de 52. 

30 
} 

30 

1 filho de 55. 

18 irmão de 52. 
} 

18 

20 
} 

14 irmão de 23. 

16 

} 

16 

60 

Guarani por des
cendência 

filha de 38. 

viúva 



65. Generosa E"l'INGEITIORO 60 
. ,, 

VlUVa 

66. Siniana III 50 viúva 

67. Martinha EIINYl'AG 45 . " VlUVa 

68. Chico Grillo HIIA 18 

69. Marcellino CEINFE 25 

70. Martim MEU 25 

71. Marquinho EUNO 6 irmão de 33. 

72. Sebastião HARl'TE 1.0 

73. Acre HEAG 12 irmão de 27. 

74. Paulo KITORE 14 

75. Alfredo EKUREIFYG 8 

76. Lindolfo KEY' 7 

77. Raymmundo FESU 10 

78. Alexandrino EHEUE 12 irmão de 33. 

79. Manoela HEUEIU 10 irmã de 27. 

80. Enn1ia ENANHEGE 35 

81. Euphrosina EUKIE 12 

82. Deolindo EUHOG 12 
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Resumo: Homens casados 23 ( 1 bígamo) 
solteiros 2 25 

Mulheres casadas 24 
solteira 1 . , 
vtuvas 5 30 

Crianças: 
. 

18 merunos 
• 

9 27 memnas 

Total: 82 

Até anteonte~ quando saiu wn grupo de oito pe~as para 
o campo, o nómero presente era de 90 cabeças. 

Outlos grupos de Ofaié 

A lista de D. Ramón Coimbra acusa 105 índios que estão 
em relação com ele. A diferença entre este nómero e dos índios 
que eu acima relacionei e que importa em 23 pessoas, forma wn 
grupo que atualmente se acha acampado numa das cabeceiras do 
Ribeirão de São Rafael, perto do sítio do cidadão Lins Marques, 
onde foram visitados por nós dia 3 de fevereiro. 

Um outro grupo de Ofaié, ao qual já me referi nos 
apontamentos históricos mora na margem direita do Rio da 
Vacaria, pouco abaixo do património da Aroeira, e se compõe 
de 25 cabeças mais ou menos. 

Quantos índios ainda permaneceram no fundo do Sertão do 
Samambaia, não sei.. Creio que o nómero deles é muito baixo 
devido aos estragos que a maleita, a varicela e as armas dos 
bugreiros têm feito entre eles. Talvez que não sejam muitas 
cabeças. 

Sobre o número dos Ofaié no Tacuaruçú não quero dar a 
minha opinião, porque ainda hei de faz.er um reconhecimento da 
zona dele, isto é, se o Sr.* não entender de me chamar para 

* Refere-se ao Sr. Luiz Bueno Horta Barbosa a quem este relat6rio foi endereçado 
(nota do organiusdor). 
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outra parte antes. Tão pouco posso calcular o número dos Ofaié 
no Rio do Tabôco, embaixo da serra e fora da zona da nossa 
Inspetoria, aos quais se refere o item Observação, e sobre 
os quais a Inspetoria do Mato Grosso poderá dar informações 
melhores. 

A futura povoação indígena dos Ofaié 

Se D. Ramón não tivesse prestado outros serviços aos 
Ofaié que segurado para eles o Ribeirão do Laranjalzinho, já ele 
tinha feito muito em benefício deles. 

O Laranjalzinho é, sob todos pontos de vista, o lugar mais 
conveniente para a fundação de uma povoação indígena que 
existe na zona até agora explorado por mim. Nem o Araribá nem 
o Patos podem ser comparados com a fazenda que D. Ramón 
escolheu para sede do S.P.I. A proximidade de uma estação ou 
vila é sempre uma vantagem mais que duvidosa para os índios 
localizados na sua vizinhança. Já sob este ponto de vista o lugar 
é muito próprio, pois dista 11 léguas do Armazém da Comp. 
Viação na Vaca Morta e 12 do Porto Alegre sobre o rio 
Nhanduhy. Apesar de estas distâncias serem grandes, a viagem é 
relativamente fácil, porque a estrada que nós tivemos ocasião de 
ver no tempo de chuva, não tem passos difíceis e sobre o único 
rio que ela atravessa, o Rio São Bento, existe uma ponte feita 
pelos Ofaié. 

A comunicação com São Paulo não devia ser feito porém 
pelos rios Pardo e Nhanduhy, mas sim pelo Rio Yvynhema que 
passa retirado duas léguas da sede do Serviço. A Comp. Viação 
brevemente abrirá uma linha de vapores nos rios Yvynhema e 
Dourados, com horários marcados, e fora do vapor desta 
companhia também navega no Yvynhema e da Companhia Mate 
Laranjeira. Uma boa estrada de rodagem, feita pelos Ofaié vai 
da morada de D. Ramón ao Porto Indígena sobre o Yvynhema. 
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Ela atravessa uma légua de mato e na sua última parte devia se 
alargar ela mais um pouco, assim como também seria 
conveniente de fazer um aterro no Porto, para os vapores 
poderem atracar sem dificuldade no tempo de enchente. 

Calculei a área do Laranjalzinho e dos seus vertentes em 
6. 900 alqueires, isto é, quase a metade certa da sesmaria de três 
léguas em quadra que D. Ramón requereu para os índios em 
1905 e que o Presidente Antônio Paes de Bm1os mandou medir. 
Uns 2.500 alqueires são cobertos de matas boas, o resto é quase 
s6 campo, em sua maior parte muito bonito e limpo e tão bom 
para a criação como para a lavoura do campo. Cerrados tem 
muito poucos, em extensão maior s6 numa zona que margea a 
grande mata do Y vynhema. Na beira deste rio que tem uma 
largura de 700 a 900m se estende uma faixa de lagoas, brejos e 
restingas e as matas boas s6 descem ao barranco do fio nos 
espigões. Na beira dos córregos tem diversos capãos e restingas 
sem importância. A tena é arenosa nos campos, mas na mata de 
Y vynhema tem uma larga faixa de excelentes terras vermelhas, 
muito rica de perobas, cedros e outras madeiras de lei. Em 
muitas partes existem na mata e no cerradão pequenos enrais 
espalhados que, nem que talvez não vale a pena de explorar a 
erva para exportar, pelo menos daria para o gasto. 

O Ribeirão do Laranjalzinho se forma de três c6t1egos, 
cada um do volume do Araribá. Em frente da sede atual do 
Serviço se unem estes galhos no campo e sem fonnar brejos. Por 
tudo tem este ribeirão 17 cabeceiras, todas de água clara e boa, 
com exceção de uma que conduz um sedimento da cor de , 
ferrugem e também tem um gosto ferruginoso. Aguas de cor de 
leite ou escuras como os dos sertões de São Paulo, por aí não 
há. Não existem saltos nem corredeiras que podiam fornecer 
força motriz, mas a queda das águas é bastante para tirar com 
facilidade regos na altura suficiente. 

Os espigões não são tão altos que a geada não os atinge, e 
a última, em setembro do ano passado, causou danos graves em 
toda a zona, aos canaviais especialmente. Terreno para café~ 
creio eu que não existe nesta fazenda. 
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Nunca se deu um caso de maleita ou amarelão no 
Laranjalzinho. Mesmo na zona dos brejos do Y vynhema, no 
Porto Indígena não deu febre nos índios que por várias vezes lá 
moravam com as suas famílias, para fazer lenha para os vapores. 

O único defeito que eu achei no Laran jalzinho é este que a 
fazenda está cheio de gente que não é índio. Fora da família de 
D. Ramón (sete pessoas) existem seis fogões com 51 pessoas. Se 
a fazenda do Laranjalzinho tem de ficar para os Ofaié, o que 
muito convinha, é absolutamente necessário que estas seis 
famfiias desocupem o lugar, porque, por tão bom, sério e 
trabalhador que seja o negro, ele desorganiza o serviço e 
prejudica os índios já pela sua mera presença, como tive ocasião 
de observar. 

, 
E mui.to triste para um funcionário de Serviço assistir 

cenas como uma de anteontem quando um preto que tem uma 
meia quarta de roça emendado com a do Serviço, entrou na casa, 
sede do S.P.I., se foi à cozinha e lá reclamou em voz excitada 
providências porque "os bichos" tinham roubado a roça dele, e 
isto em presença de uma dúzia de Ofaié. 

