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AU MATTO-GROSSO AVEC MR. RIVASSEAU 

.Mntto-Grosso, nom qui a au Url'si J une soo.orité pnr ti
culiê rc; il y a nins i c.lcs nom.s q u i prcmcnt une vn lcur 
s1u!dalc <l u fait des légcndes ct eles ré\•cs q ui s' y nttacbcnt. 

Lc ~falto.Grosso occupc lc centre mêmc d u conli
ncnt de l'Amériquc c.l u Sud , lc poi nl lc plus éloign é de ln 
ru cr ; tfo l :í divcrgcnt lcs immcnses r i\' iêrcs q ui p a rcourcn·t 
dcs millicrs <l.c k ilomêtres et íin isscn\ cn bro.s de m cri 
l:i s'étnblit l:l. sép:irntion en tre lcs deus p lus gran eis sys
tCmcs Uuvi :t ux du mon de J'Anrnzónc ct 1e Purnguny~Pa
raoO. , vCrit ,1 b lc omhil ic ou l'on n'urri\' C qu'nprés dcs 
navjga tio ns intcnuinnblcs. 

Un lcl p ,11·s uccupc u ne pince spécfolc dnns l'imngi
nntion b rés llicnnc, c'cs t lc "scrtilo'> par cxccll cncc, cclui 
oú rCgnc cncorc de l'inconn u, du m)•stCrc, cclui qu'on 
nttc int sculcm~ut au tcrntinus dcs cxpéd ition s. 

Ccpcndant , dé:jft dcpu is Iongtcmp:. lcs hommes l '.nvaicn1 
parcourn, c'cst une tlcs. surpriscs de l'his loirc de l'Amé· 
riquc dtt Sud que la rapidc pénét ration dcs E uropécns 
jusqu ':m plcin du contincnt. 

Dés Ja fin c.l u XVI1il!111c siCclcs, 1cs "Ban deir an tes" on t 
cn tnmó lc ~folio-Grosso. On reste confond u dcvant la 
hard icssc de ccs )Jrcm icrs voyng,curs qunnd on songc 
qu'nu XVJll iCmc siCcle r icn n'était c ncorc connu <l n cen tre 
de l'Amêriquc d u Nord, qu 'il fnu t atlen tlrc Jn scco ndc 
moitlé du XJXiémc siCclc p our ,·oir s'é:clnirer Jes mys tércs 
du centre :1 fri ca in , lc cl êlJu t du XXlêmc siêclc pour con-
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nnitre l'.Aus trnlic ccotrnlc, cl qu'c ncorc aujonrtl'-hui 1c 
centre de l'.Asic cs l !t. pcu prés rcrmé. En dchors de 
l'Europc, l'Amêriquc du Sud cst lc prcmicr contincnl 
dont lcs Europécns aicnt connu 1:1 zonc méd i:inc. 

-Cc n'cst pas que lcs o!Js taclcs :i.icnl êté moindrcs. 
S:rns doutc cc milicu de conl incnt tl'o\1 p:irlnicnt ccpcn
dant tnnt ele com·s d'c:m ct (lc si imporlan ts , n'éln il pas 
une ruontasnc, l,icn an contrairc, c'étuil 11n i111mcn :-; e 
b:1s-fond, une sorte <lc marC.cnsc, lc plus v:lslc nrnréc:igc 
du monde mémc, lc fnmcux "P:int:wal" qui, :wcc lcs 
cxtcnsio ns considfr:ibl cs de ses zoncs fcrmcs, non inon
dnblcs, quoi quc hasscs, constiluc J:1 plus gr:1ndc pa r tic 
do la valléc du Hio Paragu:iy, cntiê rcrncnt consncréc :\ 
l'Clcvngc. )lais lcs difficult l:s de circul:ltion y clnicnt 
plus srnndes que d:ms l cs mont.'.lsncs, nucu n 11oi nt de 
rcp érc dnns lc ln hyrinthc dcs c::i ux nu momeul dcs "cn
clrnntcs" ; nprés les in on<lations, c'é tait ln sê:chercssc non 
moins rcdoulablc. Toul :mtour, s'élcmlait une ccinlu rc 
tlc "cnmpos" ct ele 41 Ccrr::idos" intl(:fini.s; cnfin :rn Nonl 
s'élcvuit 1:i grande l.l:irriêrc forcstiérc de b "scrr,1" dcs 
Pareeis, - ct puis il y avnit su r tout l'hostilité dcs hom
mcs. Lcs Indicns avni cnt cu tnnt ;\ souffrir de lcu rs J>rc
micrs contacls :wcc lc s civili sl.'s, qu' ils nc pouv,1icnt que 
lcs corn bnttrc impitoyalJlcmcnt. Auss i, cn ccs inuncn scs 
tcrritoirr.s , oU il n 'y avail prcsciuc pns cl'hunrnnité lcs 
iJCli tcs poisnêcs tl'honuncs qui y vh·a icnt, mcnaicn l lcs 
uns con trc les au trcs une lultc s:ins m crci, se rcchcrch:mt 
JJOllr s'cntrctucr. 

Au centre ml!mc <lu pa:-,.·s, :\ la zonc de têtc dcs ri
vi~rcs, ·11 y J:'\•,1it l'o r , ct c'cst ccl:1 qui f il tlu :\lntto
Grosso une c..lc s te rminai.sons eles C'!Xpé.ditions <l cs "hon
dei r nntcs''i qui commcnç:t ú Jui donncr son c:.ichct de 
pays mystéricux ct prcsquc légcncfairc. Ccpcndant, ma lgré 
l'nncicnnctl: tlc l'occupa1ion du pays p:ir lcs Europécns, 
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ln conn.1iss:mcc du l\Jatto-Grosso cs l U pcinc commcncêc. 
Des cxplorations, simples cxpéc.1itions de pnssnge, l'ont 
seulcmcnt parcouru. Lcs étucJcs dêjá pnrucs nc son t que 
dcs rêcits de voy ngc, cJcs itinér.1ires; on ne possêde 
cncorc nucu n trnv:iil d'cnscmlilc, mê111c pas tlcs mono
grnphics su r qucltiucs pnrtics. 

C'cst précisCmc nt une d e ccs tnono~r:iph il'S loc.1 lcs 
que nous np JJort c un fn1uçais, ~Ir. fli\':1s.H•:w. II a 1i::1.r
couru lc :\fatlo-Grosso commc :1r11cntc ur, cífcc tuunt lc 
grantl trn\'ai l de th:lirnitation eles irn,ncuscs "fozcntl.:i.s" 
de bét all, que les no11 vc llcs loi s ele la rin du Xtx..iCmc 
siklc nvn icn t réc lmué dcs pro11riCt ::iircs. 

II pnrcouru t ni ns i lc p:iys cn lous Sl'ns, pcud:rnl pJu., 
de trcnlc nus, il tl~li 111ita plus de 4 mi llio ns cl'hcct::ircs. 
Il vêcu t la vic du pays, mê lC i1 1oulcs lcs Qucstions, ú 
toulcs les cxistc n ccs, cclks d l·s chcrcln::urs d'or, ccllcs eles 
ch:i s!l.c u rs, surto nt ccllcs ,l cs ponu lalion.,; i11d icn ncs encare 
noml>rcuscs .1u lCmJ)s ou Jfr . Hiv:1i.sc;1u \:t.1it "inntto
gros.c;cnsc'', entre 1S90 ct 1!120. 

Pour nttci nclrc lc p :trs nlors, on :w:1it pcr tl n J'nncicnnc 
routc d cs "O:in<lcir:rnl cs" il ínlln it dcsccnilrc it Uucnos
Aircs ct rcmon tcr cn.suitc lc P nr :ii:;oay p cn cl:int prés de 
dcux moi!i. 

Mr. Hivassr.:au n':11l nit pns pou r cxplo rcr, m:i is il 
était un mcrvcillcux obscnntcur, il clni t ,te ccs hommcs 
qu i on t J'ocil vir, l'cs prit i.llcrtc, s1é:to 11 ncnt ct s::went., com
p:irc r, com))rcnncnt ct ~·mla1itcnt \'itc. Il pu t uinsi JH.~né
trcr 11r1rlout ,;r:icc i, s:1 lionnc humcur, à sa simplicité. 
U put ,·oy.:i.gcr cu plcinc nnlu rc s~lll \'Of::C, s:1ns cxpédi tion, 
s~ns ,111p:irr.:i l, s i111pl cmcnt nvcc nbs tr:.ict ion de tous d :rn
scrs, qu'il nc so1111ço 1111:1 i t rnêmc pas, co 111111c i.' il se p ro
rucn:iit d :ms lcs pctitcs 1iln incs couvcrtcs de cll :uups de 
bié cl de \' isno blc de ses compncncs oléronnaiscs, olliludc 
qui lu i pc rm il de ne lc\'cr aucunc s uspicion, tlc con-
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qu6rir toutcs lcs sympalhics, <l'i.:lrc vrnimcut un .un i du 
pnys. Jl nppr it :i.i nsi à connni l rc Jcs hahitants, il écontn 
lcs hisloircs, il nota lcs cx1Jrcss ions, Ics mols loc:rnx. 

II se trOU\"D. qu e cc ír:-.nça is n'êtail J):ts sculcmcnl un 
bon obscn·a lcur mais un cxccllcnl conlcur, un de c cs 
no.rratcurs conuuc on \!O connul 1~ l ' l! poquc dcs Trou
badours , s:t chant décri rc :1\'CC vcrvc ct coulcur, ct surtout 
a,·cc minutic. Lcs lilrcs mêmc dcs chnpilrcs on l un 
enche i tl'11 ncicn rCcil "Compcns::ilions qu '~ppor lc l' us:i. sc 
clu "mnte" nux misCrcs cl durctés de ln ,·ic <1:ins lc cam
pagncs scmi-tléscrtiqucs" - ''Réflcxions pcs:-.imhlcs tlu 
"CnpitJosinho" sur l'H\"Cnir tlc s:1 lrilm" . 

l\lr. Rivasscau était ã t.C point obscr\'alcur qu'il dcvint, 
sans éLudc prénlablc, dcssin:itcUt'" ct pciutrc, m:iis :l sn nw
o il!rc , cn dcbors de toutc écolc, avcc sa minutic coulu
rniêrc. 11 fit dcs pcinlurcs qu i rappcJlt!nl tlcs moc!Clcs de 
ln fin du '.\foycn-Agc; ou l'on peut comptl'r chaquc rcui llt·, 
chnquc briu d'hcrbc, pcinlurcs qui sonl prcsquc ilcs t:'lpis
scriC.'i au point, mais qui rcndcnt éton nament et eommc 
J>J.r slylisation la. nnlu rc élr.:rnse tlu cent re bn!si licn. 

On csl soisi par la vuc de cc "C:1r;mdnz::tl", :tux troncs 
de po.lmicrs scr rés entre Jcsq ucls se glisscnl lcs bocufs 
porleurs; on reste ému dcvnnt ln vuc de ccs tra is Jntlic ns 
vng'Jcru cnt curopénn.isCs, de ccltc !crome indiennc courrml 
dnos ln prairic pour cssaycr de sauvcr soo mari. 

) Ir . Rivasscou cst un artistc suns Ic savoir, 

D';:lilleurs il faut bi cn Ic <lir~. lo plus c uricusc décou
vcrlc que l'on fera co lisnot cc livre s nr lc ~lallo-Grosso 
c'cs t ccllc de l'nutcur lui-tnêmc. 

lmagincz un de ccs exccllcnls rooclionn:iircs en rc• 
troitc, vivant snscmcnt daos que lquc pclilc sous-J)rl!íccturc 
de Frnocc en une mo.ison bicn roagéc, iuni!i ici, c'cst un 
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rctrni t6 du ) latto-Grosso, vivnnt dcs sou,··cn irs de sn vie 
cxtrnvnsante , lcs écrivnn t, lcs dcssinunt, ,ivec une vcrve, 
une tonalitó, une pcrsonno1i l6i brcf, un grand typc dans 
un pclit catlrc. 

P IERRE DEFFO:-.TAINES 
f'ro fC'H<'Ut' d i. i;l-oc-nph!t" a\U UNI
VEUSITES d<' SÃ.O PAULO rt d<' 

L ILLE, (f'rat1c:c:) 





CAPITULO I 

VIAGEhl Á FAZENDA "SA NTO ANTONIO" 
DO NAB IL ÉQUE. - TRAVESSIA DA ILHA 

DO NA BILÉQUE. 

N O Rebojo-Grande, pequena fazenda á margem es
querda <lo rio Paraguay, e a 4 leguaS, aguas abaixo, 

do forte de Coimbra - ficando este na margem direita -
o cacique dos Guaycurús, com a sua comitiva, devia vir 
busc.i.r-nos, com o fim de nos levará sua ale.l eia . Era pro
messa fonual que tinha feito a.o nosso amigo, propríetario 
da fazc n<linba, pessôa ·c.1 e muita confiança dos indios e 
tamhcm m uito amigo dellcs. 

A propriedade elo RclJojo .. Grande está situada na 
ilha. de Nabilêquc. As terras desta ilha são baixas e pan
tanosas. Diversas lagunas pcrnrnncntes, tomam uma C.."C

ten~ão muito grande na cpoca elas chuvas, unindo as suas 
aguas ás partes contiguas jnuncladas. O seu escoamento, 
logo depois das enchentes ou das chuYas se realisa por 
meio dos corrixos que: vertem no rio Paraguay. 

Esla. ilha foi formada por um pequeno brnço <lo do 
Parag uay que se destacou da margem esquerda, abrindo-se, 
no pant:mal baixo que constit uc, desse lado, o '\'alle do 
rio , um leito no qual \'iiO correndo as suas aguas, que têm 
procurado, num trecho aproximado de uns 250 kilomc
tros, como uma cspccic de in<lependcncia. 
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E' a este braço que foi clado o nome de 'fio Nabiléquc. 
E' tambcm o nome desse rio que foi <lado á ilha, cuja 
formação é intimamente ligada ao desenvolvimento do 
mesmo braço. A sua largura varia <lc 10 a 20 metros 
conforme os lagares; mas o seu le ito tem pouca pro
fundidade . 

Apenas se pôde dar passagem a embarcações de 30 a 
40 cms. de ca1ado, no tempo da sccca. Ainda mais, o 
seu canal .acha-se cm certas partes, at ravancado por cama
lotes e outras plantas aquatica.s, ramos, t roncos e até arvo
res inteiras que nc lle vão accumu1anclo as enchentes. 

Bastante curioso é, ver, nesta ilha baix a e chata, 
erguerem-se, acima de sua planicic, a!guns morros de uns 
centos e poucos metros <lc elevação. 

Um clcMes, um tanto central, chama-se morro 
SINGULAR, o ou t ro, um pouco menos elevado, leva 
o nome de morro do PACú ; um terceiro, cuja impor
tancia cm tamanho é muito maior, fica conhecido pelo 
nome de morro MACIEL. E ste se acha na margem 
d:rei ta do rio Nabiléquc, a mais ou menos 28 ki lom e
tros, aguas acima, do ponto on<lc descmboccn no rio 
Paraguay a {óz: de baixo do Nabiléquc. 

A base do morro !vlaciel cxtcndc-sc, na bei ra mesma 
deste rio. 

O pé do mor ro Singula r.. desenvolve-se numa 
supcríicie de uns 8 a 10 hectares somente, e do la do 
Sul, vê-se uma laguna cuja área es t av a bastan te accres
cida, em consequencin das ultimas chu\'as qu e prece
deram nossa passagem por ali. As suas beiradas são 
ato_ladiças e cxtcndcm-sc muito no campo alagado. Se 
vêem ndlas mu:tas aves pernaltas, represen tadas por 
nume rosas ·espccics e Yaricdad,cs: Tuyuyús, Cabe-
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ças-scccas, ( 1) GarzaS 7 Galinhobs, N:irccjas, 11açaricos, 
etc., etc., como tarnbcm por muitos patos. 
A ilha compõe-se <lc campos Hmpos baixos, ;1laga<l iços 
11:, su:1 maior parte. de car::i.ndazcs e de numerosos 
c:1põcs onde vegetam as esscncias f!ot·cstacs proprias 
do paiz ; n':cm-sc cm log:1rcs mais deva.dos, as mesmas 
que m.:ssa latituc\c , se clcsc11"olvem cm terrenos mais 
scc.cos. Vêem-se tambcm capõcs de Bacurys . Como 
havia chovido 111u ito, o que era pan.lana\ baixo, estava 
quasi cheio. isto !.: , cm g ra11dL! parte alagado. 
O amigo que nus hospedou, \'Cndo que os bugrcs se 
dcmora,·am muito pa ra chega r, :..uppôz que esse atriso 
era dc\·ido ;'is grande ~ chu\·as que hax iam c:i ido. Por 
isto, a nosso pcdiclo, por não nos retardar demasiado, 
visto ignor.1rmos q\lanto tempo a inda te ria1nos <lc espe
rar os imJ:o.s, acccitou acompanhar-nos atC ú fazenda 
de 11111 Portnguez chama.do llraga. si tuada na margem 
csqm:rda cio 1\abil<:quc. e denominada .. S;rnto Antonio 
elo ~ahiléquc". 

Tinhamos qut: atra,·essar a ilha, qu:isi cm todo o 
~cu cotnprimcnto, na di rccc:;ãoS - S. E com uma dis
t ancia. de 110 a ll S. ki lomctros aproximadamenl:'.! , o 
que representava para os nossos animaes um vouco mais 
de duas jornadas de nrnrcha. 

Para tifto fadigar dema is os nossos cav:11\os, iamas 
ficar na obrigação <lc montar bois tlc sc ll a, cujo pC é 
mais firme, mais segu ro e por ser Ccmlido, lhes pcr
m ittc \'arar os ter renos atag.idos e npaulados com 
mai<H facilidade e com fadiga menor. 

Ass:111, ficou cle libc rado e decidido, ma rcando n 
111;mllã seguinte para nossa sahida. 

( l) Cabci;as-Scc:cas ou Jo5.o-Graodc. 



CA PITUL O II 

T R.AYESS!A OA l LtfA 00 NAB!LÉQUE. -
CHEGADA A FAZ E NDA "SANTO ANTON IO» 

DO NAB!LÉQU E. 