Enqua.nto que no La.ranjalzinho existem roças, casas 
e criação que não são dos fn.dios ou para eles, é um 
absurdo de dizer aos Ofaié que eles se transferem 
para cá e que a terra é deles, pois eles não o podem 
acreditar. Cercas e porteiras por todos os cantos 
afugentam, mas não atraem os fn.dios nômades como 
os Ofaié. 

Sinto deveras que eu tenho de contrariar neste ponto os 
princípios do meu amigo velho D. Ramón que em sua abnegação 
ilimitada pode servir de exemplo para mim e qualquer um dos 
meus colegas do serviço. O ideal dele sempre foi de localizar 
tanto os índios como a pobreza do sertão e, deixando se levar 
pelos seus sentimentos nobres, abrigou na terra que ele 
escolhera para os f ndios também as famflias pobres que, 
confiantes, recorreram a ele e nele vêem o seu consul como os 
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índios o seu protetor. A situação dos pobres por aí, que pela sua 
metade são emigrantes paraguaios é bastante triste. Abrem 
moradias e trabalham em toda parte, exploram os sertões e lutam 
tenazmente com as mil dificuldades que a natureza do Mato 
Grosso lhes opõe, para depois serem expulsos por qualquer 
"grileiro" dono da terra que eles cultivaram, sem que alguém se 
importa que írm eles e as suas numerosas famOias vão levar. 
Quando se começará com a localização dos Trabalhadores 
Nacionais que aqui é uma necessidade tão grande como a , 
Proteção aos lndios? Confundir e . misturar porém os dois 
problemas, só seria sacrificar o futuro dos índios, justamente o 
que eu tenho sempre em vista. 

Quando D. Ramón ocupou o Laranjalzinho para os Ofaié, 
ele achou aqui cinco moradores. De três, ele comprou as 
benfeitorias, confonne deve constar das relações do Auxiliar 
Bandeira de Mello. Os outros dois, paraguaios ambos, até hoje 
moram nos seus sítios. 

São eles: 

1. Marco Meireles. Tem casa, 1 1/2 alq. plantado com 
milho, e 1/4 alq. com mandioca. O companheiro dele, Leocadio 
F. de Mello tem casa, 1 1/2 alq. com milho e 1/2 quartel de 
carne. 

2. Carlos Calmón. Tem casa, rego de água, 2 1/2 alq. com 
milho, 1/4 alq. com arroz, 1/4 com mandioca e um pouco de 
cana e fumo. 

Fora destes dois moradores tem no Laranjalzinho mais os 
moradores seguintes: 

3. Miguel Paes. Paraguaio. Tem casa e outra nova em 
construção, rego, 1 1/4 alq. com milho e 1/2 alq. com arroz e 
mandioca. 

4. Antonio Roberto. Terena por descendência. Não tem 
plantação nem casa. 

5. José Estevam. Foi ajudante de D. Ramón no Serviço. 
Mora numa casa pertencente ao S.P.I. Tem 1 1/2 alq. com milho 
e 1/4 alq. com arroz. 
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6. Francelino de Souza Moraes. Mora em condições 
idênticas como José Estevam. Tem 1 alq. com núlho e 1/2 alq. 
com arroz, etc. Com ele mora o preto ao qual me referi por 
Alfredo de tal, que tem 1/8 alq. com milho. 

Mais os seguintes cidadãos, moradores em outra parte, tem 
benfeitorias no Laranjalzinho: 

7. Carlos Cardoso. Tem uma casa e 3/4 alq. com núlho. 

· 8. João Inglez. Tem 200 pés de café, estragados pela 
geada. 

9. Manoel Sampaio. Tem casa e no terreiro diversas 
plantações, 1/4 alq. mais ou menos. 

10. Maria Leme. Mudou ultimamente para a casa do seu 
genro Carlos Calm6n; tem uma casa. 

As "casas" são todas de madeira roliça, cercadas de 
pau-a-pique e cobertas de sapé ou capim. 

O trato que D. Ramón fez com os moradores nQS 3, 4, 5 e 6 
é este: de eles terem o usufruto das suas lavouras, mas sem 
direito a indenização e salvo de qualquer outra resolução da 
Inspetoria. Me parece porém que D. Ramón está bastante 
comprometido para com este pessoal pelos serviços que este 
prestou às P .1., os quais não foram pagos até hoje ( v. relação do 
Auxiliar Bandeira de Mello). 

Fora dos bens que figuram nas relações deste auxiliar, três 
casas, dois regos, um monjolo, etc., o S.P.I. possui no 
Laranjalzinho mais as benfeitorias seguintes: 

1 alq. com milho; 

3 quartéis de cana, estragados pela geada; 

40 pés de bananeiras; 

1/2 alq. com arroz; 

1/4 alq. com arroz, já quase gasto pelos índios; 

1 alq. com milho, também em parte já gasto; 

1/4 alq. no terreiro da casa, com mandioca, arroz e feijão. 
É plantação particular dos Ofaié, como também mais 
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1/4 alq. com mandioca e manduvê que os índios plantaram 
e cercaram. 

A fazenda do Laranjalzinho na sua totalidade podia ficar 
como base do terreno e sede da futura Povoação Indígena dos 
Ofaié. Mas evidentemente 7 .000 alq . . não são uma área 
insuficiente para uma tribo nômade como os Ofaié, e no mais foi 
lhes concedido legalmente numa área de três léguas em quadra, 
o que ainda é muito pouco, especialmente aqui no Mato Grosso. 
As contravertentes do Laranjalzinho são: ao norte, o Ribeirão do 
Laranjal, ao leste, · o Ribeirão de Sta. Bárbara e ao sul, o 
Ribeirão do Hervalzinho. Convinha de completar a quantia de 
terra que o governo está disposto de conceder aos Ofaié, por 
lado do sul e leste do Laranjalzinho, nos ribeirões do 
Hervalzinho e Sta. Bárbara e, se a área for maior, o que era 
muito necessário, no Baile, Samambaia e Três Barras, porém 
sempre na zona despovoada para evitar quanto mais de desalojar 
famflias nacionais, se bem que se deve olhar de ocupar também 
alguns campos de pastagens boas, fora da zona da mata, pois os 
Ofaié geralmente são muito inclinados para a criação. 

Como não me consta da existência de algum mapa que 
desse uma idéia da zona que nos interessa, fiz todos esforços 
para organizar um croqui que possa servir de tese quando se 
trata de resolver esta questão de terras. 

No Hervalzinho avança a mata na margem direita, desde 
da cabeceira quase até o barranco do ribeirão. Na parte superior 
tem três moradores. No Sta. Bárbara nos resta uma área de 
campos bem bons. Há uma légua acima da barra existe um retiro 
do S.P.I. de criar porcos (v. relação do Auxiliar Bandeira de 
Mello) e nele moram provisoriamente alguns índios Guarani. Na 
barra deste ribeirão, onde estes índios de primeiro moravam e 
onde tem algum pouco de plantação deles, o lugar não se presta 
para moradia, por ser maleitoso e não haver boa água. Na 
margem esquerda do Sta. Bárbara tem uma roça de 1 1/2 alq. 
com milho, feito pelo índio José Braga Ékõrehê e os seus 
companheiros. 
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Outro retiro do S.P.I. existe no Córrego da Peleja, afluente 
de Três Barras. O Serviço tem lá, fora do material do engenho 
relacionado pelo Auxiliar Bandeira, 1/4 alq. com mandioca e 
duas casas. D. Ramón Coimbra fez um contrato com o cidadão 
João Pinto da Fonseca, para este tratar da cana que o Serviço 
tem aí (três quartéis, porém muito folhado) e entregar 50% do 
produto, durante dois anos, ficando o cidadão J. Pinto depois de 
vencer este prazo, com as capoeiras, salvo que o Inspetor do 
Serviço de P .1. resolver de outra maneira. O prazo vence em 
outubro de 1914. A única vantagem que o sítio no Peleja 
oferece é esta, de estar colocado na boca do sertão onde os 
Ofaié que ainda não estão em relações com o Serviço, costumam 
de aparecer. No dia quando visitamos este lugar vimos a fumaça 
de duas queimadas, evidentemente feitas pelos Ofaié, há poucas 
léguas ao leste do Três Barras. Como moradia porém o lugar , 
não presta. E maleitoso, não tem matas boas na sua vizinhança e 
fica muito retirado tanto do Laranjalzinho como de qualquer via 
de recursos e, o que é o principal, não tem porto. 

Em todas as águas onde pude fazer reconhecimentos até 
agora eu tomei nota dos últimos moradores e marquei os seus 
sítios no meu croqui: Francelino· Morei no Hervalzinho, 
Fernandez Corrientino no Sta. Bárbara, Mario Alves no Baile, 
José Camillo no Samambaia, Manoel Sampaio no Combate e 
Gaudêncio nas Três Barras. Destes moradores para baixo não há 
mais nenh°:ffi outro, o sertão está ainda despovoado, 
desconhecido e à disposição do Ofaié. 

O cidadão Tenente Vasconcelos desceu com D. Ramón e 
alguns Ofaié pelo Três Barras e o Samambaia, mas os 
levantamentos, se foram feitos, se perderam quando a canoa 
virou na subida do Rio Gugraí. Os rios Equiter6y, Machado, 
Fumaça e Combate são desconhecidos e no Samambaia, da barra 
do Três Barras para cima ninguém andou ainda, do sítio do José 
Camillo para baixo. 
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Outros índios da wna 

Os Guarani 

No ribeirão de Sta. Bárbara no retiro do S.P .1. mora um 
grupo de 18 índios Guarani. São das aldeias do Y guatemí, os 
restos das tribos dos capitães Tuparnbe{ e Nirnbiarapoiíy, ambos 
falecidos, e companheiros de Antônio Tangará que morreu no 
Araribá. São eles: 

1. Joaquim Silva Gnyrapaijú 60 
} 

2. Siniana Nacara( 40 

3. Mariquinha Tacuaryapf 14 filha de 1. 

4. Antonio Silva Yvyraipotyjó 8 filho de 1. 

5. Manoel Silva A varapepony 40 ftlho de 1. 
} 

6. Juana Cupf 20 

7. Rozalina Tacuapyryjú 5 filha de 5. 

8. Ludovico Ycareijú 2 ftlho de 5. 

9. Bernardo Lima Avaveraypy 35 
} 

10. Laura Nàcotyvypy 22 ftlha de 1. 

11. Bertulino A vapepopyry 5 filho de 9. 

12. José Antonio Curuçuvavaeté 20 
} 

filha de 1. 
13. Rozalina Tacuayoyraijá 18 

14. Navijeguá 1 ftlha de 12. 
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15. Galdino Oliveira J ognyrovijá 27 
} 

16. Christina Tacuarycapy 25 

17. Ernesto Avaryvypy 5 filho de 15. 

18. Ardenilia Nàrendyvy 2 filha de 15. 

Estes índios fugiram das fazendas dos seus patrões na 
Vacaria, e vieram pedir asilo a D. Ramón que porém poucos 
recursos lhes pôde oferecer, de maneira que ficaram quase 
abandonados no Sta. Bárbara. Ficou ainda um resto de uns 
20-30 Guaranis na Vacaria que os fazendeiros lá seguram na 
mais cruel escravidão e num desprero desumano, apesar, ou 
talvez mesmo porque eles são trabalhadores bons. Constante
mente são ameaçados de morte se eles tentam de abandonar as 
fazendas, e que isto não é mera invenção deles ou ameaça vaga 
provam os numerosos assassinatos de Guarani que constante
mente se dão na Vacaria sem ter outro motivo como o 6clio ao 
"bicho,, ou qualquer conta fantástica. 

Ao massacre que os bugreiros do Manoel Nogueira fizeram 
entre os Kaiuá do Papagaio em 1900 já me referi atrás. As 
mindcias deste assassinato são horríveis. Alguns Guaranis que 
foram obrigados pelos seus patrões de acompanhar os bugreiros, 
encontraram nesta ocasião com um Kaiuá que morava um pouco 
retirado . dos outros e foram ao rancho dele p~a comer 
mandioca, quando rebentou o tiroteio na aldeia. Assustados, 
foram para. lá ver o que havia acontecido, indo tamb6n o Kaiuá 
com o seu itlhinho. Mas já na encruzilhada encontraram-se com 
os bugreiros que agarraram logo o Kaiuá e assassinaram ele e a 
criança dizendo que não convinha escapar estes, visto como já 
tinham liquidado com os outros. Os próprios Guaranis foram 
durante a viagem constantemente ameaçados e na volta foi 
discutido seriamente a questão se não convinha degolar estes 
"bichos" também. 
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Em Campo Grande foi assassinado a mãe do Guarani 
Ocapoõy, que estava grávida. Abriram o corpo da mulher e 
colocaram o feto nos braços do cadáver. 

Pouco acima da barra do Papagaio assassinou Virgllio de 
tal com três companheiros um rezador Kaiuá porque este não lhe 
quis entregar a sua filha moça, e mais cinco índios. 

Outro Guarani foi assassinado por ordem da sua patroa a 
qual ele devia certa quantia. Amarraram as mãos do índio, 
degolaram ele e deixaram o cadáver no cerrado, coberto com 
uma pala. Outro Guarani, camarada muito estimado do João 
Pinto Fonseca, foi morto em pleno campo por wn morador 
conhecido, sem se saber por quê. 

O último assassinato deste estilo se deu quando já havia o 
S.P.I. um mutirão do Azaria de tal na Aroeira. Feriram 
gravemente ao Guarani Mainó porque ele na sua saída tinha 
dado tiros de salva, e depois que o índio já estava restabelecido 
um pouco, alguns pretos atacaram ele de novo e acabaram de 
matá-lo. 

Estas perseguições têm amedrontado os Guarani de uma 
maneira que eles não se atrevem mais da mínima resistência 
contra os seus patrões. Os fugitivos da Vacaria que aqui 
chegaram pediram muito que se tomasse qualquer providência 
em favor dos seus companheiros que lá ficaram. Mas não 
adianta absolutamente nada se um funcionário fosse \á pregar 
humanidade aos assassinatos dos Guarani e intimá-los de soltar 
os seus escravos. A diligência daria no mesmo como a do 
Hilário de Castro na fazenda de Francelino, e os fazendeiros 
obrigariam os índios de fazer uma declaração qualquer. A não 
ser por intennédio da força policial, e sem atender reclamações 
dos índios nem dos seus patrões, levando aqueles ao 
Laranjalzinho, eu creio .que não se resolve esta questão. Achei 
bastante duro de dar a estes índios a explicação mais ou menos 
enfeitada que um funcionário do Serviço de Proteção aos Índios 
têm de deixar de fazer as suas obrigações diante da "força 
maior" de qualquer caboclo da Vacaria. 
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Os Guarani fugitivos que atualmente se acham no Sta. 
Bárbara s6 podem ser colocados provisoriamente. Eles têm toda 
boa vontade de se colocar definitivamente e formar os seus 
sítios, mas não convém absolutamente eles tratarem disto na 
vizinhança dos Ofaié com os quais eles não se entendem e nem 
querem confraternizar, por causa das rixas antigas. Qualquer 
divisão da roça dos Guarani pelos Ofaié podia servir de pretexto 

• 
para um conflito grave. O mais conveniente seria talvez de tratar 
logo de uma reserva dos Guarani e Kaiuá na margem direita do 
rio Yvynhema, na zona à qual se refere o capítulo "Índios em 
abandono". Lá se podia recolher tanto este grupinho como 
outros daquela zona. Eles mesmos me pediram de promover a 
sua remoção para o Araribá, em caso que não se arranjaria terra 
para eles por aí mesmo. 

Os (Nine (fereoas) 

Ao sul do rio Pardo e Tacuaruçú acham-se espaJhados em 
quase toda a nossa zona algumas famfiias da nação dos Châne. 
O grupo maior deles mora há duas léguas ao S-0 de Campo 
Grande, na fazenda da Estriba, na margem direita do Ribeirão 
da Game leira afluente do alto Nhanduhy. Outro grupo se acha 
na fazenda do Basílio da Costa Lima no Queluz, alto Tacuaruçú. 
Uma família mor.a no sítio do J. F. Borges no Laranjal. O chefe 
desta famOia, Chico Lopes Capace pediu ultimamente . aqui 
socorro contra a exploração que está sofrendo pelo seu patrão. 
Ele é veterano da gue11a do Paraguai e foi ferido num combate. 