Q fozcnclciro e.lo Rcbojo-Gr.in<lc, nosso amigo, que 
nos hospedava. de nome Bencvide~ e um dos seus 

filhos chamado :Mancco, iam acdmpanliar-nos sen-in
do-nos de prat icas. 

Eu tinha conto companheiro de viagem, um moc;:,o 
brasilei ro que era então, funccionario do GO\·e rno do 
Estado cm Cuyabi. Este moço, representava hem o 
typo da ra<;:t rtutochtona (2) tal qual se c11cont ra 

(2) Os verdadeiros .i.utochtoncs, os aborigcncs cr.:im, por 
certo os in<l io s ou bugrcs que compunham a p0pulação primi t i\'<l 
tio .paiz cm tudo o que fo rma hoje o Brasil. 

Os Il rasilciros ac luacs, descendentes <los primeiros Portuguc
zcs que dcscobrir;i.m o Brasil e fizeram .i. sua c.onquista, cria ram 
por cruzamento, por mestiçagem. com as porrnlaçõcs silvicolas, um 
clcincnlo ctlln ico no,·o (lue dcsig71:iram com o nome de cMAME
LUCOS>. 

Foi com este que os Portuguczcs. os primeiros Paulistas, ('IU· 
dcr:im cm1,rchcndcr com o nome <!e c B:indeir:intcn , as suas gran
des incursões no interior c.Jo Pa it. i'\o principio, o seu objcc tivn 
tinha como pror,osito de caç:ir os índios p:irn prcndcl•os e csc ra
visal-os. Mais tarde, as cxpcdiçõco: dos 8:-.mtci r :mtc!t ti\'eram por 
fim a prospecção. em lmsca do ouro; cllas toin:i rain então, um 
dcmwo1vimcnto consiJcr.a\' cl, logo dc;;>ois da dc,coOCrta do prc-



A VlOA DOS JNDJOS GUAYCURÚ'S 25 

commumcntc no maior r.umcra <los habitantes do Norte 
do Estado. Elle era Cuyabano; guapo, bravo, corajoso, 
não rcccianclo nem temendo os pe rigos. Sempre p rom pto 
e. <lccicli<lo para luctar e vencer nas si tuações g raves, 
teclas as difíiculdaclcs que se apresentarem. Na tra
vessia que iamos tentar real isar, clifficuldacles inespera
das deviam mettcr-nos ii prova. 

Ka manhã ela noss:i sabida, o sol assomou acima 
do hor!zontc :ttr.ís ele um cort inado ele fogo. 

O seu Bc11e\'idcs apressou os preparativos e Jogo 
pudemos montar a c.1,·,1 110 cm . ..... . . 11 ossos bois. 

Os nossos cavallos, Yi ríam pnxac!os, dois outros, 
seguiriam tOc:l.dos por !\.lancco. Em quanto a seu 
Benevides, cabia lhe abr ir-nos a marcha co1110 pratico, 
para escolher o melhor caminho a seguir. 

De pistas e ele trilhos, os campos da ilha eram 
\'irgcns . 

Era preciso cor tar campos 11:t dlrcccção approxi
madam cnte calculada. Um boi arguciro lcYa,·a nossas 
malas , barracas e mantimentos de \' iagcm. Cacl:t um 
ele nós es tava arma.elo: Mancco de ur:,.a espi11 garcla; 
Bcncvic\es tinha um rc:ningtan ve lh o de grosso cali
bre; meu companheiro e eu mesmo carrega vamos cada 
um. um ,vinchcstcr c:ilibrc 44. 

Assim, puzcmo-nos cm marcha acompanhados por tres 
c:tchorros <la fo1.c ncla. Depois de ter percorrido algu
mas centenas de metros, entriunos num caran<lazal râla 

cioso mct-:l l cm contl içõcs quasi fabulosas, no dfatto-Grosso>, na 
rcciiio 0•1dc existe hoje c:Cuyab;! J1 a ca}lit-:l l do E stado. 

A t:stcs Ilrasi lci ros - Portuguczcs e Paufütas - que ma.is 
tarde se r:tdicar:tm, cs tahc!cccndo·Sc ncs~c novo cEI Dorado11 e :ili 
mu lt iplica ram-se, consideramol•oS, como Aborigcncs ou Autoch
toncs, apôs trcs scc11los, mai ::. ou menos, e reservaremos a toda 
a populaçfio sih·icofa os nomes de llugrcs ou indio,. 
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onde, as mais pequenas depressões, csta,·am cheias de 
agua. Um pouco mais a dcan te, era o c:unpo limpo, 
porém alagado, com 20 a 30 cm. de agu;;i. e com ma.ce
ga alta onde muitas vezes, noss..,s cavalg,1dnras chi f ru
das se atolavam, mas aguentavam rnu ilo bem , saiam-se 
dos a toleiros sem maio res esforços apparcntcs e con
scrvav.:im sempre o seu me smo anda r lc11to e c0111p.1.s 
sado; len to só em apparcncia. 

Em quanto aos cavatlos, cllcs mui ta:; \'C1.cs rod:wam 
no lodo, mas lc\'antav:im-sc por si sús. 

Quanto mais nos adcant.,v.11110:; , a agua que .:i l:1gava 
o c.1mpo tornava-!c mais proíund:t, sign:it ele que os 
campos ficava m de mais a mais baixos. Depois de 8 
kilomctros, a camad:1 liquida, já akam;:3va 50 a 60 cm. 
Andav.1mos devagar. 

De vez em quando, e agora n1a is frcc1uc11tcml!ntc 
ainda, um cavallo caia atol:ldo e cmmaranhado n:is 
hervas. Era cnt;io neccssario njuda l-o a lcv.intar-se. 

Pcl.is I O hor:i!õ, chegámos dc., ntc de 11111 braço do 
corrixo ( .3) do "Veado-Gordo", que se acha a l lcgua 
e meia da fo.z.enda do Rebojo-Grande -- (Ex.ic tamcntc 9 
kilom.ÇX::,O) que tivemos de .itravcssar. Jêl, pertinho de 
sua beirada, o terreno se howia erguido lllll pouco, fic.iv:i. 
lc,•cmentc mai s alto e e ra secco. 

A largura do corrixo tinha mais ou menos 20 m. As 
suas ;-iguas dcsapp..irccii\m debaixo de uma. camada de 
carnaiotcs e outra5 piantas ac1 uatic.1s. 

Dcante do ol>st.iculo p.irámos. 
i\'fancco .ipeou do sc:u boi, apanhou um dos cavallos 

que scllou. O seu pac fez o mesmo ; e nós, contcntó.mo
nos em _apear e . . . esperar olhando. 

(3) Dã-se cm ~falto Grosso o nome de ,o,-ri:ro ;i. um canal 
Que cm terrenos pla nos J.S agu.1.s abriram, para ~:.correr, com 
fraco declive, quer numa bahia ou tisôa, quer num rio. 
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Nossos d ois praticos despiram-se e montaram a ca
vallo ; já promptos, 1-Ianeco entra primei ro no corrb..o, 
e atr:ís clcile. llcnevi<lcs toca os outros cavallos e os bois 
que antes haviam siclo cksscll ados. 

Olhando a manobra, ficamos na beirada. 
1'-fuíto antes ele chegar ao meio do corrixo, os ani

macs estiveram na necessidade de nadar. As her\'aS e 
os camalotcs os eston·,warn muito, ohrigan<lo-os, isohre 
tu<lo os que anc\:wam lla frente, a faz er es forços enormes 
para r omper essa vegetação aquatica. Os c.i.chorros não 
quizcram ficar at r[ls: logo at iraram-se na agua paril. se
guir os seus donos. 

De repente , nossa attençfto foi chamada por gritos 
ele dõr que um elclles lançou, e 110 mesmo instante, vim('ls 
de trás elo queixoso avermelhar-se a agua. Quasi logo, 
no mesmo tempo, um outro g ritm1 tamhem e atrás dclle 
a agua. tingiu-se de sangue. 

Entrementes, Benevides e seu filho, tínham chegado 
á margem opposta. Amarr.i.rarn, depois ele tel-os pega
do, os bois e os carallos e com os seus mesmos ani1nac:s 
voltaram do nosso lado. E' agora que. fXtra nós, tinha 
chegado a hora critica. 

Tratavo.ssc do. nossa travessia. 
Com o couro de boi que cobria :i ca rga - isto é, 

com a sobrec..1.rga - fez-se uma ''pelota" . Num instan
te , as bor<l:is do couro foram lc\'antadas e asseguradas 
nesta posição com ti ras qlle :Maneco, com destreza e 
prati ca, tinha cortado num outro pedaço ele couro que 
par.1 esses fins traziil de proposito. 

Protnpta a pelota, carregou-se ne\la as barracas, :is 
malas, toda a hagag:cm e mantimentos que levavamos, e 
por cima, meu compilnhclro e cu mesmo nos assentámos. 
tv!ancco, j á despido, ajuda. ao seu pac a empurrar a pelota 
na agua e logo, nadan<lo vigorosamente, puxoll-il á outra 
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margem, ao~dc chegámos sem incidente notavel. Bcnc\' i· 
des nos l:avia seguido, montado no seu e.avalio, e puxando 
o do seu fi lho. 

Sem perder tempo, nossos guias scHaram rapidamente 
os bois. Os cavallos foram soltos , e ohscnando a mcsm;:i 
ordem de marcha que d'an tcs, cominu:imos a ·viagem. sem
pre acompanha.dos e.los trcs cachorros . In felizmente, dois 
dcllcs tinh:tm deixado a cauda no corr ixo. 

Naquclles corr\xos1 formigum as piranhas e estes pe
rigosos peixes sio tcmivcis, não tão sómente para os ca
chorros, m6s tamhcm para os outros animacs e mesmo 
para o homem quando cite se achn na necessidade de 
atravessar aqucllcs c.xgottos do pantanal. 

Efíectivamente os dois cachorros tiveram a c..~trcmi
dadc elo seu ra!>o amputado. Creio mesmo que um dclJcs 
o tcYe assim encur tado por duas vezes, estando o pedaço 
que lhe ficava muito curto. E' tambc:m o que ;,.credita o 
seu dono. 

Não perdemos mai s de t res quartos de hora. Para 
recuperar esse tempo, tocámos mais de pressa nossos ani
macs, e tambem, com o fim de aproveitar da melhora do 
chão que fiC'a alto e mais secco. Um quarto de lcgua 
apenas, mais adcantc (1550 m.) acl1a·SC cm noss;i frente 
outro corrixo. 'El\e tem a mesma l:trgura que o primeiro. 
Este, é- o Ycrdadeiro corrixo do i.vcaclo-Gordo". 

Na direcção que vamos seguindo, corta.mos os dois 
braços que o compõem e que se junctam um pouco mais 
abaixo. 

Parámoc; uo·-1amentc e prcparámo-nos a recomeçar :i. 

opcraç5.o que precedentemente tinhamos realisado com 
cxito. 

A manoLra éra :1 mesm:1; porém. como uiio havia 
cama.lotes, nem outras hervns aquaticas, i\la.ncco cntrol1 
logo no corrixo, seguido dos a.11ini.1.cs que acabavam de 
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<lcsarrciar e que por trás eram tocados por seu Benevides. 
Assic1, todos os auirnacs passaram do outro lado. En1 se
guida, ~Ia11cco voltou a nado; seu pac ,·cm atrás deli e a 
cavallo. 

Este corr i:xo é mais íundo que o primeiro, mas pouco 
importa. As suas aguas quasi estão parildas. 

De prcss::i., a rma-se a pelota. :i\.1as, como o couro 
ficou muito amollcci<lo da entra travessia, não tem tanta 
resistcncia. Precisará fazer <luas \'iagcns em lagar <le 
uma só. 

Repartiu-se a carga. Meu companheiro sac na fren
te. Tmlo saiu bcin. .i\[ancco volta nadando, rebocando 
a pelota. Carregou-se o resto d.t bagagem. Empur rou
se a p:.::lota 11a agua e com presteza, embarquei-nle com 
bastante cuidado. 

i\·Iancco nad.i depressa. Eu sinto que a pelota afunda 
e noto que uma <'.as sua!. bordas se :ibai:xa. A agua ,·ac 
entrar. Instant,meamentc agarro o couro e es forço-me 
em suspendcl-o; o que consig-o. 

Entretanto, }.fo.11eco chegou ã. ori lha opposta e, pu
xando o reboque, fez a\'ançítr mais rapidamente a pelota. 
Era tempo. A agua já principia\·a ent rar por outro lado 
freme :í parte que mantinha le\'anta<la. Pulei logo á terra 
e aliviando a pc'.o ta elo meu peso, l\fa11cco puxou-a no 
sccco. 

E sta travessia nos tomou um pouco mais ele u111a hora. 
Era quasi wna hora da tarde e não tinhamas :ilmo

çado. Nossos c:stomagos começavam a protestar, e a sen
~aç:io de vazio, a medida que p.1.ss:iva o tempo, torna
va-se maior. 

Não se podia pcn!-ar cm fazer fogo. Onde estava
mas não ha\' ia o menor pedacinho de lenha. 

Era o campo nú , campo liu1po, e rncsmo c:11npo mo
lhado. Não tinhamas outro recurso, senão de lançar 
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mão na nossa matula prcpanda que, além da carne para 
:issar, levavamos comnosco. 

O tempo a Noroeste torna,·a-sc feio. O ccu estava 
carregadissimo. N uvcns grossas e C!:ICuras ;mnuncia,..am 
para breve, uma chuva torrencial, uma verdadeira tem
pestade. 

Co111c111os de p(:. O chão estava dc111a.siado humi<lo 
para assentarmos, e o nosso couro, mollc, embebido de 
agua, já não pres tava para esse fim. Agora, para ser 
ut il isa<lo de no,·o p r!.!cisava de algumas horas de sol. 

Benevides e seu filho, concluido apenas nosso almoço, 
pegaram os animacs para arrcial-os; e logo, sem mais de
mora, . puzcmo-nos cm marcha. O tem po mostrava-se 
ameaçador. Depois de uma. meia hora m:ds ou menos, en
trámos nu m grande caranda:!.al. T i,·cmos que modt:rar 
por força nosso andar. P recisava procu mr os Jogares 
menos fechados, a f im de que o boi <lc carga pud esse passar 
~cm pegar-se aos t roncos, o que era bastante custoso, e 
para nós mesmos andar sem rasgar a nossa. roup::i ilOS es
pinhos das folh:is dos carandais novos cujil altura é infe
rior a um metro e meio, mais ou menos, que são muito nu
merosos, e se chamam ºfilhotes". Não se acabava de 
sahir deste carandazal. E, sentia-se a chuva quasi cm 
cima de nós. 

Nosso pratico, seu Benevides, depois de um momen
to parou, ancioso, olhando o tempo, nos diz que julgava 
prudente não irmos ma.is :icleante, e que convinha sus· 
pender nossa march:i quanto antes e tomar nossas proYi
dencias contra a chm·a e para passar a noite. 

De accôrdo com elle. apeámos e desarrcia.mos nossos 
;mimaes. 

Para amarrar as rêdcs, os c;irandais são muito nume
rosos e mesmo o são demais. E preciso derrubar alguns 
par a abri r um Iogar. O chão es tá e111bebido de agua e 
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<1uas i não ha capim. E uma pro,·a de que o terreno é 
muito baixo. A rmámos uma barraca, mas para dormir 
cm rêde e :nosquitc ir o, não ha lagar ndla senão para 
cluas pessoas. Arntámo::; então a outra barraca. Assim 
111esmo, nossn installa.(j'.5.o não ficarâ perfeita se chover. 
E., de certo, a chuva vem. E lla está mesmo muito perto. 

Um surdo n ,mor, vindo de longe, desde alguns mi
nutos se fazia ouvir, e crcsccnclo, ao aproximar-se, annun
ciava pelo seu roncar, ;1b unda11tc aguaceiro. 

A noite niuda ni"to caiu. 
Todos os nossos trens estão agor;1 acobertados. Em 

ca.cla barr i'\ca uma rê clc cst.i armada, protegicb pelo sc tI 
1110squitc;ro . 

. Mas a agua cresce do chão. Como vai fica r este, 
com essa no,·a chm·a que vem ? 

l.7111 troYãO prolongado faz. vibrar a atmosphcra. Al
guns rclamp..1gos succcdcm-sc r:J.pi<la.mcntc, logo se:;ul<los 
por no,·os trovões muito mais violentos ainda. O ar é 
sacmli<lo. A ronda da chuva que se .,proxim.:i cada vez 
ma.is, ampli{icadn pelos estrondos elo trovejar, já chegou 
até nó::; e grandes e grossas gott:J.s, cnhcm apertadas e com 
tanta violcnda que parecem pedras ou mesmo settinhas. 

Estamos btm abrigndos felizmente. Nosso prat ico 
havin ti i.!o ra.z;'io e por pouco que nos t ivcssemos demorado~ 
n chu\'a nos pcgav;i desprevenidos. 

EHa cahin a jorras e sem para r. Ha mais de uma 
horn que começou e o tempo não parc: c querer melhorar. 

Os cara.oda. is dcrruOO<los, cujos troncos foram recor
tados cm pcclac; os de JmSO cm. mais ou menos, serviam, 
nas barracas, a preservar <la agua n nossa bagagem collo
ca<la cm cima. 
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!\las, como a chu\'a não parasse , a cam acla de agua 
que já cobria o chão elo Cil randazal, ianh ava aos poucoi, 
maior espessura. 

E stavamas patinhando cm n1ais de 10 cm. desse liqll i
do <: csta \·amos vendo a hora c111 <iuc os pcUaços de troll
cos, n5.o mais bastariam para manter no sccco, todos nossos 
trens. 

Apesar da chuva continuar sempre forte, lWancco pe
gou no machado e dcrruhou mais uns trcs carand:iis. Tirou 
dellcs quatro pedaços do comprime nto e.las barracas onde 
cm cada uma dcllas, collocou dois nO!J costados, e por cima, 
atravessados, os outros pedaços que primitivamente dcs· 
cançav:1m no chão. Assint. _tivemos como um::i cspccic de 
soalho que cobria debaixo dcllc cerca de lS ccnt. <lc agua. 