Estes índios, cujo posto mais avançado é na fazenda do 
Manoel da Costa Lima em Ueré na margem direita do rio Pardo, 
são civilizados e muito estimados como camaradas. Vieram das 
aldeias de Miranda e foram junto com os seus patrões quando 
estes invadiram a Vacaria. O número total dos Châne na nossa 
zona pode ser de 100. 
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Chiquitos 

Dos 18 índios Chiquitos que vieram com D. Ramón da 
Bolívia s6 wn agüentou ao lado do seu antigo patrão até hoje, o , 
resto voltou, morreu ou se espalhou. E wn índio já idoso, de , 
nome Manoel Jesus, nascido no Pueblo de San Rafael. E um 
camarada exemplar, fiel e de toda confiança, que se dá muito 
com os Ofaié. 

fudios em abandono 

Ficando a zona entre o Sucurijd. e o Yvynhema 
pertencendo à Inspetoria de São Paulo, separou-se com isto 
completamente do resto do território da Inspetoria de Mato 
Grosso uma área de uns quarenta e tantos mil quilômet:roS 
quadrados com mais de mil índios. 

Esta área tem os limites seguintes: o rio Paraná, da barra 
do Yvynhema até a divisa paraguaia, aqui formado pela Serra 
Mbaracajá até nas vizinhanças de Ponta Porá, onde nasce o rio 
dos Dourados, que, com o Brilhante e o Vacaria, forma o rio 
Yvynhema. 

Depois do Rio dos Dourados, o rio Brilhante e o 
Yvynhema até a sua barra no Paraná, respectivamente no 
Samambái-guaçd.-y desce os seguintes afluentes do rio Paraná: 
Curupaynã, Amambaiy, Y guatenú e Mbaracay. 

Os índios desta zona pertencem todos à nação dos Guarani 
e se dividem em vários grupos: Apapocd.va, Chlinú, Oguauíva, 
Tafiynguá, Paiguaçd., A vahyguái e Tapíjá, sendo que os quatro 
primeiros grupos geralmente são chamados de Guarani, o quinto 
e sexto como Jaiuá e o d.ltimo como Botocudos. Não há mais 
índios hostis nesta zona, todos são mais ou menos civilizados e 
entregues à lavoura, com t1nica exceção talvez de algum grupo 
dos Tapijá. 
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Se já se tomou difícil a administração da zona ao norte do 
Yvynhema para a Inspetoria do Mato Grosso, a da zona em 
questão é para a mesma Inspetoria quase impossível, pois 
qualquer funcionário dela que quisesse visitar este recanto tinha 
de passar ou pelo território da Inspetoria de São Paulo, ou pelo 
da república do Paraguai. Mas não me consta aqui de visita 
alguma de um funcionário do S.P.I., a não ser uma tentativa 
malograda de subir o Rio Gnyray, feita pelo Tenente 
Vasconcelos. A zona é servida por duas linhas de vapores. A da 
Companhia de Viação SP-MG nos rios Brilhante, Yvynhema, 
Paraná e Amambaiy, e da Companhia Mate Laranjeira nos 
mesmos rios e mais no Dourados e Yguatemf. O maior número 
dos índios parece estar aldeado nos afluentes da margem direita 
do Dourado no Gnyray que verte para o Yvynhema, no 
Curupaynã e no Samambái-guaçú (nestes lugares conhecidos por 
Kaiuá), e nas aldeias de Piratiy, Ycarapá e Ypehú, na zona do 
Y guatemf (Guarani). 

As turmas da Companhia Mate Laranjeira estão 
percorrendo toda esta zona. Elas são compostas de paraguaios 
exclusivamente, em número total, confonne dizem por aí, de 
3.000 homens. Convinha talvez de verificar, sem despe~ 
desconfiança, quais as relações entre este pessoal e os índios, 
para que não se forme nesta fronteira um escândalo semelhante 
ao da divisa com Colômbia, e sem que o S.P.I. tivesse 
informações sobre a situação. Como o Sr.* na sua 11ltima 

. portaria dirigida a mim me deu como dívida da zona a explorar o 
rio Yvynhema, eu preciso de novas ordens, se o Sr. julgar 
conveniente de me entregar a exploração da zona do lado de lá 
deste rio. Encarregaria-me com muitíssimo gosto deste serviço e 
espero as ordens do Sr. Convinha talvez de entender-se com a 
Comp. Mate Laranjeira para que ela aceite as requisições do 
Serviço, como a Comp. Viação. Mas em caso que isto não for 
possível, saberei também entrar nesta zona em canoa e com dois 
ou três companheiros Guarani só. 

*Refere-se ao Sr. Luiz Bueno Horta Barbosa (nota do organizador). 
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TERCEIRA PAR TE 

ÍNDIOS DO PARÁ 





CARTAS DE BELÉM 

Belém, 23 de Julho de 1920. 

fimo. Sr. Dr. Luiz Bueno Horta Barbosa 
Diretor do Serviço de Proteção aos Índios 

Rio de Janeiro 

Saudações 

Muito agradeço ao Sr. a sua carta de 6 de Julho com as 
fotografias e notícias tão boas sobre a evolução dos índios em 
São Paulo. Como o Sr. no íun me pede informações sobre os 
índios do Pará, apresso-me de dá-las da melhor forma que 
possível, reconhecendo eu mesmo, aliás a insuficiência do 
pouco que po~ comunicar. De visu (sic) s6 conheço parte do 
Estado, e quão pouco acredito merecem em geral as notícias que 
o habitante do interior costuma dar em matéria de índios, o Sr. 
mesmo já terá notado. Tracei às pressas um pequeno croqui no 
qual inscrevi os nomes das tribos existentes, procurandb traçar, 
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ao menos esquematicamente, a linha que divide a zona ocupada 
por índios daquela que se acha em pleno poder dos civilizados, 
e bem assim os restos das tribos que ainda existem, rodeados e 
em parte mesclados com a população neo-brasileira. Creio que o 
Sr. achará pouco que não lhe fosse já conhecido; neste caso 
servem as minhas notas de confirmação. 

Deixando de parte aqueles fragmentos de tribos isoladas, 
vê-se que no Estado do Pará existem ainda quatro territórios 
ocupados por tribos mais ou menos intactos: 

1. A Guiana Brasileira. 

2. A região entre o Gurupi e o Tocantins. 

3. A zona limítrofe com Mato Grosso. 

4. A zona linútrofe com Amazonas, ao sul do rio deste 
nome. 

-1-

Nos cursos superiores de todos os rios que descem do 
Tumucumaque existem tribos de índios. Todas elas são 
pacíficas, todas acham-se separadas da zona civilizada por uma 
larga faixa desabitada. No Jamundá elas somente se encontram 
nas cabeceiras, ao que me consta, e as dos braços do Trombetas 
só podem ser visitadas com grandes dificuldades devido às 
cochoeiras e à insalubridade do clima. Nestes dois rios, Jamundá 
e Trombetas, a população indígena me parece ser muito pouco 
numerosa. 

No rio Parú onde eu subi em 1915 em canoa carregada, 
encontrei s6 depois de 30 dias de uma luta terrível contra as 
cachoeiras, um aldeazinha de umas 30 pessoas. Três dias mais 
acima tinha outra de 12, e mais acima outra ainda de umas 40 
cabeças. Estes índios Aparaj upertencem" ao senador José Júlio 
de Andrade que mesmo com prejuízo pecuniário dele, faz tudo 
para transfonnar estes índios em míseros seringueiros, na 
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convicção de que assim esteja prestando um grande serviço a 
eles e à civilização em geral. Um bando de Aparay mora 
também no alto Jary e outro, ao que me consta, nas cabeceiras 
do Curuá de Alemquer. 

Os Paiquy-piranga do alto Maracá, depois de várias 
tentativas frustradas de entender-se com os civilizados, parece 
que saíram deímitivamente, há uns cinco anos, na zona povoada 
daquele rio e no Iratapurú, afluente do Jary. Um padre, patrício 
meu, cometeu a horrenda estupidez de batizá-los e de casar duas 
mulheres da tribo com seringueiros, sem que cada uma das duas 
partes entendesse uma s6 palavra da língua da outra. Os do 
Iratapurú morreram com exceção de três mulheres que ainda 
vivem em companhia de um rapaz que foi o meu companheiro 
na minha mal sucedida entrada atrás destes índios em 1915. 

Não acredito bem na existência dos Aramissa, Piriu e 
outros que, segundo o francês Brousseau (1901) habitam em 
nlhnero de 250 nas cabeceiras do Araguary Frechal e outros rios 
do antigo Contestado. 