E sta nova dlsposiç5.o melhorou muito tt nossa situação. 
Ficavamos no sccco e nossos p raticas pocliilm então 

fazer as suas camas dcb<lixo das nossas r ê<lcs e valer-se 
de nossos mosquiteiros. Os mosquitos , íonnn\' ::1111 nu\'ens 
e não tinham achado melhor commodo do que aloj :1rem-sc. 
em legiões, clesde que começou .:i chu\'a, barracas a dentro. 

A tempestade seguia o seu curso sem querer <limi
nuir sua violencia. Os rclampngos raiavam as m1,·cns es
pessas e escuras. que o vento levava r.ip idamcntc. O t ro
vejar não cessava e a chuYa cahi n. sempre impctuo:.a e 
apertada. 

N o carandaza1, a ngua subi .i const.intcr:1cnte. 
A noite prcsagia-sc pcssim.l. 
D uraria aindil muito este máu tempo? 
Tinha.mos que ni:;uen tar dch:1.ixo tio mosquiteiro 11a 

mais profunda escuridão. 
Apesar ele te r tomaclo bnst.iu tc cuid:1.<10. nttrncrosos 

er am os mo~quitos qt1c tinhn111 cllt rado e arran jado domi 
cilio dentro dos mosquitei ro~ i ciks não nos clcixn\'nm 
dormir . 

Nenhum meio tínhamos de acccndcr um foguinho. 
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I111poss ivcl, por tanto <lc tomar um mace, que t:mto 
nús teria a1=:r;t<J.1do. 

E ra preciso :mn:tr·~c ela 111:tior resignação e pacic11cia. 
De;,. hor:t'.i da noilc, chove ainda! Ha mais de quatrn 

horas que con1cçou :i tc11 1pcsta<le co1 11 a ch u\'a. 
?\\ :-is ~goro., não é tãc fone, nem tão gross.i . Assim 

mesmo, pon::111, miCl poclc111os fazer nada. .'\ noite está cs
curissirna. Teriamas 1:cccssidadc clc tlo1111 ir p.1r:t clcscan
çar um pouco. 

1\i11da, 11 11:u cump:u1:1eiro e cn, ckn lru d.,s nmsas 
rCde=s n;.; 11c.:11::11 \\ns h~b,tantt: 1)L·1u nos!'-a tri :i.tt.: $ill1açiio ; ma!I 
p:t1a lll'llt.:Vid C':" l: ~CU ÍiJho, cl la (; J)CS!,ill m L' l.tl\10 rnai~ 
dura 1(\1:tnto c.,s culchôcs s~10 leitos ele toros ele ca randai~. 
hanh:-i<los cm ;tg: t1a. 

Em Olit rn logar, e com outro tempo, com o mesmo 
1:~foi-ço. tcr•:,:c-ia a p<l:::!=ihilidndc clc estar cm com.li<;õcs me· 
lhorcs. 

No c11lan1.o. quando ~e viaja cn1 tacs reg iões, ha for~ 
casamen te nmito:. ri scos :i correr , e as , ·czc!-, :1prc scntalll-!,C 
circt1111st:i.11cias que co11correm p.-ira niar sitt1:-tçõcs cm qu1• 
1H1111:;1 se tinha sonhado 11cm se tcri:1. imaginado. 

Emfim ... ! pouco a pouco. a focl ig:n. a nc,cssidaclc ck 
dcsc:-tnça r , o 50111 110, nos ohrig::1r,1m :t. fcch.-i r o olhos, a 
niio pensar 111.i i!õ. O corpo, entregue, elc i:sa-sc cahi r e 
torna·i>c in~c,1~ivd ;·Ls picadas <lc milhares de ntos<}t\itos. 
O so111110 domina e supcrn tuc1o. 

De m:i.<li' ug:ul:-i, a11 les elo di:i ;ippancc r , cstnmos nc· 
cord:iclos. 

Nfto dlO\'C ma is. O tempo parece con, pktamcntc es~ 
clareei do. 

Seria j:1, :i hora elo claim;irr:io, tnas ;,penas se podcri.1 
tomar um " tcr êrC" (4) , o que nflo nos a;rat\a. 

--Z.OOlcrêrC, é o m.1::: amargo ou chim:irrão , tomado com 
tL {;: UJ Ír i:t. 



34 EM1L10 RlV ,\SS'EhU 

Uma bebida qualquer, muito quente, um chá, ser ia. 
para nós muito ncccssario. 

Será preciso privar-nos do mate de costume? Com 
cxccpção, pai- uma vez n3o p:1deccrcmos muito da sua 
falta. 

Do lado do nascente, vem apparcccndo branquejan<.101 

largas bandas. :Mancco vac mudar os animacs que se 
acham na saga, do lagar onclc passaram a nohc. 

Ellcs tarnbcm a passarnm mal, e muito pior que nós. 
Se mcrccc111 porém, algmna compaixão, tem sob este 

ponto de vista, um t reino para o mal estar que nos não 
temos. 

No carandaz:.il, todo o ch~o é cohcrto com 10 a 
15 cm. de agua na qual temos <1uc patinhar por forc;:1, 
logo que mcttemos os pés fôrn da harr:icn. 

Por fim, agora nhl cs.ta o dia (}1:c nos aclara bastante 
para apresentar-nos um cspcctaculo pouco animador. 
Nossas rêdes, nossos mosquiteiros, nossos cobertores, nossa 
roupa são í111prcgnilclos de humi<laclc ; humiclatlc f ri:l Cllja 
sensação <lesagradavcl fica accrcsci<la. por um vento su\. 

Nós embuçamo-nos com nossos p'onchcs hn111 iclos 
tambcm. 

Ainda, o vazio do estom;igo cm que 1l:io se rncttcu 
nenhum ali men to desde o almoço da vcspcra, cont ribuc 
muito p:t ra. augmcntar o nosso est~Hlo de fraqueza agrn.
vado ainda pela péssima noite que acah::unos de passar. 

Comtudo, com·cm re;:zgir. 
O tempo, pela sua a ppnrenci :'l , se apresenta bem. O 

ccu está :impo. O vento sopra <lo sul , o que c.lc ixa prever 
que o dia ser á bom e bonito. 

O sol emergiu do horizonte, sobrepondo algumas pe
quenas nuvens c:omo quê cm est ratificação apertada que, 
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ao seu nascer, quer iam limitar e ecl ipsar a acção confor
tante dos seus raios. 

No mei o dos est ipes delgados e compridos das pal
meiras carandais, e :1pesar de serem cll .is mui apertados, 
buscamos t1m pouco de calor entre as raias de suas 
sombras . 

Renasce a coragem. Emborn, com toda a pressa que 
temos de retomar :i. m archa, não pó<lemos, assim mesmo, 
carregar as 1.Jarr::i.cas, as rêdcs e os mosquiteiros ainda 
bastante molhados. E' 11cccss..1rio c:spcr;i.r ainda um pouco 
mais, para que os sequem o sol e o ven to. 

A uns cincocnta metros do nosso pouso, o ca. randazal 
muito rã.lo clci::,;: ~\'t1 aos nossos animaes a possibitidadc de 
pas tar os fios de pastos vcrdcs, cm meio da maccga. 

Esta\' amos com o ape tite scUlpre mais vi\·o e solHe 
t udo com a maior ncccssi<ladc de tomar um mah.: . 

Sabe-se que esta. bebida, que se design .1 tambcm no 
Parnguar pela expressão lllll pouco ironica ele "cpg::rn:"t-ÍO
mc", é comtu<lo um .i.li111cnto exci tante cbs forças 11rns
culares. 

Cada u m de nós foi ao caranda2al, e dentro da a.gua, 
á procura de um pouco ele lenha qnc. me~1110 1110lhada, 
se poderia encont rar. 

D epois de dez minutos 111,ti s ou menos. cacla um <lc 
nós voltou com \llll pcq1.11:no fc i.xc. De um dos pedaços 
maiores , depois de rachnclo. f\{ancco tira ele dentro com 
o seu facão, pequenas lascas hem siccas e acima do soalho, 
de rôfos ele c.1rarnlais, t1.ccendc:u o fo,g-o. com um pcdnço 
do ºfo rro <la ci11t11r:-i <la st1.i c:tka l' ele ·um pouco de 
gor<lurn ti racla do nosso chur:"tsco. 

Num instante tlvcnios par;"t rcg:osi jar·nos, uma linda 
chamma que escapou, viva e brilhante clcutrc o montãos inho 
da lenha que tinh:imos ido busc.ir. 
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A chalt!ira cheia ele agua foi co\locaJa cm cima. E, 
vinte minutos mais tarde, tomavamos nosso ch!marr:io, 
que veio muito opportunamcntc:, para t irar o nosso mal
estar e as poucas <lisposiçól's cm que nos cncontravamos 
desde o nosso desper ta r e riuc nin<l n não nos tinham deixa
do completamente. 

D_ur:\ntc esse tc111po, o sol t inh~\ subido has ti\n tc e os 
seus raios pcnctrando-nos, começavam J scccnr noss:is roo· 
pas, e demais trens molhados. 

Mancco foi outra vez mnclar os an i111,1c.s. 
Entre t:mto, Bc11c,·.ick.s n.prornplou um churrasco de 

carne sccca que poz clcante clo fog-o. 
A' volt:t clc l\.Iancco, começámos a q ucl>rar o nosso 

jejum. · 
Logo acabámos com o eh urr:lsco. Em ~cguicla, to

mimos outro mate. 
Assim, mais sat isfeitos, empacotamos luclo: os nossos 

trens, barracas, rêclcs, mosquiteiros, cobertores e poi:clu.:s 
quasi scccos. 

Benevides e .Mancco tinham t r:i.ziclo os bois. 
Elles foram arreados e, carregado a bag;lgcm, pudemos 

retonmr a nossa marcha. 
O primeiro braço elo corri:xo do ··veaclo-Gordo", 

fica a 9 k. 900 <ln fazenclinlla do ''Rebojo-Grande''; o 
segunclo, que é o pri11cip:il e o \'Crdacleiro ·· Veado-Gordo" 
fica a 11 kl. 500. Estas disttmcias hiwiam sido medidas 
cxactamcnte, llns oito dias antes. 

Talvez, antes da chu,•a, ha,·i:i.mos pcrco rr iclo uma 
clistancia a.penas st1pcrior a uns 20 kilomctros desde o 
uRebojo-Grandc". FiCZ\\':\ pois aincla t1ns 95 kilomctro:. 
para chegar a "Santo-l\ntonio" <lo Na.hllé<J11C, situado na 
margem esquerda do r io do mcc.1110 nome. 

Da cmboccaclura <lc cima do braço elo Nabiléquc a 
sua sahicla, aguas abaixo, no r io Parnguay, um pouco 
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acima do forte "Olimpo ''. calcula-se, descendo o r io P a
raguay, mais ou menos 276 k ilometros. 

Em li11ha rccta, por~m, quasi N-S- (S-0 100 mais ou 
menos) não ha mais de 180 kilo111ct ros e do "Rcboj o-Gran~ 
de " :·l f.v.cnda. de ''San to-Antonio", tambcm cm l inha 
rccta, r.alculamos de 110 a 115 kilon1. apro.'\imadamcntc. 

Quasi ao meio dia, pass(unos proxi rno ao pé do 
ntorro "Singular" de 120 a 130 metros de altura, inteira
mente coberto <lc matto. Do lado S-0, cxtcndc-sc uma 
lagõa <lc uns dei hectares, banhando -lhe ns fraldas. A 
supcrficic daS' ag- uas desta lagõn tinha ficado muito accres
cida pelas d rn,·as da noite e da \' espera, <JHC se m istura
vam ás do cam po alagado. 

P atos, marrecas e outros palmi pcdc:,: vi:i.m-sc 110 

cent ro. A's margens hav ia rnultos longipcrnos : tuyuyus, 
garzas <lc d iversas variedades, cahcças-seccas ou J oão
Grandc, soccos1 carrões, curicaças, procurav.i.1 11 na maior 
e mais per fei ta tranquillida<l c a sua costumnda corn icla. 

Pass.imos r~p id:m1cntc e sem parar, cau~ando, não 
ub&antc, a foga dos mais tirn idos que assim mesmo, a.t r ás 
de nós vieram pousar e retomar, segund o os seus instin
ctos, as suas act i\' i<ladcs, o que para cllcs constitnc a lncta 
pnra a cxistencia. 

Era mais ou menos uma hora da tarde <1 11:indo par.i
mos para almoçar á margem de 11 11 1:1 pequena lagôa, com
p ro\·isadn.1 dev ido a ch uva da , ·espera. 

Comemos etc pressa e logo puzcmo-nos cm marcha 
novamente. 

Tocámos os aninrnes porque descjavamos chegar antes 
do anoitecer em um lagar onde o pouso fosse con íortavcl. 

Embora, apesar dos nossos esforços e do de nossos 
an imacs, tivemos de dormi r no cumpo1 num ponto bas
tante favoravel pa ra elles. Parámos, como na hora <lo 
a lmoço, de beira de tuna depressão inundada, fo rmando 
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uma. pequena laguna. De um la<lo, ao poente um capão 
de caran<la is e ao n:i.sccntc , u1n campo bai xo que ha\·ia 
~i<lo queimado nm ou dois me1.cs antes, ia proporcionar 
aos nosso~ anin1aes a cxcellcnte e ahun<lan tc pastagem. 
de que cites mui to prccisa\'am. 

O tempo es ta\·a lindo. O vento tinha·sc mantido ao 
sul . O ar csta,•il bastante fre sco, t: a.juclaclo pelo \'cnto. 
a fugc11tara ou pelo menos redu1.ira , ele mu ito, as OU\'CIIS de 
mosquitos que <lc costume incom111oda111 tão impert inente· 
mente o l'iajantc que atravessa css:ts regiões no tempo das 
chuvas. 

A noite promcttia ser bonita. Não armámos nossa!', 
barracas, ucrn as nossas rCdcs. Fizemos as nossas camas 
110 chão, do lado do cam1>0; no lado opposto, havia um 
carandazal. Pela manhã, á sahida <lo sol, estasamos c.lc 
pé . Empncoraclos os nossos trens. scllámos e carregámos 
rapidamente, depois de haver mast igado, para quebrar 
jejum, 11 01 resto frio do churrasco do nosso jan tar e.la 
vespéra. Foi o nosso almoço depois do ma te . 

E logo. cm caminho, apressámos a marcha. Ocpob 
de sei s horas c.lc viagem. chcgámCtS a avist:u a fazenda. 

M as, foi só111cntc cerca de duas horas mais tar<lc q ue: 
parúmos na margem direita do rio Nahiléq nc, cm frente 
ela casa da fazenda " Santo-A ntonio". 

Chamámos. 

Um camarada veio numa canõa parn. fazer-no s atr.i
vessar o rio. Bene\'ides e J\Iancco, ajudados pelo camara
da da fazenda, occuparam-sc da trave ssia dos animacs l! 

da \"1gagcm . 
Chegados ú c;1s.1. construida .i. uns ,·imc metros e.la 

beira do rio, apr~scn ta.111 0-nos. Nossos pratices Benevides 
e seu f ilho e ram m uito conhecido~ dos donos da íazenc.la. 

O pro prictar io estava ausen te. Só, a senhora, dona 
da. casa com quat ro filhas e dois fi lhos moços nos recc· 
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bcram, com esta amabilidade e a Habilidade <lo coscumc que 
mostram. cm geral, todos os habitantes dos campos do 
inte rior de l\fa.tto-Grosso. 

Ajudado ele dois camaradas --. um delles era guay
curú e o outro parag:uayo - este pequeno pessoal era 
suíficcn:e para toCos os trab.··dhos da iaz.cnda. na ausencia. 
do dono. ( 5 ). 

Pouco dti)ois ele nossa chegada procurámos ter algu
mas noticias cios imlios, mas não puderam dar- nos nenhuma 
inform::u:-ão. 

E, csln\';unos, perguntando-nos se o Capitão Gua
zú-,\ cfi (6) c:tciquc <.l a t ribn <los Guaycurús ter ia fa ltado 
.i sua p.:tlavra? 

Extrahámos que t15.o estava presente ; e que mesmo 
não tivesse appnrcci<lo, ou que não tivesse mandado alguem 
dos seus par., :n·is.'.lr do seu atraso. 

Entll.o, ioi-nos explicando que de sua "Aldeia.'', a 
distancia era muito mais curta para ir no Rebojo-Grande, 
e que provaYclmcntc clle e sua gente tinham ido ali di rccta
mentc, sem passar por "Santo-Antonio", o que os teria 
obrigado a dar uma ,·olta muito grande. 

Depois <lesta. explicação. <.lc.cidimos então avisai-os que 
cstav:1n1os em "Santo-Anconio" onde os espcravamos. 

(5) Este er:i rn:iq11inist:i de uma lancha que fazia :is viagens 
do Barranco·Ilranco a C orumb:'1 e a Cuyabã, não fatia n:i sua 
fazenda que r.:iras app:, r ic;;õcs. 

(6) GU:\Zú-ÃCÃ, nome que IC"o·ava o ttúciquc dos Gu!ly
curús~: Pa!anas guar::i.nis qu~ signi ficam <cabcca de cervo.>. 
Gu:iz\l «cervo ou \'CiLdO• e <Acã~ -cob!t;a•. Nome bastante curio
so, d:ido, sem duvida , por indios Guaranis ao chefe dos c:Guaycu
rUs11, cujo idiom:1 pnrccc basi::in tc diffcrcntc do daqucllcs. ~ m ui 
provaYc::l comt11do, q,1c scia dcrh·ado do Guarani ao qual fizeram 
soffrcr modificações, quer na pronuncia quer no ,;cntido de muitos 
vocabul os. 

03 Espa1ihocs n::i graphi;i. d o idioma guarani, empregam :> 
acccnto circ\L'l flcxo nas vogacs que têm o ~o.ido na~al. 



CAPIT ULO III 

NOSSA ESTADA NA FAZENDA " SA NTO
ANTONIO" DO NABILÉQUE. _: O NATA L 

E O A N NO BOM. 