Uma população mais densa parece-me estar estabelecida 
sobre a fronteira da Guiana holandesa e francesa, em águas do 
Pan1 e Jary. Os Aiána (Urucuyana, Roucouyenne) e Upuruy 
calculou Coudreau em 2.000. Eles têm comércio com os Yuca 
(Auca, Boschnegers) da Guiana francesa por intermédio dos 
quais eles recebem mercadorias francesas que eu encontrei aliás 
até entre os Aparay do médio Parú. Os Tirió (Trio) das 
cabeceiras deste rio tiveram, faz uns 15 anos, o seu primeiro 
contato direto com a civilização pela expedição do Tenente de 
Goeje. Este holandês atravessou a fronteira do Brasil que do 
nosso lado nunca ainda foi avistada, por pessoa alguma 
civilizada, em três lugares diferentes. Os Oiampy do alto 
Oiapoque, uns 300, segundo Coudreau, negociam com os 
franceses por este rio. 

Na região do rio Uaça há uns 400 índios Pa/.icur e Aruan, 
creolizados e em parte misturados com pretos, e mais outros nas 
contravertentes (Crecu, Anotaye) que formam um bando que 
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ainda tem pouco contato com os civilizados que lhe dão o nome. 
Banarl (=amigo em Galibi). · · 

Um estabelecimento do S.P.I. nesta região não s6 se 
recomenda por causa do número relativamente grande da 
população das tribos Aiána, Upuruy, Tiri6 e Oiampy e o seu 
estado em parte ainda incorrupto, como também pelo fato que 
mais talvez que a Comissão do engenheiro Gentil Norberto ele 
podia contribuir para a obra da nacionalização da fronteira. Ao 
menos deve constituir um complemento indispensável dela. Com 
Gentil Norberto eu tive longas conferências com o fim de 
conseguir que eu fizesse parte da expedição para estudar os 
índios. Como não me foi possível alcançar isto eu me empenhei 
com dois membros da Comissão para eles me mandarem notícias 
sobre este assunto. As dificuldades consistem nas péssimas vias 
de comunicação e no estado de anarquia da zona da fronteira, 
sendo que esta última talvez diminua pelos trabalhos daquela 
comissão lá - se ela continuar a funcionar, o que não me parece 
provável. Devia-se estudar o acesso pelo Oiapoque e pelo J ary. 
Este último eu conheço em parte, pelo primeiro a subida talvez 
será mais fácil. Infelizmente, como a realização deste projeto de 
tão alto alcance depende de recursos largos, eu desde já prevejo 
que não será executado. 

-2-

A zona entre o Gurupi e Tocantins - o número dos Tembé 
e Timbira do Gurupi eu calculo em 2.000. Sobre o Entreposto 
do Jararaca onde eu assisti durante sete meses, muito eu teria 
que dizer. Para os índios mansos da zona ele é de alto valor; 
para a pacificação dos Urubú ele por si não só é inútil como no 
seu efeito até contraproducente, mas podia servir de ponto de 
apoio para o próprio Posto de Atração que devia ser em boa 
distância dele, no interior. 

144 



) 

As poucas aldeaziohas do alto Guámã, teatro da ação 
redentora do Sr. Hurly, não merecem importância comparado 
com as do Gurupi. Se fosse pela cabeça minha eu convidaria 
todos os Tembé do Guamã. para se mudarem para o Gurupi, 
como em 1914 já se mudou um bando da aldeia de São Pedro. 
Isto sim, convinha, mas não a mudança dos do Gurupi para o 
Guamã, como Hurly quer - se ele sabe o que é que ele quer. 

A Missão de Santo Antonio do Prata que eu conheço bem, 
pois me demorei lá alguns meses, conta entre milhares de 
cearenses e norte-riograndenses, uns 200 índios Tembé. Os 
Capuchinhos italianos que dirigem este estabelecimento, nunca 
poderão fazer deles o que o S.P .1. fez do Araribá. Mas pobres 
dos índios se não tivessem tido nem os frades, quando chegou o 
avanço dos retirantes do meio norte nesta região! Eu verifiquei 
que os frades não exploram os índios, que protegem eles 
confotme podem (e compreendem), que garantem-lhes os seus 
lotes e que instruem os seus ftlhos. O que eu notei também foi 
que eles desistiram de tudo de procurar qualquer influência 
sobre os índios adultos, velhos, que quase não se importam mais 
com eles. Apesar da instrução, as condições econômicas de uma 
parte dos índios deixa muito a desejar. Mas quais não seriam 
elas se os frades nunca tivessem chegado aqui? 

Os dois núcleos dos Tembl e Turiudra no rio Acará não s6 
são pouco numerosos como também visivelmente em franca 
dissolução, confonne me contaram os seus próprios chefes 
quando estive com eles aqui em Belém, em 1913. 

Do Capim soube que os TonlJé do SurubijrJ. em 1915 se 
retiraram para o Gurupi, e parece-me que os Manajl também 
estão abandonando aquele rio, pois em 1914 um americano, o 
famigerado Algot Lange, encontrou a tribo dos Ararandeuara 
fazendo roças no alto Mojt1. 

Restam os Gaviões. Esta tribo, da qual me faltam notícias 
recentes - sinal de que ela se conservou pacífica - me parece 
bem merecer a atenção do S.P.I. Talvez se salvasse lá muita 
gente boa de um contágio funesto da civilização, e esta raça de 
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Timbira tem-se geralmente melhor conservado que as tribos da 
Língua Geral. Podia-se procurar o contato com os Gaviões pelo 
Mojú e pelo Tocantins. A última via é incomparavelmente mais 
fácil, especialmente depois do prolongamento da E. F. Alcobaça. 
Um estabelecimento na margem do Tocantins podia ao mesmo 
tempo talvez cuidar um pouco daqueles índios de procedência 
diversa que de tempo aparecem saindo dos centros da margem 
esquerda (Serra do Trocará, Igarapé do Bacuri etc.) e dos quais 
os chamados Apiacd . não são outra coisa que os Arara. O 
caminho pelo Mojú oferece a vantagem de estabelecer ao mesmo 
tempo o contato com os Manajé cuja emigração para o Mojú me 
parece questão de tempo só, se ela não se tiver realizado já. 

Arara são também os dois bandos da zona do alto Pacajá 
de Portel, conhecidos por Pariri e Timirem. Os primeiros, 
depois de ocupar vários sítios, se retiraram para o alto Iryuanã, 
afluente do Pacajá pela margem esquerda, e sobre eles devem 
existir as informações do Cri. Mello Nunes que debalde os 
procurou. O outro bando, menos numeroso, mora no Pacajaí, 
afluente da margem direita do Pacajá. Fala-se ainda de uma 
outra tribo nesta zona, que muito raras vezes tem-se mostrado na 
Cachoeira Grande do Pacajá: os Paracanã.. Estes índios parecem 
não pertencer à nação Arara. 