A dona de casa tinha como <l isscmos já., dois mo<;os, 
um de 15 e o outro ele 17 ti.nnos, e mais quatro 

filhas nioças, entre 14 e 20 annos. 
Acabavamos de entrar n a. segunda quin1.c11a ele De

zembro. 
Encontrámos estas moças prcparanclo-sc p;i.r:t as 

festas de Natal e do Anno-Dom. Elias tinham começado 
a juntar os objetos e o material ncccss:irio para ;i. con
fecção de um prcsepio, como se faz, segundo o costume, 
cm quasi todas as casas de familia. nos campos brnsilciros. 

Cada quat valia-se para a representação e rcproclucção 
cm miniatura do presepc, de tudo qwrnto :::i. sua. isnagina
ç5o, mais ou menos ferti1, lhe podia sug-gcrir e de todos 
os meios de que pudesse d ispôr. 

As pessôas da famil ia estavam muito longe ele possuir 
todos aquclles objcctos mcúdos tão diversos e .is veze!ói 
extravagantes, q ue se vêem gcrnlmentc figurar e que se 
aproveitam para guarnecer e accresccr o nwucro das 
peças e que são comprados nas casas commerciaes do 
p.:i;z . . 

Organizou-se o presepc1 num angulo, num canto ót 
ca~a, no quarto principü.l, a que se d.i o nom.e de "sala", 
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com ramos ele larangciras e fol has ele palmeiras, <las 
especies "acurys, gcrivas e gu.ir irobas ", e encima de um 
pequeno "girá u" de 40 cent. clc alto, fe ito com t roncos 
de carandais ou ele pin<lós - gcr iva - rachaelos pelo 
meio e collocados juntos, como tinhamos fcit() na ,·iagcm, 
quando íômos surprehcmlidos pela te111pcstaelc, com o fim 
de 1nantcr no sccc::o, dcb;li:xo das barracas todos os nossos 
t rens. 

Sobre esse soalho rustico , uma camada de terra are
nosa hilvia siclo cxtcrnl ida. e elepois r ecoberta ele musgo. 

Pc(]uenas bonecas ele porcelana reprcsen ta\·ain os 
santos e os reis magos; e ao redor e no fundo , para 
melhor guarnecer, as moças haviam collocado imagens ele 
~antas e ela Virgem. 

As pequenas bonecas eram os u11icos representantes 
do gcncro humano cm miniatura. H avia rncsmo um cru
cifixo. 

l\Jas isto, não era su fficientc. Fitas rosas e a1.ucs 
estenderam-se no meio ,la r amagem e folhage m verdes. 
como u guirlandas" de papeis Uc côres; e ainda mais, 
,·arias velhinhas. 

P a ra completar a clccoraçÃo Uo prcsepio, [igurav:i em 
bom togar um bcllo "chromo" representando San to-Anto
n io ele '" p:i,Jua, patrono e protector Ua fazenda. 

Assim mesmo, e comtuclo isso, as mc11 i11as não f ica
vam satisfeitas. I maginaram augmentar a {iguraçáo elo 
estabulo e de dar-Jhe os seus verdadeiros hospedes, col
locando a mais alguns bois e j umentos . 

Er:i cousa que não se podia ía1.er senão com 
muitns clifficuldadcs. 

Foram buscar w11a terra argi losa, bem plastica. e 
co n1eçar:un, mas sem e.·•dto, a modelar os animaes que 
desejavam fazer figu rar em primeira linha perto e de 
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cada. lado do prescpio onde uma bonequinha de porcelana 
. rcprcscnt,wa o me nino J esus. .. 

Depois ele \'a.rios ensaios e tentativas scrn resultado, 
convencidas de que não lograriam produzir senão animaes 
disformes, monst ruosos , sem semelhança alguma com 
nenhuma <las cspccics actt1almcntc "ivas e certamente com 
nenhuma das dcsapparcciclas, per tencentes as cpocas pre
h istorica ou a. ntcdi luviana, v icr.im procurar-nos. 

Appellando para a nossa amabil idade para o que 
Supponhatn ser o nosso desejo de lhes ser agrada"cis, e 
cuidando, ~cin <luvidi1, que pos~uiamos a arte innata dos 
artistas modeladores, nos supplicaram que lhe, fi icsscmos 
os jumentos e bois. 

Emborn submcttidos á prova cle maneira. til.o repen
t ina, como po<lia mos recusar-nos? 

As nossas a!lcgac;õcs de incom pctencia, a que de íorma 
nenhuma queriam <lar crcdjto, não serviam senão para 
que el las reforçassem as suas insistcncias. 

Assim, pois, nos vi1nos na ncccssidn<lc de obedecer 
ás menina.s, para não nos <lc sa.cre<.litannos e não lazer 
cahir as suas illusõcs c1uanto ao nosso talen to artist ico. 

Tom.u1<lo então a argila, jú amassada e reamassada 
pelas suas mãos inhahcis, cada um de nós, meu campa· 
nhciro e cu esforçamo-nos por crca r alguma coisa que 
t ivesse semelh~nc;a. ainda que loog inqua, com os animacs 
cu jo bafo quente temperava outr 'ora o ambiente do ar , 
no estabulo de Belém. 

Depois ele cada ten tativa de modelagem, seja de um 
boi, ou si::ja de um jumento, paravamos o aperfeiçoamento 
do animal ele argí la logo que cxplodi:i.111 as primeiras C.'C· 

clamações com que testem unhavam as meninas o seu con
tentamento e a satisfacção que sent iam cm ver trabalhos 
tão bonitos! tão pcdeitos ! e sobre tu<lo tão ...... seme-
lhantes! 
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Ellas não eram verdadeiramente exigentes ; não era 
muito custoso de satisfa.zel•as. Pois te r ia sido, uma las
t ima <le tcr•lhes recus;:ado o nosso humilde e incompetente 
concurso cm tacs condições. 

Fico.ram encantadas e cxccssi\'ameute satisfoitas. 
Para provar a sua sinceridade, deram :is peças sahidas 
elas nossas mãos, o legar mais vistoso e mais honroso no 
prcsepio. 

Que ad01írave l ingenuidade! Quão grande a sua 
puerilidade! 

Essa fri\'ol idadc infanti l de meninas de l4 a 20 annos. 
não 110:, podia porél\l surprehemkr ! 

?\'lora\',1.111 e ,·i,· iam numa. fazcndinha isolada, sem um 
visinho. Os moradores mais proximos eram os indios 
Guaycurús a uns 40 ki lometros mais ou menos, e os ha
bitantes do Rebojo-Grande a 120 kí\omctros. 

Com os primeiro:; , nada tcri:1.111 que ::,.prender , 
Depois havia os parentes ela mãe que moraY31l\ na 

beira do rio Para;uay - margem esquerda, tnn pollCO 
aaima da .fóz do rio Teréré, :e a .uma clhttanciu não 
inferior a uns 120 a 130 kilomctros onde não se podia 
ir sen7lo embarcado, isto é. por via ílu\' ial. 

Portanto, que podiam ter apprcndido? Que podiam 
saber além cio que. por trad ição, lhes ha\'ia ensinado a 
sua mãe que tambc1n havia sido criada , clla-mesma, cm 
condições mais ou menos identicas? 

Pelo Natal, e por tradição tambem, d edicavam-se, 
pondo tudo cm :1cção, por cspirito religioso, antes do 
mais, cm representar dignamente e pelo melhor modo, a 
ideia que se faziam do estabulo no qual, como se lhe! 
havia ensinado, nasceu o Christo Redcmptor: sem pen~r 
no grotesco que le\'a\'a a su.i im,1ginação inspirada por 
uma ingenuidade ainda t;io pueril á jun\ar ao redor do 
que rcprescn ta,•a o berço de Jesus, por falt.l de instrucçõ.o 
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religiosa, os objectos e as coisas as mais e.'Xt ravag:antes e 
as menos apropriadas. 

Assim mesmo, no fundo dos seus corações, eram \·e r· 
<ladeiramente sinceras e pc:nctradas da Fé. 

Depois das devoções, logo :.pparcciam os desejos <lc 
divertimentos, e regosijos. 

Pela tarde, depois do jantar e ao cair da noite, re11-
11idos na sala 'todos os moradores da fazenda, aug1ncnla<los 
da nossa pequena com iti\·;-i, isto é, qual ro pessoas mais, 
e deante: do prese.p io, começavam :i.s dist ro.~õc.'l depois de 
recitarem todos juntos uma omc;;"10 sob a direcção <b dona 
da casa, e de terem cantado as ladainhas de Jesus, ela 
Santa-Virgem e dos Santos, e ainda mais alguns cantkos. 

Era a clansa, o baile; dansava-sc mesmo na sala, 
deante do prescpio. 

U111a viola (7) acomp.1.nl1a\':t wn:1 sanfona cg1<: tocavc1 
um dos camaradas, o p:iraguayo. 

Ei s ahi os divertimentos, os prazeres elo N;1tal , que 
duravam até o J\nno Bon'I e mesmo u111 pouco depois. 

Como bebidas, o caí é rcpctid~mcmc ~cn·i do. e o 
mate ; comiam-se tambcm alguns bolos. 

E stas festas, semi-religiosas, e de car:\ctcr puramente 
fam iliar tinham occorrido com a nossa chcgad;t , e comc
ç,clo quasi logo. ( 18 <lc Dezcmuro 19 .. . ) . 

Entretanto, espera.vamos sempre o Capitão Gua
zú-Ãc..~. cacique a.iama.do <l os índios Guarcurúr;; e o sen 
tenente J oã,,sinho, cacique tambcm, ou melhor. meio ca
cique sómente, com seu estado maior corno escolta. 

F oi sómente no sctimo dia da nossa estacl.J cm San
to-Antonio que clles chegaram . E ' cer to que nilo tinham 
carrünhado muito ele pressa ; porém o seu atraso todo, 

{7) Esptcic de vio lão com cordas mctalliCJ., , que viria a sc t 
a suitarra portugue:a. Mas que no Matto-{;rosso chama-se viola. 
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era. devido aos acontccim'-!ntos que sollrt\'iram, contra
riando a s ua marcha e o seu iti11cr:t rio; mas sobretudo 
ao máu tempo, clue como nós, clles tinham soHrido. 

13cm, snhi ra.m de sua aldeia, uo <l ia. marc:i.do , porém 
no seu primeiro pouso, na noite do priinciro dia de " iage111 , 
um caval!o ha\'ia escapado e arr ibado : esse contratempo 
lhes ha\'ia feito perder, quasi todo o dia seguinte. 

Pouco tinham ndcantado na sun 111archa. 
Tivcr,:un <lc fazer pouso no campo e, como n ós, 

aqucHa noite, foratll surprchc11didos pc:la tempes tade e por 
um;,. clnl\'a di l11\'iana que caiu. E sem barraca, sem nada 
C(llll qu~ se abrigassem! 

Pela tnrllc do dia :,tl:;'.llintc, chcg:1 ra111 ao corrixo do 
"Veado-Gordo", . .:,mie ohscnaram a .cxistcncin, apena:; 
nssig11al .:uf:1. de.: :11;,!U llS in<l icios cln 110:;:;n pa:i!."lg"(·!ll que a 
forte chuva n:"tt> t inha CCIOSC!! t1 i<lo dcsiazcr <lc to<lo. 

1'1:"l!i, na c.hw itla dt.: que liuhamos podido voltar atr á:- . 
dccidirnm co111in l1ar sua marcha ntê o Rchojo-Gran<lc, e 
foram dormir na. bei ra.da do segundo hraço tlo corr ix o 
do Vca<lo-Gordo, depois <lc tel -o atr a.,•essado. 

Chega ram por fim ao Rel.>0jo, l:,:istantc cê<lo para 
saberem que tinhamas sahitlo trcs dias antes. 

Sempre com pouca prt ss:1, tomaram o tempo par:i 
dc s..:a nc:;a.r, clks e seus c:l\':tllos. Foi SÕ1nc11tc trcs dias 
111ai.c. tarde qm: tomaram o can1inlw ela vo!1.,. cscolhemJo 
aindil. o cn111i11lw mais comprido. 

Di r:i;ira.m- st, para tomar pouso, ;·i lagôa elo "Cara
mujo". onde existiam 11111.1 c.,pocira c o~ restos ele uma 
\'dha tapéra. qHc {oi dc\\cs. 

En fim, doi s dia~ depois. pela n1 :111 hã. aprcsl"1Haram-sc 
na f:1 zc11d:1 de Santo-:\11to1Ú•> cio )fohiléq uc. onde no~ 
co11 tara111 as suas pcrigri11:-içõcs. 

E m gcr .ll. qu.uido se fala de imlios. itnagina-sc ve:
ho111c11s anna<lo~ com arcos t frechas, zng:tis. qucbra-ca-
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bcças, semi-nús, a cara e o corpo pintados ou tatuados, 
levando diversos ornatos feitos com pennas de aves e 
collarcs com dentes de féras. 

l\íuiras vezes, é, de fac!o as:,im que se encontram 
ajaezados, ou melhor que se representam habitualmente, 
os indios das difforcntcs trilJus do "Gran Chato", e 
tambcm, os que vivem nas florestas clo vastissimo tcrri
torio brasilei ro, nas suas partes ainda incxplora<las, como 
tambem, nas que apenas o foram. 

::Mas os lncllos Guaycurús cJ iffcrcnciam•sc nisto dos 
demais, das outras tribús. A mcúdo cn1 contacto com 
Brasileiros · ou outros individuas de origens clivcr!>a5, 
quando deixam as suas alclcias para ir aos visinhos rncsmo 
os ma.is proximos, isto é, :is fazendas tí m.itrophcs dos 
terrenos que o_ccupam. vão sempre vestidos, pelo menos 
de uma calça e de uma camisa, e lc.\'am cha.peo. 

O cacique traz algumas vezes palclot. E.c;sas roupas, 
provem quasi sempre de presentes que lhes foram feitos; 
mas podem ser adquiridos facil111cntc por t rocas nas 
fazendas visiuhns. Nesses casos, o que d5o cm pagamento. 
vale varias \'ezes o valor do objccto ou eh coisa que 
recebem. 

Assim , os cinco indío~ que cspcrava1110;; , haviam chc
g:ldo bem trajados - corno gente! - E, ele longe, hem 
podia-se confundil~os e tomai-os por Ilrasilciros e mesmo 
por fazendeiros. 

Podemos mesmo accrcsccntar, sem ferir a susccptihi
lidade de ninguem que, cm real idade, cllcs eram, uns e 
outros. 

Todos levavam chapcos velhos, mas de foltro. O 
capi tão GuazÚ·ÃCfL e o Capitãosinho, traziam ainda pon· 
ches, como os trcs outros indios que os acompanhavam. 
Os destes, porém, consistiam num pedaço de bactn. Na 
occasião, não os vestiam. Servem-se dcllcs sobretudo de 
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noite como cobcnor ou nout ros momentos, para. se prt::
serv:l rcm quer do (r io, quer da chuva. 

Nas suas :11deias , todos os homens usam calças o-u, 
cm logar <lcst::is om panno de algodão ou uma tc~a de 
sacco, com a qual se envolvem o corpo e que prendem 
por meio de uma corrcia~inh:i ou de um cordel. Conser~ 
vam, porém, o dorso nú. 

E ' com estas vestes primitivas e rndimentarcs que 
proccdc111 .1os seus trahafhos de roça - e com essas 
roupas qnc costumavam cnt:io us;:,. r O!: /cttboclos hrasi~ 
lciro!-, é que ~n hc:111 par:1 caç::i r ou p~rtcm para qualquer 
cxpcdiçii.o, fic:mdo qu:isi sempre com a callc<;a dc~cobcrt.:i.. 

Durante a minha cstacJa na aldeia, vi -os sempre assim. 
Póde-sc cli1.cr (]li.e é essa, a maneir:1, a sua rnoda habitual 
<lc se vestir . . 

Nas caçadas qt1c mais ta rde f i7.cn1os juntos, o Ca
pit5o Guazú-,\cfl e o Capitãosinho levaram chapcos de 
ícitro vc\hos, cmnisa e ca\c;.i. Tinh::im mesmo a mais um 
ponche velho para a noite ou para .1. cln1v.1. Os outros 
\>ogres comp:mheiros, traziam apcnns c:-1\ça e tinham a 
cnl>cça c\escobcrta. 

Os c:thcllos, cspc~~os e compridos, são m::iis que 
sufíicicntcs para p rcser\'í1l-os de um:t insolação, P arece
me que o vcstuario <los caciques, <lifferentcs dos ele seu~ 
comp::inhciros, era <lcvi<lo :i minha prcscnç:i.. 

Em outras círcumst~ncias, sem os conhecer, seria 
difficit distinguir os chefes dos seus homens. 

Disse acima que a 01aior p::irtc dos seus fatos, dos 
que us;1,•.11t1 q uando viajavam, provinh;tm de prcsc 11tes, 
dados por alguns í:v:cn<lclros visinhos. E' certo. i\·fas 
nunca são novos. lvl uiti!.S vc1.cs, s5o mesmo j;í surrados; 
cllcs. porém, os .icceitam sempre com prazer. 

Sob este ponlo de vista, o indio não ê orgulhoso. 
Ellc não pensa rcbalx::ir-sc, vestindo roupas velhas que 
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lhes são daclas de presente e sob ":J.qucllas roupas us.Ldas 
que não !oram cortad.1s soh medida, se nos parecem um 
tanto ridiculos, conserv am seinprc a sua soberba natu ral. 

Estavamos pois, quando chcgar:un, no correr <las 
{estas do Natal. 

Foi preciso, para dar-lhes u111 prazer, adiar por dois 
ou tres dias a nossa partida, a fit~1 de que puc.kssc111 apro
veitar a carncada (8) ícitn por occasião das fest as. 

Elles não tinham cm vis ta senão os copiosos e gordos 
churrascos que se comem nesses dias de fe stas e que as 
nossas amavcis fa'lendciros tinham a bondade <lc. offcn:
ccr-nos. 

Após a nos:m chc,1.:"ada, a don:i. de cnsn 111::mdara 111atar 
um novilho, de que porém, já nf10 rcst:w;i scnfio inuito 
pouca carne. Ko mesmo dia cm que os hu~rcs apparc
ccram na fazenda. ell a man(lou carn c;i.r out ro. 

Da manhfr ,'lté ;l noite, o Capitão Gl1.11.ú-Ãc5.. 
acompanhado dos seus cinco homcn:;, contan do nestes o 
seu tenente J oãosi 11ho, festcja,·a m pilrticularmcntc os 
enormes assados que se succcdiam <Juasi sem ccssa.r. 

Ao redor de grnndc fogueira, podi;i.- sc ,·cr 1-:1cia duzia 
de tspetos compriclos, íinca<los 110 chão e g uarnecidos. ele 
restos de churrascos. A carne que os b11gr~s comeram. 
assim coino nós e mJis o pcssonl da ín.1.cnda fo i tal. qu e 
no d!a ele nossa par tida, a <lo11a de casa, qu erendo d;i.r 
ainda aos bug rcs, como presente .,lguns bons pedaços de 
carne, teve de sacrifü:ar ainda mn tercei ro uovilhr,, a fim 
de que a familia e os que ü:un {icar tivessem após llossa 
partida, com que comer por aig11ns dias. 

(8 ) Expressão loca l ,1uc poderia signHic.:i. r cprovisão de 
~rnc• , mas quer <li:z~r :u111i cm:ita nc;::\ de uma n:z p:ira comer, , 



CAPI TUL O I V 

A N OSSA SA lilOA PAR.A AS ALDE I AS DOS 
"8UGRES ". - DA FAZENDA "SANTO-AN
TON IO" DO NA!31LÉQUE A ALDEIA DO 

"TUYUYÚ". 

B ENEVIDES do "Rcbojo-Gramk" e o seu iilho 
~I:mcco hnvinm (1cciclirlo o seu r egresso, e o meu 

jo\"cin contpa11hcirn ele viagem, d~ seu lado, fazia-se con
duzir cm c:i.núa na dcsc111hocc:i<l ura do rio Nahiféquc, no 
rio Pnragt1ay, oudc o cspcra,·a a pequena 1.:rncha a \·apor 
"Floriano Peixoto". Etlc. ia dcscl'.r o rio Pnr.iguay até 
P orto-~·{urtinho; e á su'J. volta, 20 d i:-ts mais t:u <lc, dc,·ia 
encontrar-me 110 porto elo Rcboj o-Gr.1lldc, de:: onde me 
cmb:,,rcaria 11 :1. lanch:i, p:tra voltarmos j untos n "Conunbâ". 

Na minha viagem â :l ldc i.i do "l\1yuyl1", comptmha-sc 
a c.omitiv.1, de seis pc~sõa.c: : cinco bugres e cu. 

O che[e, o cac ique da tribÍl que se ~ppcllidal'a Ca
pitão Gunz\1-t\.cã, e ra um YClho guaycurl1 de mais tlc 55 
r\lmos. Era r\lnd:\ rohnsto e. ,1~\L Tinha o typo cara
ctcri st ico e.lo indío. O seu porte, um pouco acim:1 e.la 
media . Tinha a t ez e.lo rnslo mui qucim:Hl:t. A cor do 
t:orpo pareci:\ c.:scuro ~,·crm cll1:ulo. Os traços das suas 
feições, l>nst~nlc ,·inc;1dos, Os olhos, vivos, mas pOuco 
aber tos; o Ti ilrii um pouco aquili110, a bocca, gran<lc, com 
uma bcHa dentadura , e as maç:1s, muito salientes. O seu 
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corpo mostra.,•a fone musculatu ra . . O conjunto da sua 
cstructura da,·a a impressão de que possuia uma const i· 
tuição tio s.:i.diil corno possante. 

Ellc é, corno tcdos os cl ::i. $lia t:- ihu, cxcc!lcnte caval
leir o, h:tbil atir ador e de um.'.\ clcstrc1.a atlmi r:wcl para 
laçar ou lançar as bolas. 

O seu immcdiato Jo;"1osi11ho traz tmnbcm o t:tulo de 
Capitão, mas não se lhe dá 5C:1ão o climinnti,·o da palavrn, 
mais fami liar e mais i11tim:t. O " Capit..1osinh•>". 

Jofiosin ho, é <lc um typo muito cl iffcrcntc. As suas 
feições estão hem longe c\c ser tão pronllnciada!-i como elo 
seu chefe .. Os !:.c us traços são mais sua"isadoc-. e mais 
finos . De estatura pouco abaixo da media, npp:ucce um 
pouco magro. mils :i. sua m t1sculatura é 111uito dc~cnYol
vit!a, o que demonstra possuir uma força fórn do commum; 
e a o mesmo tempo, é de um.i grande · J.giliciack. 

Não parece ter attin~ido quarenta annos. O seu 
nariz e a su:i hocc.1. r.:on t rast.im muito com os elo Capitão 
Guazú-Ãcã . 

.A5 suas m.i~ãs são normaes. e os seus o\ho5. abe rtos, 
são vivos e de uma grande mobilidade, vig-! lantes, e 
atentos. 

A sua tez menos avermelhada, ainda que q,ucin1ada, 
e a côr do seu corpo ê mais clara. porém wn tanto 1.Jron
zcad;:i. 

Não tem, con-:o os sc11s co111panl1ciros <ln tr ibu, esse 
ar acanha.elo, timic;o e tão reservado que mo~tram cm 
ger.il, todos os bugres cm presença de c.-x t r .ingciro~. 

Salvo meu companheiro e cu, todos o~ dcm:,,is eram 
muito conhecidos dos hugrcs. Aincl.i mais, o Benevides 
e o filho c r.1n1 muito amigo clclics; de ,·c1. cm 'Ju:lnclo os 
indios costumavam ir á fazenda 11 Santo-Anto:1io" para 
iazcr algumas compras, e davau1-sc muito bem 00111 todo 
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o seu pessoal, tanto mais qlrnnto tinham U."Tl dos seus, 
camarada ah i. 

Extr.1nhci mui to a diffcrcnça tão not avel que h:wia 
entre Gu.:izú-r\c.::i e o Capi tãosinho, e que, logo que o 
Yi, me. deu na vista. 

E csta\'.:t quasi para nfio acreditar qu~ Joãosinho fosse 
um Guaycurú Ici;it=ino. 

Era mais conversador que os seus companheiros. 
Attribui a razão <l:i. Sl1a maior loquacidade ao facto de 
ser ele , entre 0 5 seus, o unico que falava corren temente 
o porwguez. Q uanto aos out ros e principalmclltc o Ca
pit5o GuaT.i1-.:\t::'l , sú lhe sabiam as palavras mais 11suacs, 
porém insufficicntcs para uinn conversação. 

Q :; trcs outros g uaycurús que acompanhaYalll os seus 
che fe s, eram homens for tes e solidos, bem constituidos 
cuj a ic\ac\c regulava entre 25 e 35 annos. Os trcs rcprc
s(:nta\'a.!11 o typo de hcllos rapag-ões. menos no que con
cernia ns suas physiono1nias. :\s suas feições tinham do 
incl io toda~ as c.1.racterist icas. 

To<ios cs tavrnn com armas etc fogo - antigos !usis 
a pccl ra que, haviam sido tra11sforn1.1clos e importados da 
Europa na occasi~o ela g ucrrn tlo Paraguay com o Brasil 
t: que vi nham acahar nas aldeias dos Guaycurlls e tambem 
nas mãos de n unn:rosos abori~cncs. 

O capitãosi11ho e o seu cl1cfc o Capit:'10 Guazú-,\cã, 
cllcs só, lcv,wam

1 
c:i.da l llll, uma velha daYina Rcmígton. 

T odos t inham 11111 ~randc facão que lhes serve de 
faca - e até etc canivete - e qnc não :ibandonam hunca. 

Dois clcl le5 carregavam, fixado pcl:i. cincha (9) do 
seu cavnao, cada um. nm machado. 

::\font:l\'.1111 ca\·:i tlos qt1c parec iam mui tn bons e for tes, 

- ( ~ lavra u:-;:ul., 1\0 :\ l :1110 Grosso, ;ipcsnr d.: ser castclh:i
n:1, p:1r;i tlcSiC'fl:lt' n cilhn. 
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apesar de terem acabado de percorrer 250 a 300 k ilomc
t ros; e tocavam trcs a mais, p:tr:i rc ,•csarcm. 110 cmninho. 

Iamos pois, const it ui r um grupo de seis cavallciros. 
Repart iram, entre si a carga que consiste cm carne 

fresca, minhas malas, minha rêdc e uma pcqucn::i bar rac:i. 
que levo para o caso de tornar-se ncccssaria, ainda mais 
unia sapicua com ntuda de roupa. 

O que lc\'o pessoalmente é somente o ponche, o 
winchcstcr, o revolver e um pequeno facão. 

Não me faço acompanhar por camarada nenhum. 
Imprudcncia tah·cz, <piando tenho cinco inclios para 

me servir. 
Por intcrmcdio <lo Capitãosinho que fala Lastantc 

bcin o portugc1. e comprc:1cn dc igu~lmcntc o hcsp:mhol. 
mando fazer tudo quanto preciso. 

Estamos todos promptos. 
Cumprimentamos e agradecemos a clona de ca5a e a 

todos os seus fi lhos, meninas e rapazinhos , pela sua. desin 
teressada hospcclagcm e t5.o affavcl :icolhimcnto. 

E, depois de ter dado um abraço :ios moços da casa, 
assim como aos meus companheiros <lc viagem, desejan
do-lhes muita sorte e tambcm viagem feliz, - cada \1 111 

de nós poz-sc cm caminhe, seguindo direcções diffcrcntcs . 
conforme suas obrigações e suas necessi dades lhe im
punham. 

E quanto a mim, com os "meus" indios, tomavamos1 

a di recção L este sulcste. 
O tem po eré\ bonito e 1 apesar da ho ra um pouco 

tardia em q ue ::;ahi:imos e dcixavarnos a fazenda Santo-.:\11-
tonio do Nabiléquc, os meus novos comvanlleircs <lc 
viagem pron1cttcrn.111 e aff irnrn.ram-lllc que chcgariamos 
pela ta rde, á Aldeia <lo Tuyuyú, que era a do Capitãosinho . 

• 



A VIOA DOS JND10S CUA \'CURÚS 53 

O fazendeiro <lo Rebojo-Grande, o Benevides, tinha 
mu ita amiza<le e csta\·a bas tante Jig:a<lo com todos os 
imlios Gllilycur lls e seus caciques. 

E stes li11lw111 a nmior con fi:mça 11cllc e prcsta\·am-se 
a mc\lUo scr\'i c;os r1uc ci111cntav:un cst rcitn e solidamente 
a intimidade que had;i nascido das su:ts relações. 

Bcncvi<lcs tinha-me rccommcnd::nlo mu ito e. segundo 
me d is::;c podia cu cont:tr iutcira.mcntc con'I todos os 
hugrcs da tri l>11 e chegaria a conscg\\ir tudo quanto tlcsc
jilssc e fosse do alcance dcllcs, certo de que me obede
ceriam cm t udo quanto 1hcs mandasse. 

A recommcndac;:io era mui to bóa e, a ser inteiramente 
cumpri<la, podia contar que c..,ta r ia admira\'clmcnte 
servido. 

Naturalmente não abusarei. 

A VIAGEM Á ALD E I A DO " TUYUYÚ" 

Estamos no dia 29 de Dezembro de 19. . O tcmp~ 
é esp1cndido. 

A viagem promete ter um fim muito agrc'ldavel. 

F oi dito acima que estava.mos na margem csquercl.1 
<lo r io Nilbi léquc. E ntre este r io que se <lcst:,.ca da 111:,.r
gem esquerda do rio Paragnay, e o rio '1 Bn nco'' . (Ve
ja-se o mappa ) e até ;is nascentes des te ult imo na serra 
" Bodoquena " , todos os ter-renas, apesar de uma pretensão 
muito exiggerada, e sem nenhmna base cm direito, são 
conside rados , como a proprie<ladc de lllll velho Portugucz, 
ícito coronel da Gn,ird.'.l. J\acional cm l\ Iatt o-Grosso. 
Ant igo UCf!Ociantc e .ig:ora. f:1.1.codeiro dos 111ais ahast.idos 
- se att ri buiu nesta região, 11111a zona terri torial de 111ais 
de 150 lcguas quadradas ou seja 111::iis de meio mi lhão de 
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hcc:tarcs, na beira do rio Paragua.y e na sua margem es
quen.la, onde 5C achava situado o seu principal cstabcle
ci111ento, chamado "Barranco-Branco". 

Oppunha-sc a que qualquer prc lc11clc11te a a.lg1111s 
milhares de hectares viesse ali fazer morad~. ai nda que 
cm lagares muito a. í:tstados e <lcsoccup:idos. 

Poderoso jullto ao Governo do Estado, conseguia 
tudo quanto desejava. E, o governo recma.va-sc sempre 
a reconhecer certos direi tos ele propriedade, adquiridos, 
por algur,s desses prctcudcntcs, :1ti cstahclcc:idos desde 
varias a.nnos. 

E' assim, que u111 caso analogo se <la,·.1 corno occupau
te - tan patricio clcl\e - da fazenda Santo-Antonio do 
Nabiléquc, onde fomos gcn!ilmentc acolhidos pc!a dona 
de casa, na ausencia do marido, o propricrario ainda cm 
c~pcctativa. 

Dous outros mor:1dores, os lcgiti111os primei ros 
occupantes, que ten taram estabelecerem-se cm togares mm 
afastados e não occu1x1dos, tiveram de ahando11ar os 
campos <JUC tinham escolhido para morar. 

O mesmo se d,\\'a com os indios Guaycurús que, 
segm:do os dcscj~ cio Senllor ele Ba rranco-llrzinco o 
Govc::-no devia expulsar das "~uas terras", apesar de ah i 
cstar:.:m desde longas <lccadas e muito :mt<:s que e\lc pro
prio viesse parél o i\1atto-Grosso. 

Por isso, os Guaycurús csti, ,crrun, muita.::. vezes, 
na necessidade de defender-se contra as forças de policia 
e até de soldados do Gove rno federal, mandados pelo 
Pres.i<lcntc <lo Estado, de acc:õrdo com o Coro1:c.1 - então 
Comnm11dantc dessas forças e :i instisaçáo de amigos 
inf luentes, a pediclo do Senhor Por1ugucz. 

A pesar de tudo quanto foi ten tado e feito, os 
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bugrcs resistiram e 11f10 foi poss ivcl dcs::t!ojal~os dos Jo
gares que occupavain. 

E até agora os ind ios Guaycu rús, moram e " ivcm nos 
mesmos terrenos. 

Finalmente, un1a. ki do Governo elo E stado que rc
ccntc111cntc fúra L>roinuls:ada, lhes concede, cm par te, os 
d itos t errenos, <lcpois de haver ma1H.lado clcmarcal-os. 

Entre a l.>occa cfo baixo tio rio Na..hi!Cque e :1 <lesem· 
boccaclura ou fó1. cio rio l3r.i.nco, acha-se a barra do rio 
ºAquic.Jauan;t" ( 10), á 11H.:t a<lc da distancia aproximada
mente . 

E ste ultimo rio , como o rio ll r;mco, desce c!a serra 
d:t '' Bo<loqt1r11a"', onde ambos têm as suas cabeceiras. O 
primeiro, aguas acilll.l, pcr<le•sc no p;:intanal , p..'lra for· 
ma r-sc no\"at11cntc, :1li;um;ts k gu:ts mais ;ibaixo, ao apro· 
ximar-sc do r io 1:ia.ra~uay. 

Urna cJis1a11cia ele 111ais ou 111c11os 8 kilomctros o scpa· 
ra d.i hocca do rio Nabi léqnc. 

E' ent re l: ',lC ultimo rio, n:i 11:irtc S\\l e in\cr ior do 
seu cu rso, desde ã ÍÓ7. ele um pequeno :LÍ fluente â m:ir
gcm cscJucrda, o rio "Niucaquc " e o rio ' 'Aquidnuana '' , 
acima mcncion:i<lo, S<!n• indo de limite :i.o sul, que se 
;i.cham os terrenos rcscrr:1dos á trihu dos G\l'an:11rús.. 

N:io obstante, a mais ou menos 20 kilomct ros a 
Nordeste <l:'\ fazen da S:lnto-Antonio, h~wia ainda, nesta 
cpoca , um ret iro pertencente ao Por tugucz do Darran· 
co~l3r:rnco1 no qual j;i. se fci ;1llusão. 

Fõra-\hc llado o nome de retiro de 11 Süo Joft0" . Era 
a antiga faze nda e nioradi<l, fun c\:ula por u111 IJrasi lciro 
de nome "Joariuirn Cardoso", cxp\1lso pela g:cntc <lo Por· 

( 10) Nn. lin;:m. dos Glm~·cm i1s cAqoida:r~na11 si,:niíic~: rio 
íino, l'Strcito <lclt.ido. 

caq~ id' , :=:: rio ; cuaua,, fino, ddgac.lo, estreito. 
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tugucz que: occupon depois as bcmícitori.is: porC.:111, na 
occ:lSião de nossil p:issagcm por ahi, n5.o ha\' i:1. nem em
pregado, nem cam:irac.la <lo Porl ugucz. 

A nntig.1 fazenda, o retiro, crn tapéra. 
De Santo-:\11to11io, um caminho, mais ou menos se

guido, feito só de trilhos, cortava aos 15 ou )6 kilo!l1ct ros, 
o corri:s:o da " Capivar:t" <1uc YCrlC no rio 11 X iut:t<1m:" 
perto da fôz. deste ult imo, no rio ''N:i.biléquc". 

Este corri:s:o ·· Caph·ara" servia de limite. nesta p.:trl'-' 
nos te rrenos d.i fozcncln Sa11to-/\11tw!Ío. 

UM IMPRE V I STO 

l\fois aclc:rntc cio retiro •· Siio-Jnão" n;"10 5C ,·êcrn mais 
C(\IC trilhos lmstantc seguido~. Scr{1 por dlt.·s que che
garemos :to ;tca1npamcnto dos imlios. i:;to C. :·1 :ildcia e.lo 
"Tuyuy\• e tamhc111 á ·· :\ldcia-Gra11<.lc''. 