-3-

Z..ona limítrofe com Mato Grosso - mais que em qualquer 
outra parte do Estado, o índio necessitava ali de proteção, 
porque quase em toda sua extensão ela arde naquela guerra lenta 
e cruel de extermínio, com toda a sua horrenda ignobilidade, 
como a assistimos em tempos felizmente idos, no oeste de São 
Paulo. Os pormenores eu pude verificar com os meus olhos em 
três anos e meio que vi vi nos rios Xingu, Iriri e Curuá. A tribo 
em questão é a dos Kaia.pó, cujo número Coudreau calculou em 
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5.000 que não me parece muito exagerado. A tribo se· compõe 
de três grupos distintos, e é necessário levar sempre em conta 
esta distinção quando se trata da questão dos Kaiap6, justamente 
o que aqui ninguém sabe. O primeiro grupo, talvez umas 
400-500 cabeças, mora em duas aldeias no Ribeirão Arraias 
perto de Conceição do Araguaia. Este grupo teve a rara fortuna 
de fazer o seu primeiro contato com civilizados bem in
tencionados: primeiro com Raimundo Lobo e seus companheiros 
de exílio que por meio de presentes em gado e outras coi
sas fixaram a amizade com os Kaiap6 em 1891, e logo 
depois com Frei Gil de Villanova, que em 1896 procurou e 
mandou procurar todos os chefes deste grupo para estreitar mais 
ainda as relações amistosas. O resultado prático da missão foi, 
fora o de fomiar um ntúnero de índios com regular instrução 
individual, com especialidade este que o grupo escapou do 
extermínio a ferro e fogo, que foi a sorte dos outros quando se 
deu o grande avanço dos caucheiros sobre esta região. Os 
bandos ao Norte da zona de influência da missão, na bacia do 
Rio Tacaiuna (os Purucarôs, Djôre, Chicri), foram no ano de 
19()C) e seg. aniquilados até poucos restos que parece que se 
refugiaram entre os do Arraias, e talvez alguns Chicri que ainda 
existem ao oeste do Baixo Araguaia. O segundo grupo é o maior 
e é designado pelos dois outros com o nome de Gorotire, cujo 
sentido eu desconheço mas que me parece exprimir qualquer 
coisa de "inimigo" ou "hostil", pois desde tempos remotos 
estava em guerra com os dois outros. Quando se abriu o 
primeiro caminho do Araguaia ao Xingu por terra em 1908, 
moravam estes Gorotire num afluente do Rio Fresco, ao lado da 
estrada, e eram inteiramente pacíficos para os caucheiros. 
(Testemunha ocular: Eng. Frederico Schmidt, que fez o 
levantamento da dita via). Já no ano seguinte começaram as 
hostilidades, e a aldeia retirou-se para o oeste, onde se fixou no 
rio Novo, no ângulo entre o Xingu e o rio Fresco. Em 1910 ela 
foi atacada pelos caucheiros chefiados por AntoniQ Firmino, que 
foram derrotados pelos Kaiapó. Numa segunda tentativa 
conseguiram a destruição da aldeia, mas os habitantes dela 
escaparam com poucas perdas e se retiraram mais para o sul 
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onde, segundo informações que eu obtive dos Juruna, existem 
três aldeias de Kaiap6 dos quais uma muito grande, em águas da 
margem direita do alto Xingu e uma na margem oposta. Isto é o 
que os Juruna sabem; eu creio porém que deve haver mais outras 
ainda, especialmente da banda do Poente do Xingu, segundo me 
demonstrou um Kaiap6 em 1917 nas cabeceiras do rio Curuá. 
Nem os Kaiapó de Conceição nem os do grupo ocidental (no 
São Manoel), mas somente estes Gorotire são os que sustentam 
atualmente a guerra contra os caucheiros do Xingu, rio Fresco, 
Iriri e Curuá, onde eles antigamente eram conhecidos como 
Carajd. Nas suas correrias eles parecem terem o mesmo fun que 
os índios Urubd: menos o aniquilamento do inimigo que o roubo 
de mercadorias ou o estrago. Eles esperam pacientemente que o 
caucheiro saia da barraca para carregar o que lhes é de aproveito 
e estragar o resto. Mas às vezes parece que a sua paciência não 
chega para isto, e então caem de imprevisto sobre o civilizado 
em casa e matam tanto homens como mulheres com os seus 
cacetes que depois abandonam em cima do cadáver, como 
faziam também os Kaingang. Devido aos preços fabulosos das 
mercadorias naquelas alturas ( 1 ex. de balas ou 1 paneiro 
farinha: 50$000 etc.) o prejuízo que eles dão anualmente é de 
centenas de contos de réis, pois às vezes fazem verdadeiras 
limpezas numa zona, não poupando uma só barraca dela, se bem 
que também nisto há muito exagero e mistificação, e alguns 
malandros se têm desculpado com a invasão dos Kaiap6 quando 
o fim que deram ao seu aviamento foi muito diverso. Agora o 
procedimento do caucheiro contra o índio - sempre a história 
velha: fogo neles onde quer que se mostram! No começo do ano 
corrente os caucheiros de um certo Coleto Antonio no alto Iriri 
"foram atacados", diz que, pelos Kaiapó, de onde resultou a 
morte de nove índios e uma índia Sem comentário. Eu tive nas 
minhas co11erias no alto Curuá por companheiro um sertanejo 
velho que por muito tempo trabalhou na zona invadida do Rio 
Fresco sem jamais sof1er depredações. Um Gorotire 
apresentou-se pacificamente na barraca do homem e demorou-se 
na companhia dele diversos meses, até que foi barbaramente 
assassinado por outros caucheiros. Aqui aconteceu aliás o 
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mesmo que se deu em outras muitas partes: os índios mansos 
foram responsabiliuidos pelos atos cometidos por índios hostis. 
Um dos artigos do Credo da caucheirama é: que toda a 
calamidade acabaria na hora que se desse uma "lição" aos 
Kaiap6 do Arraias. índios de lá me contaram quantas ameaças 
brutais e chicanes estdpidas eles já sofreram por causa destas · 
caldnias. Da existência de hordas de Kaiap6 no Alto Xingu até 
os Campos das suas cabeceiras nenhum dos caucheiros sabe, e 
pensam eles que os Kaiap6 são s6 aqueles coitados que eles 
"conhecem" de Conceição. Também os índios Chipdia. e 
Curudia. do rio Curuá foram enculpados de serem Carajd, e 
somente a intervenção do Cri. Ernesto Accioly os salvou de um 
massacre geral. A solução deste problema da pacificação dos 
Kaiap6-Gorotire me parece extremamente difícil. As aldeias se 
acham na zona talvez mais inacessível de todo o Brasil. Mais 
ainda que as dificuldades que a natureza opõe, pesam porém as 
que têm a sua origem nas condições morais, sociais e 
econômicas da população civilizada da zona. O Sr. me 
dispensará mais explicações sobre este assunto. Sobre o que se 
podia faz.er na parte oriental desta fronteira, eu creio que o Sr. 
obterá boas informações do Cap. P. R. Dantas o qual, se estou 
bem informado, veio por terra do Araguaia para o rio Fresco e 
desceu o Xingu em 1917. Na parte ocidental da fronteira que eu 
pessoalmente conheço, confesso que não sei o que se podia 
faz.er, - o que se devia fazer, isto sei muito bem. 

O terceiro grupo dos Kaiap6, o menos importante, vive, 
quase desconhecido, no centro da margem direita do São 
Manoel, confrontando as Sete Quedas ou pouco abaixo. Parece 
que tem algumas relações pacíficas com os moradores deste rio. 
Eles não emigraram para lá devido à pressão dos caucheiros, 
pois já os acho mencionados por Gonçalves Tocantins em 1875 
com o nome que lhes dão os Mundurucd: Ipitiuate = lpteuat = 

Senhores do cacete, o nome comum dos Kaiap6 entre outras 
tribos (Curuáia: lpceuat, Tupi: Ybyrajdra, Chipáia: Paquyrydai 
= os do cacete). Só conheci um membro desta tribo que foi meu 
companheiro durante meses. 
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Chegamos agora aos M undurucú, hoje na sua maiona 
concentrados no rio Cururú, em número de 5.000, escreve o meu 
patrício, Dom Frei Amando, Bispo de Santarém em número de 
500-600 segundo o ethn6logo americano J. C. Farabee que lá 
esteve em 1915. Creio que este último estará mais perto da 
verdade. Com D. Fr. Amando eu conversei muito sobre estes 
índios. Não tenho a menor dúvida nas boas intenções dele mas 
sim nas qualidades necessárias dos frades alemães e creio que 
eles não alcançarão lá grande coisa. Prejudicial não acho a 
empresa destes homens para os índios. Certo número receberá 
alguma instrução intelectual e material e as meninas índias sem 
dúvida estão melhor nas mãos das irmãs religi?sas que nos 
barracões dos caucheiros. , 

Ao norte da massa compacta dos Kaiap6 e Mundurucú 
existem na região do Xingu ainda alguns restos de tribos, 
míseros despojos que a onda dos caucheiros não afogou no seu 
avanço brutal. O mais interessante são os Açuriny que desde o 
seu primeiro aparecimento pelo ano de 1894 se conservaram em 
guerra com os civilizados, entre o rio Xingue o Pacajá, afluente 
dele. De primeiro eles atacavam mais do lado do Xingu onde 
hoje quase não se fala mais neles, tendo eles nos últimos anos 
feito as suas raras saídas sobre os moradores do alto Pacajá. 
Contrário aos Kaiap6, s6 matam e quase nada roubam. A tribo 
tem sido atacada por diversas vezes pelos Arara mansos que 
para este fun f~ram armados e pagos pelos donos dos seringais 
da zona. O número dos Açurinf deve ser já muito reduzido e 
creio que não seria muito difícil de se fazer uma tentativa de 
pacificar e salvar o resto, porque o territ6rio é limitado e o seu 
acesso relativamente fáéil. S6 a minha completa falta de 
recursos me privou de fazer uma tentativa neste sentido por 
conta pr6pria, quando morava no Xingu, pois já tinha começado 
uma combinação com um negociante árabe, Salim Mussalém, 
que possuía um ranchinho no rio Pacajá. 