Em ccnos logarc~. cort.11\los pelo campo ., <lcntro, 
dcixa1l<lo os trilhos. Tah-cz. será pnr:i. encurtar o cnn; i
nho? E ' supposic;ão minha. 

Estavnmos jii a 6 011 7 kilomct rns nl(;m <lo retir o 
São Jofio, <111a11<lo os indios dcscohrirnm. :\o longe, na 
planicic, uma manmla de g:ndo ,·.::i.cc1m1. Havia de 12 a. 
l j cabeça!-. Loso, e instirn.:ti\'amcntc mcutram-sc ntr;",~ 
de um cnpãosinho qu<.: se ach:ivn perto tlc nós<.: :1li parnram . 
i\fanohra cuja explicação tÍ\"C 111rn11c11los <k:poJs. 

Du rante õtli;uns, mi1111tos, os lmgrcs ti'"cram c11trc si 
um pequeno conciliahulo. 

Em :;c:gui cl,1, o Capit;io inhu. <l irig-indo-111c :i. palavr;l 
<lii -mc: 

- P atr~o rup1cl:c ~a<lo é nrclho. ,·amos n r se poc.lc
ntn~ tirar um ch!irrasco? 
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Eu f ii observar que não f icaYJ bem tomar o alheio, 
ta!llO Il 1:1i~ c1n;111 lo , a n:!ipdto de carne, est.1\·amos abas
tecidos, visto lc,·armos muilo mais ele uma a rroLa que mui
to nos bastava. 

- ~las, Pntr:io. rcspon<lcu-mc, aquc lle gado é or e
lho, é ga<lo nlio dividido, port:mto n:i.o ina. rcado, l! gado 
de ningucm, é de todos é gado bra\'iO, é como bicho. 

O raciocinio do Cnpi tílosinho era logico e justo, por-. 
tanto, de i-lhe raz 5o. No entanto fiz obscn•ar , ao lhes 
da r a.utoriztlção, que não deviam matn.r gado marca do, 
caso hmtve$~C ua nwn ada. :llg:11mas c=1hcça$ <leste. 

Assim, com o meu assent imento tJllt , com ares de 
a utoridade - foi prcci$O dar-lhes rem!cndo-mc ás suas 
razões que eram mui ju~tas;, apeámos todos e ficamos 
escondidos com os nossos cava1los, detrás do pequeno 
capãosinho. 

Dois <lclks clcs taca r:un-sc de nós e foram-se, correnc!'l 
com o corpo arqueado p,1. r:l se põrem contra o vento. 

A mana<la cs laYn , como ~e di~sc cm c...impo limpo, 
porém a 700 ou SOO metros ele n6s. Der. minutos mais 
tardt:. os cl •>i:- caçadores 111:irchaxam francamente tla di
recçfio do gatlo brav io, com o Yento bem na fre nte. Os 
fusis que lcva"am os bugrcs, carrega dos com bata, po<lia:n 
111:i.t :1.r a vic tima escolhicta, até 120 metros. 

Todo.e. os Guaycurús slO nH1ito b ons atirndorcs e quer 
seja um boi, c1ucr scjn um:i v:icca . o u mesmo um touro. 
uns e outros, são :i.lYos esp!cndidos. 

Muito nntes dos hugr<.-s terem chegado :í clistanci:i 
l'.om·c11ic11 tc, o g:a<lo comcçaYa. j .i :1 111,rna estar certa inquic
t .iç:io. .-\lgtm$ ela manada est:w.un p., r:iclos, de c.1bcça 
erguida p:t:-cccuclo f:ircjar ou cscut,1r. Os indios scrpca
\''Jm scinpn:, romo cobras, nas :il tas g-ramim:as que os cs
concl ia111 inleiramrntc, deixando impcrccptivcis a.s ondul.t 
ções <1,, i111 111c11~0 c:tpinsa1. 
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Não obstante, o gado t ornava-se cada vez mais an
cioso, irrequieto dcsassocegado ; toda a manada tinha dei 
xado de pas tar e ficá\'a parada, cabeça alta, procurando cs
prcitnr, como sentindo instinctiv:uncntc c1uc um perigo 
qunlqucr o cst:i.v:t ameaçando. 

Depois de: algrn1s minutos, 11111 daqucllcs vaccuns póz
sc a andar lemamen te. Quasi logo, todos os outros o 
acompanharam e subitamente, toda a manada seguiu a r
remessando-se numa louca corrida. 

Pcrdcm ol-a de vista. 
Os bugrcs ,·e."'ados desse des fecho, voltaram a ter 

con1nosco. 
E llcs csta\'am ainda a mais ele 150 metros c1uando a 

111anada pressentindo o perigo, se atirou de carreira cam
po fóra. 

Em geral, os bovidcos q ue se tornam bravios, ariscos, 
cm estado selvagem, apresentam, p.1.ra íl. caça, difíicul<la.
dcs m11ito grandes; são cm geral sempre mais descon
fi ados que os outros hichos. 

Nos campos do pantanal do g rande valle do rio P a
raguay, o gado br:n•io é muito numeroso. ra região e1n 
que estavamas, os campos e os maltos onde o gado arisco 
se esconde durante o di.1, d5.o pastos a numerosas cahcças. 

Precisa-se de grande pratica e de muitas precauções 
para a gcdc aproximar-se dellc , e poder atirai-o. O me
lhor é surprchcndcl-o nas noites de luar 0 11 de manhã bem 
cê<lo. 

Um quarto de hora mai:. tarde os dois indios estavam 
de volta. 

1'.·Iont.imos a cavallo. 
E sta parada tinha-nos ícito perder uma hora. 
Dist rncçõc.s ele via~em. 
).fois adcantc, c::iminh:\ndo 11a or ilhn de 11m pc'lucno 

matto, um <los bugrcs descobriu uma colmeia - "um 
mel ", para cmprcga.r a ex pressão loc.11. 
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P arfm1os 110,,an.1cntc. 

O bugre apeou e pcg:mUo o machado. fez saltar no 
ar , com alguns golpes, como se fosse a tampa de uma 
caixa. a p:irtc ela ma<1ei:-a q ue cobria a colmeia. 

Logo, 0~ cinco inclios J,:mç:iram-sc cm cima sequiosos 
dessa 1:;uloscinia. 

O capitf1osinho trouxe-me as mãos cheias dessas pe· 
qucnas bot ijas repletas dt! mel. :\ s form~s de5t:ts botij as. 
são 1Jasti1nt e irregubrcs. E '.!as estão unidas ent re s i, po
rém não se commtm icam scll':prc. Algumas, têm o volume 
de uma nóz de bom t:unanho. O ut ras clir-sc-ia111 pequenos 
figos tanto pr.:1a iorma, como pela sua côr castanho escuro. 
que é a da cera. com que a:;. f abricam as nhclhas. O mel, 
cxccllcnle, provi nha, creio, da :ü,elhasinha chamada 110 Bra
!-il ' 1J nta'.1y ' '. Elia é })l'CJUCna e a.marclla . 

Os hugrcs g uo. r claram a ce ra. ncgrusca e a levaram, 
como toda a par te dn colmeia., constituid,t pela massa dos 
poll cu::. das florc.:s - que ouvi ch:unar em certos log::tres. 
:i. '' flor .. , m:ts não p l1clc ~abcr a que fim c~ta,·a dest inada. 

Na Republica Argentina, os habitantes dos campo!-, 
nas pro\'incias de Samin.go dei Estero. Snlta , Tucum:i.n e 
o~ do Cllaco na sua parte limi trophc com estas provincia.s, 
cuj:l gra11dc 1x1rtc é descendente dos indios Quichoas e de 
qul'm falam ai11cla o idioma. conservam igualmente esta par
te da co!mcin que fazem fermentar, conseguindo com clla 
u ma bebida alcoolica â qual cl{lo o nome <lc " a!oja'' , como i 
o ulra preparada, tambcir: por cll cs, com a fruta da · 'a.lgar
roba", e com a qual se cmbriaga.m ás vezes, nos dia s de 
festas . 

Não sei ~e os Guaycurús, fazem da tal II florº' o n1esmo 
uso, mas cllcs, por cer to. 11âo desconhecem os cffeitos da. 
forme ntação cl:i5 frutas e lllCS!llO cio milho. 

De 110,·of sal támos a ca,·allo e continuámos a v iagem. 
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Pela 111:ircha cm que v.1mos, creio <JuC não chegaremos 
peln tarde de hoje, como m'o havia a{fi rmado o Crtpi
t~i.osinho. 

Temos perdido muito tempo e c,s mtu!' companheiros 
não demonstram prcs:-a de chegar. 

Parámos ainda, um pollco m:1is ac.kamc. ao p .. ,ss.ar por 
um campo onde encontrámos pequeno cnp~10 ralo, cspccie 
ele cerradinho. no CJ l1:-i1 dominav:i.111 as palmeiras "mho· 
cayas " ou "mbocnyu"ns" - nome guarani e tupi dc~sa 
pahucira, elo -gcne ro "acroco111i.t ·· - que os Guavcnni~ 
chamam "namoculi". -

•· N'amoculi" é ta1nhc111 o 110111c que os Gunycurús dc-
1".llll a um hrac:;o <lo rio Niut;iquc C]t.i c se destaca. da sua m;u 
gc111 esquerda. 

Ao "11a111oculi'' . os hugres dão taml>cm o titulo tlc rio, 
cmborn. n5o seja mais qnc 11111 gr.1ndc corrixo, onde se 
vêem nas suas im1m:cliaçües 1l t1 merosas p~lmci ras "ho· 
cdyuvas" . 

De novo os intlio~ apcam dos se us ca,•a.Hos. 
Eu os acompanho. 

Eis que, os dois bugrcs que kva\'am os machados, co· 
meçam a c~aniinnr .is pal111cirns. 

Dq)C)is de c;ida um clcllcs ter f cito a :m,, escolha, mct
t cram nc\Jas o 111:1clxHlo. Dentro de pom:os minutos ouviu
se o ruido surdo dos seus troncos G1. hinc.Jo no chfio. 

Em seguid a cortaran1 0 pa lm ito e mais alxlixo um 
puuco1 a c:tbcça a que ch,1m.1,·a111 •·batélta". Num comp ri· 
111cnto ele 70 :l SO ccntimct ros. mai~ abai:,.:.o aimla, a s pai· 
ineiras ckrruhac.Jas, tinham cstn parte elo t ronco mai~ grosi:l, 
l'.omo inchada, isto l:, mais tlcscnvoh·ida, pois esta parte, de
pois ele dc!-e..tscacJ:-i :1 0 rccl<,r , foi scpar.1da elo resto <lo 
tronco. 
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Os outros companheiros com iam frutas maclnras da~ 
mesmas palmeiras. 

Quando acabaram de comer, amarraram aos arreios, 
en1 cima elos seus ca.Yallos, a s cl ifícrcntcs pa rtes dessas 
palmeiras e todos, tornando a monta r, ancl{m1os umas cen
tenas ele metros para pa rar 01.1t ra vez dca.ntc e per to de 
um rêgo no q ual cor r ia ttm m agro file te ele ngua. 

A fome aprcssa\'a o~ meus companhei ros. A clla, fll 

não est:wa inscnsiYcl ; rcscnt i;\ dcsclc 11111 mo:ncnto j ú. os 
seus tyrannicos a pertos, mas f icava cj uicto, C{uc rcnclo deixar 
aos i11dios toda a iniciat iva . F oi logo accêso um fo g:uinho, 
e rnn bonito e g rosso pcclaço clc carne { rcsca, desta. que 
traziamos comnosco, ioi c11{i.1.<la. num c~pcto. e colloc;:i<l:1 
para ns::iar a l,cir~ do fogo cujas chamma:,; o cl1ann1scavam. 

A pa r te da palmeira que vcin lo~o ck pois <lo palmito. 
isto é, a cabeça clO mesmo, " a batata" - como queiram 
chamil:-a - foi posl a a co7.c r clchaixo das brazas. junto, 
com nlgumas raizcs <lc mandioc.."l.. 

Q ui\ n<lo a ca.rne í k ou prom pta, começ.".mns nossa n:
feiç 5o. 

Era o nosso almc,o, um pouco at rasado, \·i sto que j:i 
se a prox im avam as 4 horas d a ta r<lc . 

Fôrn colloca<la a. chaleira no fogo e logo, npó~ o chu
rasco, tomá rnos o chimarr.:io. 

Por cu r iosi<lndc, pro\'c! l1 111 pedaço eli1 batata da pal 
mei r a assada . Não é ru:m, nã o. O seu sabor ap roxima-~e 
do ela batata doce; infel izmente , essa par te da pal111cira é 
muit o fibrosa e é p reciso ter ciente:; e cstomago de ht1g rc 
para tri tu ra r e cligc.rir um tal montão ele ri b:-a.5. 

D epois do mate meus companheiros prO\·:ir:i.m a outra 
parte do rro11co . Com os seus facões, raspavam-na d e 
maneira .i. d es tacar as fibras e a materia cellular que as 
unb. A m assa que resulta\'a t inha o aspecto <lc uma 
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estopa alvaccnte que cllcs mastigavam depois, como se foz 
quando se chupa canm1.. 

O gosto não é tão doce, mas o sumo é muito [ rcsco 
e ::,bundantc. Disseram-me que, ás vcz.cs, é muito mals 
doce, conforme o estado de madureza ela palmeira. 

N.ão pude co11tinuar chup:i.ndo por 11111i to tempo. Os 
meus queixos, canc;ados, abnndonara111 a \iil;1. 

Durante todo aqucllc tempo perdido, o sol proscgu:íra 
na sua c.1rrcira e achal'a-sc muito baixo qn;,.nclo tornámos 
a montar a cavallo. 

Eu percebi logo que estariamas na obrigação de dor
mir no campo. Com cífcito, nem andámos um:i meia 
lcgua - 3 kilom. - e parúmos: esta ,·cz - para o pouso. 

Fiz a minha cama no cldo e armei o moscluitciro. Os 
indios, como cu, fizeram as suns c~mas perto da minha. 

Numa pequena lagõa proxima d nosso pouso, nm 
dos bug-rc.s foi cochcr a chaleira e a pôz 110 fogo. 

Logo que a agua começou a ferver, meus coni pa
ahciros tomaram ma.te, sentados á ro<la. do fogo. 

O Capitãosinho, quando chega"ª minha vez, passava
me a guampa. 

Enlre cllcs, conversaram muito pouco e ()Or fim , cal
!aram-sc co111pletame11tc. 

Suppúz que todos t inham pegado no somno. 
Quando, muito de 111adrugacla me accorde:: i e abri os 

olhos \"irando-me do lado cfa f ogue.irinh;i, dois bugrcs 
t.·5ta.vam a11i sentados muito perto. 

Tinham atiçado o fogo e já., a chaleira. dcixa,·a. esca
par o scn vapor annunciando que o seu contcu<lo estava 
prompto. 

Prcp.1raram c11 tiio o mate chimarrão. 
O recipiente que servia a este fim era fei to de um 

chi fre d·c 1,oi. 
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E' muito 1.1sa<lo, e para os que viajam, substituc a 
cuia muito mais susccpti \'cl ele quchrar-sc. Esses cornos 
são, as vezes, J11 t1 ito bem trabalhados, e cort .. -ielos, como 
pilra conter <:111 um quarto ele litro aproximad:unentc. l\. 
sua parte inferior é fechada com um pequeno ellsco de 
madeira. Dá-se-lhes o nome de ºgmunpas", estão amar
radas aos arreios elo ca.\'allo, de todos os que montam dia
riamente ou que viajam. 

Pro\' ic!os ele um cordel, scrYcm igualmente a Jpa
nhar agua para beber, ao passar os rios a ca\"allo, sem que 
o ca,·aHeiro se , ·tja obriga<lo a descer. 

No caso prcs~nte, íl gu;impa fazia ilS vcics de cuin 
Oll porongo - que mais frcqucntcmc11tc se empresa nas 
casas p:ira tomar o mate com a bomba. 

L evantei-me e me dirigi á laguna para f :11.er algumas 
abluções. Os dois chcf cs. o Capitão Gu:i.z ll-.;cã e o Ca
pitãosi11ho vicr:i.m atrâs ele mim e me C.:cram o "bom <l:a". 

Depois ele mna J.wag:cm summar ia, \IOltámos juntos 
perto do fogo e tom:\mos ma.te. 

Pouco depois, os trcs indios compa.11heiros dos caci
ques :'or,1.Jn campear os cava.lias. 



CAP I TU L O V 

ONDE SE APR EN DEM A LGUNS PONT OS DA 
H ISTORIA DOS GUAYCURúS E ALGUNS DOS 

SEUS COSTUMES. 

T E NDO fic.1.clo conmiig·o o Capit[10 Gt1a?.l1-.,\<.::'L e o Ca· 
pitãosinho, aproYcitc i da d rcumst:111ci.1. para prOc\l rar 

conversar com ellcs. 

Sómente, o Capit;'"tosinho co:nprchcndia e podia rcs· 
pon clcr-mc muito b<:nt a tudo quanto lhe pcrgunt:l r,1 . 

A:;sim, souhc, por dlcs, que lnwiam slclo victima.s <lc 
perseguições por p;irtc do portogucz. do I3arranco-Br:rnco, 
cujo fim priL1cip.1l cr.1. apropriar-se cios im,ncnsos terre
nos que OCCl1paw1m, hu!-cando, pelos mcio::i cmprl'gaúo~, 
impcllil-os a fngir e a abandonar o lagar. 

Q uasi todo o pessoal dependente dos din:rsus cstabc· 
lecimcnlus - retiros e postos - do 13arr:mco- l3ranco, e ;°t 

inst igação du clono, lhes eram hostis. 

Allcgava-sc sempre. co1110 p retexto, que os ln<lios 
rouha\'alll os cava\los e o gado elas su:1s fm:en<las e re
ti ros. 