No mesmo rio moram também os restos Arara, umas 30 
cabeças, no Igarapé do Queiroz. Eles "pertencem" ao 
negociante Martimiano Diamantino, e consta-me que eles têm ou 
antigamente tiveram relações com outros de sua tribo no vizinho 
rio Anapú. 
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Os Juruna, antigamente a tribo mais importante do Xingu, 
sofreu todo o peso do avanço dos seringueiros. Especialmente o 
pessoal do Cri. Tancredo Martins Jorge, na boca do rio Fresco 
cometeu, do assassinato para baixo, toda sorte de crimes contra 
estes pobres, até que eles se revoltaram e fugiram, chefiados 
pelo seu Tuxáua Máma, para além das fronteiras do Mato 
Grosso, onde se estabeleceram numa ilha acima da Cachoeira de 
Martius. Lá os encontrou Fontoura quando em comissão da 
Defesa da Borracha desceu o Xingu do Mato Grosso em 1913 
(?). Em seguida os Juruna fizeram as pazes com o seringueiro 
Major Constantirio Viana, da Pedra Seca, que com eles tripulou 
as suas embarcações em 1916 e desceu a Altamira onde em 
poucos dias morreram 11 dos Juruna. Quando os sobreviventes 
voltaram com esta notícia o velho Máma fugiu com o resto 
novamente rio acima, e ninguém sabe hoje do paradeiro deste 
bando que se compõe de umas 40 cabeças. Um outro 
bandozinho, a família do Tuxáua Mzuatd, umas 12 pessoas, 
conservou-se, protegido pelas terríveis cachoeiras da "Volta" 
do Xingu, no Salto Jurucuá, pouco abaixo da boca do Pacajá. 
Eis o que resta de uma das mais poderosas tribos do Estado do 
Pará. 

No Iriri e Curuá existem ainda os restos dos Chipá.ia (80 
cabeças) e dos Curuáia (100-120 cabeças); eles "pertencem" ao 
Cri. Ernesto Accioly - felizmente, digo eu, pois si tivessem 
"pertencido" a qualquer outro dos que eu lá conheço, hoje nem 

-estes restos não existiriam mais. E pena que este velho não 
tenha uma orientação um pouco mais elevada, porque é uma das 
poucas pessoas que tem verdadeira amizade aos fudios (- as 
Úldias; ele vive em companhia de duas). Em mais de um ano de 
convivência eu nunca vi Ernesto fazer a menor violência a um 
fudio. Estes o tratam muito familiannente, mas também com 
muita atenção. Não lhe prestam outros serviços que os de 
canoeiros em duas ou três viagens particulares, e por estes 
trabalhos são recompensados com uma largueza que sempre 
escandaliza os parentes e vizinhos do velho Ernesto. Quando os 
seringueiros já tinham iniciado o massacre dos Chipáia no rio 
Curuá, Ernesto em pessoa foi lá, recolheu os fugitivos e os 
levou para perto do seu barracão Santa Júlia no Baixo lriri, 
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supri.rido a tribo de tudo até que as plantações dessem resultado. 
Lá eles moram até hoje. Um outro pequeno grupo de Chipáia no 
alto Curuá eu encontrei em condições para as quais o português 
s6 tem uma palavra gue as caracteriza claramente: escravidão. 

Os Curuáia do alto Curuá constituem ainda uma tribo 
organizada, trabalhando e negociando com um homem que o 
velho Ernesto lá colocou. Anualmente o velho sobe uma vez o 
Curuá para verificar como eles vão e para lhes trazer pesentes. 
Lucro ele não tira nenhwn destas viagens que ele faz enquanto 
os outros colegas dele se divertem em Belém e no Rio. Nos 
centros da margem esquerda do médio Iriri também vive um 
pequeno bando de índios fugitivos e sem contato com os 
civilizados. Julgava se tratar de algum resto de Arara, até que 
há poucos dias Ernesto me contou que se verificou serem da 
tribo Curudia. 

-4-

O centro da margem esquerda do baixo Tapaj6s, ocupado 
pela tribo Maué - muito sinto s6 poder dar infonnações tão 
deficientes justamente sobre este ponto. A tribo é uma das mais 
numerosas da Amazônia, alguns milhares talvez, eu não sei, mas 
deve haver um relatório do Pinto Dias que visitou-os em 1912. 
Nas vertentes do Tapaj6s mora somente a menor parte da tribo. 
Soube de uma aldeia que se alcança da Vila Braga, ponto final 
da linha dos vapores do Tapaj6s, em viagem de dia e meio por 
terra. A aldeia "pertence" ao negociante Antonio Lobato, e 
perto dela, em águas contravertentes consta ter muitas outras 
mais. Talvez que esta wna seria aquela onde um 
estabelecimento do S.P .1. seria mais fácil e tivesse mais 
probabilidade de prosperar em pouco tempo, já pela facilidade 
de comunicação, já pela grande massa de uma tribo pacífica e 
laboriosa; que a maior parte dela habita em território contestado 
ou francamente amawnense pouco importaria. Se o relatório de 
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Pinto Dias nada contém a respeito, podia-se facilmente proceder 
outro reconhecimento para averiguar se convém melhor a 
comunicação para o lado do Tapaj6s ou para o lado do 
Parintins. Contra a prefer!ncia de um estabelecimento do S.P .1. 
entre os Maué fala o fato que estes índios são justamente os que 
com menos urgência carecem de socorro, pois segundo todas as 
informfções vivem em relativa prosperidade e sossego e gozam 
daquele respeito que o seu grande nthnero e sua colocação 
concentrada impõe. 

Eu fecho o meu relatório que já se. tomou extenso demais, 
mas quando eu começo a falar sobre índios é sempre um nunca 
mais acabar. 

Há dois meses ocupo no Museu Paraense o posto de Chefe 
da Seção Etnográfica. Isto nada impede de estar pronto para o 
S.P.I. quando o Sr. de mim precisar, conforme já declarei. 
Espero que o Sr., se o seu tempo o permitir me faça saber a sua 
opinião sobre o que eu acima expus. Por fim ainda venho 
incomodar o Sr. com um pedido: não podia o Sr. arranjar-me os 
relatórios oficiais sobre os trabalhos do S.P.I., e especialmente 
aqueles que se referem à extinta inspetoria do Pará e que dão 
conta das viagens de reconhecimento feitas em 1912? 

Subscrevo-me com respeitosas saudações. 

Curt Nimuendajd 

Belém - Caixa 399 

Lembrei-me agora de pedir a opinião do Sr. sobre mais 
uma coisa: eu desejava muito obter algumas informações, 
puramente etnográficas e lingüísticas, sobre as tribos de 
Rondônia. Conheço o que o Grl. Rondon publicou sobre elas, e 
também a obra de Roquette Pinto, mas a não ser dos Pareci e 
Nambiquara não tratam de uma outra tribo sequer. E os 
Kepkeriuat, Pauat, Uru.pd, Jard, Ariquenes, Caritiana. e outros 
que eu talvez nem de nome conheço? Sei que ninguém me podia 
informar melhor ou indicar-me informantes que Grl. Rondon, 
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mas um duplo receio me faz pedir primeiro a opinião do Sr., 
antes de dirigir-me pessoalmente a ele. Eu não sei qual é a 
posição do General hoje e se ele terá tempo e ocasião para me 
atender, e eu não sei também qual a opinião que ele formou a , 
respeito da tal "espionagem,, minha. Se o Sr. achar que eu me 
posso dirigir a ele, peço-lhe que me mande o endereço do 
General. 

O mesmo. 

Belém do Pará, 14 de Dezembro de 1920. 

Ex.mo. Sr. Dr. Luiz Bueno Horta Barbosa, 

Rio de Janeiro. 

Saudações 

Acabo de ler no último número de The Geographical 
Journal (London, vol. LVI, n2 5, november, 1920, pp.420-421) 
uma notícia sobre as explorações etnológicas que o Cri. 
P. H. Fawcett, "Gold Medalist" da "Royal Geographical 
Society", pretende fazer entre as tribos do Oeste do Brasil. Diz 
a notícia que esta expedição recebeu o auxílio do Governo 
Brasileiro e, como resultado do trecho final, com especialidade 
o do Grl. Rondon. 