Tt1do isso, di::.scram~mc, er;im m('nliras, Yisto que, os 
proprios Gu;i.ycurús, desde longos :mno:, e rnuilo ;mlcs qt1c 
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o Portuguei seu pcsaclello ( 11) actual tivesse vindo tomar 
posse das ter ras, oncle tinha fundado diversas fazenda s, 
estavam já fix.1<los, estabelecidos, enraizados, occupan<lo
sc cm criaçfio de gado ,·ac(um e cava1Jar. Que a sua 
"N.'\Ç.,\0 " - é assim que desig11am a s ua tribu - havia 
sido a primeira a occt1par e a povoar todos os campos 
desta região e a possuir gado e c.1vallos, e que sempre 
haviam sido c.riatlorcs e fazendeiros. 

l\las, apcsa; de tu<lo, :is accusa.çücs choviam sobre 
ellcs. Nun1crosos eram , clcntrc os seus, os que haviam 
sido n1ortos :10s ataques <l iri;;idos cont ra cllcs e mandados 
por onkm ~upcrio r cl.1 poli cia de Corumbá. Ordens que 
indirectamc nlc.: ,·inham du liarrnnco-13ranco. 

Envi.:\ram-se contra d lcs, por dl1as vezes cnl 1897 e 
1898, <.kstacanH:11tos mil itan::., conduzindo dois canhões de 
camp:mh;L I T udo isto era c;,;:actissimo, tinha sido ampla
mente d ivulg;u]o, 11a occasi:io cm que se deram esses 
fac tos. 

llt.:1:t.:\'itlcs tamh~lll m'o h:t\'ia cont:i.do e confirmado. 
Naqucllas occasiücs. tinh:1-sc mostrado muito dedicado aos 
bugrcs e i~1c:s havia prestado scn iços mui importantes que. 
:1.gora sl! trad uzia:n por um profl,ndo reconhecimento dos 
indios p.ira com cllc. 

Havia sido p reciso por parte dos bug rcs, muita co 
ragem e fi rrnczu, tenacidade e uma obstinação lncrivel, 
para resistir ;:is perseguições ele que eram ill\'OS, e para 
aguentar, apesar dns ten tat ivas reno\'adas tão a mcúdo, 
feitas para desalojai-os ela zona que occupavam. 

( 11 ) O Por!11g 11C/. do Darr.:inco-Dranco sõ podia basear os 
seus cJirc i\cs {t 11os:-i= 11clas leis csladoacs de 1889 e 1892, e ás ou
tras posteriores a esta:- ultimas, promulgadas pelo Go\·crno do Es
tado, apõs :i. proclamação da Republica. 
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Que tivcss~m roubado e matado para comer, algumas 
rezes que não eram dc.llcs, é coisa muito possivcl e mesmo 
provavel. 

O comumnismo - o verdadeiro, não este utopico, que 
rezam as tht:orias pregadas ás massas ignorantes, pelos. 
que aspir,1m a viver na ociosidade e na abundancia, n 
custo do proletariado, que compõe as nove <lccimas partes 
dessas massas inconscientes, a quem se meteu na cabeça 
que eram conscientes e organisadas ; o comn1unismo, digo, 
reina entre cllcs. A sua conscicncia não podia offcn<ler
sc, nem sof f rcr nenhuma per turbação, praticando clks 
um acto que a condição social, e a sua mane.ira de ,:ivcr 
a<lmittia.m e approvavam, como sendo coisas muito nor· 
maes e logicas. 

1Cas, assim mesmo, nisto havia grande c.".:aggcro. 
A <lcniais, existe neste caso, tendo cm vista as cir

cumstancias, um fun<lo de verdade, que se <leve esclarecer 
e pôr cm plena luz. 

O Senhor de Barranco-Branco que tom{1ra posse -
a titulo de prime.ir(\ occup::mte - (o que n~lO era fu11da
rncntalmcnte c..xacto, cm relação a todos os terrenos aos 
quaes pretendia, mas uma situação de facto crcada e im
posta pela força) - <lo immcnso tcrritorio de mais meio 
milhão de hectares; havia fundado, além do es tabdeci
mcnto princípal que ch::unou Ilarr;inco-Il rôlnco, 11a margcrn 
esquerda do rio Paraguay e abaixo um pouco <la fóz do 
rio "Branco", alguns outros mais pequenos e secundarias, 
pousos e retiros disseminados nessa vasta supcr ficic de 
que se asscnltorcou; mas f orçosamente. muito <listantes 
uns dos outros, e onde n5.o podia manter, senão nm pessoal 
mui rc<luzído e incapaz de dar conta <los trabalhos que 
exigiam todos O$ cuidados com o gado. Os retiros acha
vam-se, ás vezes, abanclona<los - como act ualmcntc se 
dava com o retiro " São-João'' - . O gado uão recebia 
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seguidamente os cuido.dos que nccessito.va. de modo regular, 
nem mesmo todos os annos. Apesar dessas falhas nos 
cu.idadas, o gado multiplic.:l\'a-sc considcra\'clmentc e cl'a 
muito diff icil avaliar , mesnio aproximadamente, o numc· 
ro de bovideos que pastavam e viviam cm liberdade - á 
solta - naqueltc vastissimo territorio. 

Não obstante, pessoas mui entendidas e competentes 
no assun1pto avaliavam cm mais de "duzentos m il o nu
mero das cabêças <lc gado. Precisamente, por causa da 
falta de cuidados seguidos, ao gado este achava-se muitas 
vezes, nem ·'divisado,'' nem "marcado'' e ainda mais, mos
trava tt:ndcncia a afostar-sc ainda :nais elos cstabeleci111cn
tos1 pousos e retiros; e 110 mesmo tempo, pouco a pouco 
tornava-se a ri sco, a ponto de correr e fugir do homem 
dcSdc que prcsscnlia a sua aproximação ou a sua. p re
sença. 

E, neste caso, ha um facto que se deu, facto per
feitamente reconhecido : os touros que se tornaram bra
vios - e são clks os mais promptos e propensos a. esta 
mudança - buscam e apro\·citatn todas as occasiõcs para 
arrebanhar o gado aind:i manso. Assim, as manadas tk 
gado bravio vão se engrossando sempre cm detrimento dos 
criadores. A destruição e a el iminação do gado arisco 
que existe. numa região, devem ser encaradas como sendo 
do maior interesse para todos os fa.z c11deiros das visi 
nhanças. 

Os indios podian1 dar-lhes ajuda ncccssaria e coope· 
ração mui util e com toda bôa vontade, por~rn não foram 
procurados. 

E o gado bravio, continuava., augmcntando. 
O fazende iro que support:wa o maior prcj uizo e ra 

ainda o P ortugucz de Barranco· Branco. 
Por outro lado, conscientemente roubado pelos seus 

proprios scn·idorcs e s~us visinhos mais prox.imos - sem 
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pôr em causa os Guaycurús - aqucllcs accusav.im os 
indios, para impedir que qualqu~r suspeita recahissc so
bre e!Jes. 

Sem embargo, na cpoca cm que percorri css:i região, 
o Governo do Estado, j á tomava providencias para asse
gur:u a todos os in<lios do sul do tcrr itorio de 1'Latto
Grosso, onde! estavam cm contacto com a população, a 
posse de glebas especialmente destinadas e reservadas .is 
diff ercntcs tribus tsparsas, q ue viviam entremeadas nas 
propric(l:HJes p::!r ticularcs. 

Pouco tempo após minha passagem na zona occup., 
<la pelos Gu.i.ycurús, foi officialnicntc decretado que todo 
o tcrri to rio comprchcndido ent re o rio " Aquidauana " ao 
sul, o rio "Paraguay" a oeste, os rios " Nabiléquc e 
Niutaque" a norte e nordeste, e a serra "Bocloquena" a 
leste, seriam dahi por dcaute reservados á tribu dos Guay· 
cu rús ou "Caduvcos". como muitas vc1.cs se intitulam, 
(algu ns autores '!.êm cscripto "Cadineos" e mesmo ca
diueos ) . 

Nestes limites - veja-se o mappa - entravam, como 
se vê. o retiro "São João" e a fazenclinha " Santo-Anto
nio" do Nabiléquc cujos ter renos não tinham sido ainda 
conccdido5, a ti tulo de comprn ao Governo, pelo seu oc
cupantc, cm conscq ucncia da opposição systematic.1. e in
transigente e..xerci<la, desde alguns annos at rás, sobre as 
autori<l a<lcs do :2stado pelo Portuf;ucz do Darranco
Branco. 

F oi a politicn que intcr vciu na. mudança. de trata
mento que se h avia vcriíicac.lo, tão favoravelmente aos 
indios. 

Desde JS96 e daquclla époCJ. em deante, o sul de 
Matto-Grosso h avia experimentado as co11sc<jucncias de
sastrosas de rcvoluc;ôcs de caracter chronico, dcviclo as 
dissensões e..xistentcs entre os partidos politicos e sabida-
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mente mantidas pelos Governos que applicavam tal
vez sem pensarem - a famosa. doutrina: 11 Dividir para 
reinar". 

E m 1898. um dos caudilhos revolucionarias do Sul 
- de ) Iira. n<la - teve a i<lci:i de propôr aos Guaycurús 
unirem-se a cllc, pa ra engrmsar a sua força e vencer 
mais facilmente o partido opposto, seu adversaria. 

Os ind ios accei taram. As promessas que lhe fo
ram feita s cm pagamento do seus serviços prestados, 
eram vantajosas, e a mais, tratava-se de combater e dcr
ruh:ir e.l o poder as autoridades q ue, annos seguidos, fa
voreceram a.; pcrseguiçocs tão cruentas que tinham sof
f rido, e que protegiam tão cscan <la.los:imente o Senhor 
de Bar ra11co-Branco cm todos os seus c.1.pr ichos e fa nta
sias, sobrcmclo quando se tratava de vexações, tão cri
minosas. como sangrentas. d irigidas contra os Guaycurús, 
por espir it a ele vingança, no qual o lmeressc nunca esta
"ª ausente ; vcxm;õcs que lhe vinham á cabeça ou que 
lhe eram suggeridas por alguns elos seus proprios ser
vidores ou cmp:-egados, apoiando-se cm falsas accusaçôcs. 

Embora não tivessem sido cumpridas todas aqucl 
las promessas, algumas vantagens adquiriram os Guay~ 
curús q ue tiveram cm alguns dos caudilhos <lo Sul, com 
quem se lignram, amigos que mais tarde plcitaram a sua 
causa perante r; no\'O Governo. 

Durante cs~a con\·c rsação muito comprida com o 
Capitãosi11 ho e esta digressão que nos transportou a ou
tro terreno, o sol tinha subido varias gráus na sua trajc
ctoria a.cima elo horizonte e já nos fazia e..xpcrimcntar o 
excessivo calor <los seus ra ios, a fim de recordar-nos 
que Dezembro se-ia acabando e que o verão, a estação 
mai s quente do anno, entrava a derramar ilS suas maio
res reservas de potencial the rmico. 

Os trcs bugres estavam de volta com os caqtllos e 
haviam começa<lo a sdlar. 
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Cada um de nós, foi então arrear o seu. 
Antes de montar, como fica" ª ainda, um pouco de 

ag-ua quente na chaleira, ~amámos um.1 guampada de 
mate. 

O Capitãosinho annunciou-mc, parâ agradar-me pro
vavelmente, que pelo meio din chegaríamos á aldeia. 

Era111 já quasi 9 horas! 
Ignorando a distancia qu e ainda ti nhamos a percorrer, 

acreditei no que acabava de me <lizcr o immecli.J.to el e 
Guazú-,\c..í.: t res 1eguos mais ou menos. 

Foi o C.\So para mim <lc reparar que esses indíos 
eram como criança!:>, quando vão á escola. Uma volta 
de 1nais ou de menos, não lhes incommoclava e quasi 
sempre por motivos ou coisas insignifi cantes - sobretudo 
para mim - que não podi a comprchcnclcr as suas falas, 
ficav:t mais bem surprchendido. 

Paravam, olhav:ui1, observando, conversando, e em 
segu ida rctomavarn :t marcha. 

1\{uitas cois:ts tinham cff ctiv:-imcntc que dizer uns 
aos outros nessa5 confal>ulaçõcs; e tambcm quant:tS re
flexões rcciprocns n:i.o tinham de fazer quando a.traves~ 
savar., ou pcrcorri.un o ª scrc." immcnso, impor tantissim o 
e imponente dominio ter ritorial? 

Porque cllcs tambcm sabem, ao seu modo, ô\prcciar e 
admi rar a Natureza nas suas menores manifestações, nas 
qeacs os sclvicolas encaram unic.imente e sempre o que 
para cl\cs é ele proveito mais ou menos imrnccliato. 

Andámos ao trote elos nossos cavaltos. 
Não ha caminho propriamente di to, caminho mar

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

São pequenas batidas onde cm partes as hcrvas fo
ram cxtinctas com o t ransito mais ou menos seguido de 
animacs ou de cavalleiros. 

Em alguns lagares dua s ou t rcs vão paraltclamente 
como tr ilhos de gado. 
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Em logar de tres horas, como m'o havia. annunciado 
o Capitãosinho ga,;t.ámos 5. 

E, foi pelas duas horas <la tarde que chegámos á. 
!\Ideia. 

A duzentos ou trezentos metros antes de chegar, f i
quei admirado, além ,\e surprehen<lido, por ver todos os 
meus companheiros. descar regarem nos ares as suas ar
mas de fogo. 

Não tive tempo no momento de perguntar qual era 
o motivo. 

Iamas contornar um mattosinho, quando quatro ou 
cinco minutos depois, ouvi uma grande vozearia e gri tos 
nos q uacs meu~ companheiros respondiam. 

Logo. de repente, :1pparc::cram correndo ao nosso 
encont ro sete ou oito mulheres. lançandO g ritos que ti
nhnm apparcncia ele alegria, nas suas feições risonhas. 

J\proxi manclo-sc dos cavalleiros que haviam parado, 
cllas pegaram, umas nos fusis que levaram bravamente 
e miJit .:irmentc na espalda, outras nos pedaços das pal 
meiras e saccos on m:ilas de viagem, e caminhando <lean
tc d(! nós c11as iam indo cantando. 

Fizemos assi m nossa entrada ... t riu n1phal na Al de ia. 
Quanto a mim, tive de aguentar todos os olhares cio 

Lcllo sexo que me mirava com mais surpresa que curio
sida<lc, sem que, comt udo sua timidez se !-Clltissc accrcs
cida e suas maneiras, devido aos cos tumes da tribu, fos
si:m modificadas ou alteradas cm nada. 

Todas c11as procediam como se não houvesse olhos 
extrangeiros para \ºCl·as. 

Esta recepção feita, â. volta dos seus homens, não 
tinha por certo, na<la de affectado, de calculado ou de 
premeditado; era tudo quanto havia de mais natural, no 
cumprimento de uma cspccie de dever q ue não lhes era 
imposto por uma discipl ina tyrartruca <lc submissão, más 
sómente pela affeição que sentiam para com seus ma-
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ridos (12) ou talvez, tambcm por uma cspccic ele obri
gação que as t radições <la t ri bu manti nham cm uso, para 
perpetuar a submissão que ;1s mu lheres Guaycurús de
viam aos "scul,orcs", seus donos. 

l'.lesmo nesta ult ima hypothcsc, ncnliunm cxigeucia, 
nenhuma passividade poderia ter sido ,1po:1tada. 

A mulher, cml.Jôra cm tocl a!:i as tr ilh1s indianas, lhe es
tejam atribuitlos os trabalhos mais duros e m:iis penosos, 
e se considere a,jncJa mais ou 111cnos conlo escrava, não 
fica attingida, no mais fundo do seu amor-proprio, 11cm 
perdeu a sua natural sentimentalidade que pode mani
festar-se de cli'versos 111odos. 

E ~ preciso pois convir que ha sempre nclla. escra
va ou não, prcdisposiçócs particulares para mru1iícstn.r a 
sua affcição, a sua dedicação, a sua amizade, e tambcm o 
seu amor. 

(1 2 ) O casam ento n:i t ribll é a uni:io liv re e voluntari:imi:ntc 
conscn\id3. <.! 3. s partes, ou alf;U m3.s ,•cz.cs, for i;osamcntc imposl3. 
pela ra zão ou rdo interesse ; isto C, pelas com·cnicn::i:i:-. Mas é 
sempre consag: ra<.la pelo c1,a<.1 rn da t r ib u numa ccrimoni;1 scguid3. 
E;: cralmcntc de rccosi jo .!i P ro,· ::i. vclmcntc estes usos não ~o pra· 
tic.1(los cm tod:is as tn bus ín<l i.ui:is. e tah·cz .i ;1cn:1s, scl· o-ão , 
cntr e os indios q\1c se :,.cham m:l.\s frcqucntt.mi:ntc cm cotttacto'
com os civilis,1dos. e isto uma supposic;ã o nossa, que não pode· 
mos con fi rma r. 



CAPITULO V I 

NOS INOIOS GUAYCURúS 
NA A LD EIA 00 "TUYUYú" 0 0 CAPITÃOZINHO 

A CHEGADA 

FIQUEI, ao chegar, muito admirado, de ver agrupados 
tão poucos ranchos. 
Lo~o. souhc que esta Aldeia era a do Capitãosinlto 

Jotiosllllw. 
A cllc, t:uHIJc111 . co1110 fo i elita no começo, ~e lhe dava 

a. gr,uluaçfin e o titulo c.lc Capi tão. 
A aldeia do Capitão Gua1.Ú·Ãcã e ra muito mais im

portante: d ia contava u111 numero muito maior de ind ios. 
E stava sit uada a 5 ou 6 kilomctros mais :idcante e um 
pouco :i.o Su1estc <la do "Tuyuy ú". 

Depois ele me h=i.ver .1pcado1 um bugrc c1csarrciou o 
meu cm·allo que soltou no campo, e logo Joãosinho fez~ 
me ent rar 11 0 seu rancho. 

T inha~sc criado bastante intimidade entre nós, pois 
não O cham;'lva mais que pelo seu sobrenome, o que mais 
lhe agraclavn , segundo 111e d isscrar:i. 