Embora creio que seja tarde, pois a dita expedição já deve 
ter partido, peço licença para chamar a atenção do Sr. para uma 
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publicação esta de uma fomia comprometedora que 
imediatamente me lembrei dele, ao ver o nome do grande 
defensor dos índios ao lado daquele explorador inglês. Talvez 
que aquele artigo do Cri. Fawcett tenha escapado tanto ao Sr. 
como ao Cri. Rondon, ou, como desde da sua publicação já 
decorreram mais de cinco anos, os Srs. não têm mais lembrança 
dele. Nada tenho eu de certo que ver com os auxflios que o 
governo entende de dar a viajantes estrangeiros, mas sei como o 
Sr. e o Cri. Rondon têm combatido contra o freqüente abuso de 
certa gente que se serve do índio como rotulo para obter 
subvenções e favores. Ainda mais: não se passaram dez anos 
que o famigerado H. S. Landor alcançou da Nação uma gorda 
subvenção para as suas "explorações" que não foram outra 
coisa senão uma escandalosa fita, como depois ficou 
reconhecido aqui no Brasil e em todo mundo. Landor não teria 
conseguido lograr a boa fé dos brasileiros desta maneira, se as 
pessoas de responsabilidade e critério se tivessem dado o 
trabalho de ler ao menos uma das suas obras anteriores, quando 
bastava. A lembrança do sucesso que aquele embusteiro obteve 
com tão espantosa facilidade foi o que me levou a pedir ao Sr. 
de examinar aquele trabalho do Cri. Fawcett, contido em The 
Geographical Joumal, vol. XLV, n2 3, march, 1915, 
pp.219-228) e o mapa anexo. Creio que acontecerá com o Sr. 
como aconteceu comigo, que levei uma impressão péssima da
quele conjunto de palpáveis exageros, inexatidões e injustificá
veis segredinhos. Sublinho com especialidade o trecho à p. 224, 
1. 39-40: 
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"The brutality of savages of this Kind leaves no possible 
measure but extinction" - (Cf. H. V. Ihering, Rev. do Mus. 
Paul.ista, VII. 1907, p. 215, falando dos Kaingang: ... parece que 
não há outro meio, de que se possa lançar mão senão o seu 
extermínio"). 

Será possível, me perguntei eu, que o Grl. Rondon ap6ia 
este homem sabendo que as suas tendências são estas? 

Em 1915 falei aqui no Museu com o sr. J. C. Farabee, 
etnólogo da comissão Roosevelt, cientista sério e circunspecto e 
que tinha estado pouco depois do Crl. Fawcett na zona 
adjacente àquela que este diz ter explorado. O Dr. Farabee o 
qualificou simplesmente como embusteiro, manifestando o seu 
espanto que um homem como este tivesse recebido a medalha de 
ouro da Royal Geographioal Society. Dizia que havia de 
prevenir as rodas interessadas nos Estados . Unidos do que se 
havia de esperar da parte deste Cri. Fawcett. Ontem mostrei o 
artigo ao Sr. G. Pira, engenheiro e grande amigo dos ínQios, que 
conhece a fundo a região sulrandina da Bolívia: depois -~ ter 
lido o trabalho do Cri. Fawcett, concluiu o Sr. Pira que de fomia 
alguma aquelas explorações podem ter-se dado assim como o 
autor as representa, parecendo tudo antes um "bluff'' para 
efeitos de propaganda. 

Comunico este meu juízo sobre o Cri. Fawcett ao Sr., mas 
somente em particular e na convicção de que dentro de poucos 
meses os resultados justificarão o meu modo de pensar e o meu 
procedimento. 

Sou com toda a estima e consideração, 

Curt Nimuendajd 
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Belém do Pará, 22 de Janeiro de 1921. 

Exmo. Sr. Dr. Luiz Bueno Horta Barbosa 
D. D. Diretor do Serviço de Proteção aos índios do Rio de Ja-

. 
nerro 

Saudações 

Acuso a recepção de uma carta do Sr. do dia 8 de 
dezembro e de wn cartão do dia 31 do mesmo mês. Deixei de 
responder logo porque estive tratando de informar-me mais 
minuciosamente sobre o ataque dado aos índios Gaviões pela 
gente de Marabá, mas sabendo que a Inspetoria do Maranhão já 
mandou para lá um encarregado, creio. que o Sr. estará bem 
informado sobre o crime. 

Outra notícia, assaz confusa, chegou há uns 20 dias de , 
Obidos, dizendo que alguns índios "Cachorros" tinham sido 
levados para aquela cidade onde foram batizados. Creio que se 
trata da tribo Cachuaná, moradora no rio Cachorro, afluente 
ocidental do Trombetas, onde ela de primeiro foi o espantalho 
dos seringueiros. Afora disto nada de novo me consta. 

Agradeço-lhe em especial o cartão cóm vista do Araribá. 
Este Cri. Fawcett! Então a notícia em The Geographical. Joumal 
foi pura fita dele! Para o Sr. mesmo julgar junto aqui o 
respectivo texto inglês que tanta admiração me causou. Estou 
ansioso de ver aparecer no mesmo Journal o relatório que ele 
forçosamente tem de apresentar sobre o fracasso da expedição 
ao Xingu - se não é que eles criam vergonha e abafam tudo. A 
querr:: atribuirá ele a culpa deste fracasso? 

Eu estou ainda continuando no meu posto perdido no 
Museu Paraense. As coleções etnográficas cuja perda eu tanto 
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lamentaria não são particulannente minhas - talvez que não me 
explicasse bem - mas sim as do mesmo Museu, coleções no 
valor de centenas de contos de réis e que, wna vez estragadas, 
nunca mais se poderá reaver. A única coisa para salvá-las seria 
que o Governo Federal tomasse a seu cargo este 
estabelecimento, pois d~ lado dos daqui é excusado esperar 
compreensão. Se o Sr .. que esteve aqui em 1910 (se não me 
engano) visse agora o Pará! 

Por fim repito o meu pedido de me indicar um meio para 
consultar o Sr. Grl. Rondon sobre certas tribos da "Rondônia'' 
que por demais me interessam - se o Sr. não achar algum 
inconveniente nisto. Não existem relatórios gerais ou parciais 
impressos sobre o S.P.I. que o Sr. me podia mandar para eu me 
informar sobre a marcha do serviço nos tlltimos anos? Lhe 
ficaria muito grato se me pudesse arranjar algum. 

Sou com toda estima e consideração, 

Curt Nimuenda.jú 

The GeographicalJoumal-Vol. LVI, n2. 5, november 1920, 
London, The Monthly Record, pp. 420-421. 

Coronel Fawcett's Expedition in Westem Brazil. 

Our Gold Medalist, Colonel P. H. Fawcett, who since his 
work for the demarcation of the Brazil-Bolivian boundary has 
kept his eyes íuced on the little-known region to the east, in 
Westem Brazil, as a field for further exploration, is now putting 
into execution bis plans, interrupted by the war, for an 
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expedition into a region which, he says, has so far remained a 
complete mystery, having never been penetra teci even by the old 
Bandeiristas of portuguese days. Writing from Rio de Janeiro on 
8 September 1920 he announced the immediate departure of bis 
expedition, which has the support of the Brazilian Government, 
and includes, besides himself, two Brazilian officers and Major 
Lewis Brown of the Australian Infantry. lt is proposed to pass 
the first quarter of 1921 among the indian tribes of the region in 
question, whose investigation is one of the objects of the 
undertaking, and who are believed to exist in some numbers. 
The geographical work, distributed between the members of the 
party, will be govemed by astronomical observations and based 
for its longitudes upon the coUI'SCs of the main rivers as 
determinated by the excellent work of the Rondon Commission. 
By his influence with the Brazilian Government Co/,onel Rondon 
has done much too further the despactch of the expedition. 
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Personagem ·importante no cenário da etno

grafia sul-americana, Curt Nlmuendajú é autor de 

uma obra ímpar no que se refere à qualidade e à 
quantidade do material etnográfico coletado 

numa vida Inteira voltada à pesquisa de campo. 

Seus manuscritos sobre os Kalngang e os 

Ofalé, escritos orlglnalmente em português no 

Início do século, ficaram por mais de setenta 

anos guardados no arquivo pessoal do lndlge

nlsta Lulz Bueno Horta Barbosa. Esses traba

lhos, mais uma monografia sobre os Apapocúva

Guaranl, nunca foram publicados e constituem o 

marco Inicial da obra etnográfica de Nlmuendajú. 

Sobre os Kalngang, o autor narra como ocor

reram os primeiros contatos, o processo de paci

ficação e a fonna de organização social. Sobre 

os Xavant•Ofalé, o etnógrafo de origem alemã 

relata aspectos de sua etno-hlstdrla e o masa. 

cre que a tribo sofreu a partir do contato com os 

brancos. Nos apontamentos sobre os Guarani, 

encontram-se questões cruciais sobre o pensa· 

mento e o modo de vida desses índios. 
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