Uma mulher. 11111a bugrc Guayacurús, ajudou a amar
rar minha rédc; e repousando·ltlC nclln, tomei o mate que 
a mcsm:l lmgre me serv ia. 

Era o apcriti\·o par:i esperar o almoço. 
O mate tem essa grande vantagem : serve de aperiti

vo, e tambem de digestivo. 
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Durante o tempo que chupava a bebida esverdeada e 
qucntissima, obscn-ci que occorrfo. uma grande agi tação 
acompanhada de \'Ozearia, num ra:1cho immenso, distan· 
te de uma dezena ele metros deste onde estava, e de onde 
p.1rcciam sahir, conversações muito ruidosas, mas com ac
ceutos alegres ; o que me deixa suppôr que toda essa pe
quena povoação que ahi cstaYa e vh·ia conccntracla, tri
pudiava de contentamento. 

Lançando um olhar desse lado, vi, num giráu que 
occupava todo o rnnchão, homens, mulheres e criança~, 
sentados ou acocorados, uns comc:ndo arroz, outros car
ne, outros mel, outros ai nda chup<l\'arn as fibras dos t ron
cos das palmeiras. 

Esses troncos ha,•iam sido rachados no sentido elo 
seu comprimento cm diversos pedaços, e eu avislava mu
lheres e crianças, raspando-os ncr"os,:i.mcnte, uns, com 
uma colher velha, out ros, com a folha quebrada <lc um 
facã o ou com um pedaço de ferro. para tirar um pe
queno montão de fibras, com as quaes enchia.111 gulosa
mente a bocca, mast igando-o um im,tantc para lhe cxprc
mer todo o doce que continha, e rcjcit:tndo logo as fi
bras exgottadas para recomeçar com uma quantidade de 
fib ras frescament e rasgadas. 

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

E ssa lambujcm devia renovar-se. ao regresso de cada 
expedição ou c.1ça<la , que faziam os homens da tribu. 

Passada meia I~ora, mais ou menos, app;ucceu J oão
sinho trazendo um churrasco de carne fresca e mandio
cas assadas. 

Com isso almoçámos. Logo depois, tomamos o mate. 
Não puclc aproveita r essa oppor tunidade para con

versar com J oãosinho, porque cllc andava num vai e vem 
continuo. 
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Dava ordens? Fazia recommendações á. sua gente? 

No mesmo rancho onde eu estava, havia tambcm 
duas outras m11lheres que iani e vinham, conforme os 
seus afaicres, além da bugra que me serviu o mate. 



CAPI TU LO V II 

DESCR IPÇÃO DA ALDEIA 

PARA <lcscrcYcr cm que consistia. :1 Aldeia do " Tuyuyl1", 
não levarei muito tempo. Tal dcscripç5.o, forçosamen

te tem de ser curta e resumida como o era a propr ia al
deia, vista no seu conj uncto. 

Em primeiro log,u, a aldci,1 se rcduzfa ao que cha
mei o rancho de Joãosinho e, a uma dezena de metros 
dc lla, ha um outro rancho, um ranchão, quatro a cinco ve
zes maior, um verdadeiro phaianstcrio. 

H ::wia ainda mais dois outros ranchos muito pe
quenos, cspccics ele paiõcs. E;a tudo! 

E stas construcçõcs mui rustic.i.s. não offcrecia.m dif
fcrcnças sen~ivcís cí'm as que fazem os proprios brasi
leiros nos campos. 

Compõem-se de sofidos esteio~ de boa madeira im
putrcsci\'cl, aroeira geralmente. Têm boa altura. O tc
cto tem duas aguas e é coberto com capim, a rrancado, no 
proprio brejo da cabeceira <lo "Tuyuyú" á beira da qual 
estão os ranchos. 

O de J oãosinho é fechado só do lado do oitão sul ; 
o opposlo e os dos out ros cost.1c.los são abertos. l\·1as, o 
tccto Uastnnle incl inado, các, com o c:ipim pendente, a 
rr.enos ele I m. 50 do chão. 

Por dentro, um pouco atrás1 deixando abrigado pelo 
tccto, e ao redor como wna passagem de 90cm. a. lm., cr-
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guc-~c um estrado que occupa todo o csp:u;o no centro 
do rancho. Este girim, tem uns 60 a 70 cm. tlc. alto. 
Por cima, cm que uma madeira racha.e.la delgada for111a 
como uma especic ele soalho gros~ci ro , estão colloca<los 
cou ros clc gado clcsscca.dos e bem esticaclos. Dos caibro:.. 
pendem out ros couros e trapos. Alguns <lesses couros 
1m1ito grandes forma\'am como separações. por signal só
lllentc, era apenas o que podia sigJ\H icar, mas que o es
pirita ou :t comprehcnsão c..lcvia perfazer, para co111plc
tal -as. 

A ssi.m, de cada ta<lo. <lu:-is r êdcs armadas acha,·am
sc recip rocamente escondidas, uina ela outra. 

O ra ncho <lc Joãosinho tinha. 5 metros de compri
me11to por 6 <le 1arf!l1Tn. Urna Cor te e penctr;mte c:1tin~a 
ele. ,·c:-ido elo campo \nfcct:wa o ar . - E~sa. catinga <lcsen
volvc-sc nos machos elos vea dos hrancos - (\'cada elo 
campo) cm cer ta. época do anno (13) - Parecia-me que 
imprc~nav;1 tudo <1tmnto encen ava o rancho, e até as mu~ 
lhcrcs, nas poucas roupas que lcva,·am. 

Observei ent:lo entre os couros pcnclur:1dos alguns 
de ,·cado hr:mco. Un~ nchn,•am-sc curtitlos - esta ope
ração do cortu111c me pa receu muito bcin succcdida; clb 
tir~\'a :tos couros o seu 111áu cheiro, cllcs ficav:1111 sempre 
com a sua catinga "!.\ti gencris". Questão <le cootumc 
tnlvc7.? Os bugres não parecem inco111111odar· SC com este 
miu cheiro. 

Por mais dcsagrnclavcl que seja, o oHacto acaba, 
com o tempo, por ncostum:.i r -sc com elle. 

Comtu<lo, o olfacto não se fomi \ia riz:t colll a ta.! ca-
ting:1, ~en5o <lifficilmentc e ...... obrigado. 

O out ro rancho, o ranchfto tinha uns v inte metros 
<le comprilllcnto por seis e meio de largura. Est:wa 

(\3) Na époCJ. do cio. 
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construido como o de J oãosinho e mobiliado da mesma 
maneira, no mesmo estilo. 

Nestes dois ranchos sómente, alojavam~sc todos os 
habitant es desta pequena aldeia. 

O s dois outros ranchos menores, ntio pareciam oc
cupados por emquanto, nesta occasião; a não ser que os 
consideram como ranc:hos para dar, ranchos para arnigos, 
Como cm paizes de maior cultura, tem-se o quarto para. 
amigos, o quarto para dar ( !) , na pequena burguesia. 

Porque não e.xist iri:i nos costumes dos Guavcurús, 
tal ref inamento, tal requinte de delicadeza? · 

Não me veio á ideia de indagar. Pois, é mais que 
provavel que não me teri:1m comprehcndido ! 

Eu vi pelo menos uma vintena de crianças dos dois 
se.'<os abahw de oito a dez annos. 

Os mcnor;es estavam completamente nús; ma$ as 
meninas de sete a oi to annos ]e\'avam uma tanga feita de 
uma tira de panno de algodão rlc JO a 40 cm. de largu ra, 
como cintura, do mesmo geito, das que usavam as mulh <.:
res e mais moças. 



CA PITUL O VIII 

POPULAÇÃO FEMI NINA DA ALDEIA. 

AS mulheres - e não pude vcl-as todas - vistas de 
passagem, llma vez sü e i:iol:idamcntc, cu ns con fun

d ia, e podia tornar. a ver a mesma varbs vezes, a pequeno 
intcrvnllo, e cn i<lar que fosse uma outra., que ainda n5o 
tivesse visto. Quasi todas se trajam igualmente. 

Ao tot al. contando-se as mocinhas, podia ha\·cr unias 
t rinta c poucas ml1lhcrcs. 

Todas cst a.vam vestidas de um modo idcntico, quan
to ao corte das suas roupas, que consistiam numa tanga 
feira com um metro e meio a dois metros de panno de al
goclão, que podia ter sido, t1uan<lo novo, cru ou ri scado, 
ta lvez de côres variadas, mas que na occasi5.o, j á não 
apresentava senão uma côr uni forme, ele um gri.; s uj o, 
ou cinzento pard usco, de 80 cm. de largura, que se enro
lavam no corpo, <la cintu ra abaixo, descendo apenas até 
o joelho. 

A parte :mpcrior, isto é, todo o dorso fic..1va nú. 
Logo que vi ~1ppareccrcm as primtiras mulheres q ue 

vieram ,10 nosso encontro quando da nossi'l chegada â 
A l<lci~, acrcdiki pelo que lllC dava n:t vista, a certa di s
tancia , que d las t inh:un todo o busto cobcrt1 , com urna es
pecic de c.:a.misola mui pegada e apertada, Jc.lornada com 
desenhos de côr t:st.: ura, Ucst:\cando-sc num fundo tostado 
a,·ermclha<lo, mais claro. 
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Esses desenhos representavam um tecido xadrczado. 
Em algumas o desenho cm togar <le ser feito quadradinho, 
era de lozangos, n,alorcs cm um:is e menores cm outras. 

!\-fas, pouco mais tarefo, tcnclo podido vcl-as de perto, 
pcrccl.1i que era uma cspccic <lc t.1tu.1gcm ou melhor, um 
adorno pintado 11a propria pdlc:. 

E ffect ivamcntc, reparei logo que pintavam o corpo, 
isto é, o busto e sobretudo, o rosto, empregando p.ira este 
fi111, uma prc~raçilo feita por cita$; Dir-sc-ia quando os 
desenhos eram traçados cm linh.l.s f inas, no rosto por 
cxc1nplo , que se t ratava <lc uma ,·crdadcira tatuagem, 
pela sua càr a.z ula<la. 

E' certo que os lozangos ou quadrados que com
punham os xadrczcs, vistos á distancia, podiam clcixar 
crêr q ue a mulher que os lev~l\'íl estava realmente vesti da, 
quando vista. de costas. 

Nem todas as mulheres csta\'am a.ssim pi ntadas. A<:
vcthas, sobretudo, se dispensavam dessa "coquctterie" -
e se con!-crva\'am ao natural. 

Velhinhas, muito ,·clhas, enxerguei sómente trcs ou 
quatro. 

1'vlas ainda, nas g randes festas e rcgosijos de tribu, 
talvez se pcrmittiam certa altcrnção ao que cta o seu tra· 
je ordinario, de to<los os dias, para. fa1.cr rc,•iver ncllas, 
durante dias ou horas, alguma cois.i, como nm repuxo da. 
primavtra da sua cxistcncin., iltusão tanto nmior (}\\::tnto 
as neves invernacs não haviam ainda cahido e cmbr:m· 
qucci<lo as suas cabeças. 

A s tntuagcns falsas fazem-se n:i occasiZ'io dos gran
<lc.: s rcgosi jos e conscrv:im-sc, :i mcl1 do, entre duas festas 
consecuti\'as. 

P odendo a tinta dcsfazcr ·SC. com bast~nte facil idade. 
:is mulheres pintam-se ele no\'O, com outros desenhos, ou 
reforçam os velhos. Como se pôde imagi nar, pelo que 
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fica c:<posto acima, t odas as bugras são muito garridas no 
seu gcncro; e o sc:rão mais ou menos conforme as tr ibus. 

EH.is sabem por tra<lição aproveila r com o gosto que 
lhes é peculia r os productos dive rsos que a Natureza lhes 
fornece gcncrosa.n1cntc. 

Fóra da de.coração <lo corpo e do ros to, com as ta
tuagens fal s.1.s, isto é, ele imitação, ellas têm ainda como 
adornos, collares, pulseiras, penduricalhos e <li,·crsos 
br incos, com os quacs se enfeitam. 

N o fei tio desses objectos, entram sementes de ::i.1 -
g:umas plantas, unhas e dentes <l e f êras e madreperolas, 
pro,·cnicntc <lc um mollusco bivalva que vive nas lagunas. 
E aintla, além de tudo isto, para completarem os seus ata
vios, f:tbricam di\'crsos enfeitas com pcnnas de :wcs par::i 
si e para os homens. 

Nem todas ns 11u1lheres ficn m ociosas na. aldeia. Se 
as cria11ci11has não lhes e.I ão muito trabalho, os seus a fazc~ 
res Jmhituacs, não sf10, por is~o menos penosos. 

São dias tiuc \';io procurar toda a lenha e buscar 
agua. Fabricam diversos utcnsilios de ceramica, assaz 
grosseiros como se pôde imaginar. Preparam taml>cm 
certas fibras com as quaes tecem cinturas e saquinhos que 
os homens Jcrnlll para e.1.rregar mcudczas, e out ros pe
quenos ohjectos, e ta.rnhcm o {umo e a p;i\ha <le milho 
para fazer ciga rro:; ( 14 ) . S ão as 111ulheres que tratam 
da roça, quer para plantar, quer píl r:i faze r a colheita.; e 
são ain<la cllas que mantcm e conservam a aldeia quando 
os homens se ausent am, seja para uma expedição, seja 
para um:i c:i.ça<la 0 11 que cllcs ficam occupados em lidas 
que são da sua compctencia como a respeito da sua cria
ção tan to de gado vaccum como cavallar. 

As moças se111 , 5c rc1n precisa.mente l>onitas - en
tende-se bclleza de bugras - têm as linhas bas tante re-

(14) Ilem como a Polvora e chumbo ou ca rtuchos. 
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gularcs. Achando-se bem de saudc, essas linh::is não fi
cam acccmuadas, nem muito pro!lunciadas. Elias têm 
o nariz tan to mais achatado qu:into mais novas. Têm a 
boccél. bastante grande, porém, cm gemi, com lindos den
tes - o que contrasta com a má dentadura que temos no
tado cm mulheres de outras tribus. 

Sol> este aspecto, as Guaycurús, moças ainda, <liffe
re11ciam-sc das ele out ras trib11s do sul de Matto Grosso, 
m:iis achcg:ido.s aos autochtoncs que perdem 1nuito cedo 
ci o seus incisivos superiores. 

A' medida que envelhecem e aumenta o numero dos 
partos, as mulheres vão-se deformando rapi cla111entc ; e 
os duros trabalhos a que têm ele ~e entregar, debaixo dos 
c:1Usticantcs raios do sol, e tambcm das outras intcmpc
rics, como a chuva e o frio, trazem, para esta transforntíl· 
çfio, poderosa e incvitavel contribuição. 

!\•Iuitas dellas, que apparcccm velhas e enrugadas, 
terão ílpenas ultrapassado os quarenta ílnnos. Em algu
mas os traços são tão acccntuados e proíund::imcntc 
vincados que os faze m perder totalmente o que, níls suas 
feições , podia ainda existir como trac;os ou vcstigios do 
seu se....;:o. 

!vfas, como as bcllas sc11/1oras, como as bc/la sc11Jzo
,itas, que se vêem níls cidades e mesmo nas aldeias dos 
píli.zes mais civil izados, as inclias Guaycurús, sabem tam
bcm fazer uso da "maq uilhagem" e <lar , graças :'1s cõrcs e 
ao urucum, a sua physionomja, As vezes doentia, murcha 
e cnCõ\ rquilhada - segundo a idade - nm ar d~ jn
ventu<le. 

A ssim na occasião das festas e rcgosijos que os Gu:iy
curl1 s organisam nas suas aldeias , todíls as mull1crcs. um 
pouco maduras ou mais que maduras, ílpparccc:m trans
formadas, debaixo dos seus atavios. TodilS tê1n sabido 
r~juvencscer-se e reparar os darnnos. . . causa.dos pela 
idade. 



CAPITULO lX 

LEVE INSISTENCI A AO PONTO DE VISTA 
ETHNICO SOBRE OS CARACTERES PH'YSI 
COS QUE APRESENTA O SEXO FRACO NOS 

CiUAVCUR.úS, 

NO capitulo anterior j:i se falou das moças e mulheres 
cm geral, porém, agora, com o risco de repisar, acrcs

ccnt:u-sc-á que entre as meninas, mocinhas e as nmlhcrc:i 
jovens, havfa al~umas que aprc:;entavam um typo não de 
llellcza, ao ponto de vista da raça branca, mas com umas 
feições bem regulares. 

O 11ariz é um pouco achatado, com as vent3S be111 
abertas, como j.i. se disse, sem apresentar, comtudo, o as
pecto do <la ra.~a negra. 

Os olllos, bastante bonitos, as vczt'c: grandes e aber
tos, com o olh:ir quente e brilhante. 

As maçans muito salientes, a largando a focc, cara
cterizam, com a cõr da tc1. e a da pcllc do corpo, o typo 
indio. 

As maçans bem cheias, .itlcnuavam comtudo, em al
gumas, um pouco da sua. procmincncia e <iav:u11 {l physio· 
nomia, t.nna expressão de rosto redondo e um ar mais 
syr11pathico e gracioso. 

Nas ele estatura media e de um pouco acima, parti
cularmente, o corpo era 11cm proporcionado e chva a im· 
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pressão <le se ter <l cantc ele si, u111 moclclo perfeito de for
mas e feições , com linhas clc um ideal pccul ianncnte es
pecial á. raça, para uma academia do typo scl\'atico. 

NaturJ.lmcntc clbs não possuem e não têm absoluta
mente nada das formas finas, delgadas, quasi í ilifonncs, 
das tanagrcanas ... 

Joãosinho tinha uma mt1lhcr jovcn1 que não tive op
portunidadc de ve r. Ella não estava no seu rancho, no 
tempo que passei por Já. 

As suns trcs outras mulheres, uma destas , guay
curús e as <l u:is out ras, escravas, "Cl1amacocas''1 ( 15) , 
pareciam beirar pelos quarentas annos. 

D izendo " trcs outras mulhcrcs '1, n~10 a ff ir1110 que o 
Capitãosinho era polygamo; noto apenas que duas dclla.s 
eram escravas. 

Teria a Guaycurús alguns anuas mais elos 40 e pou
cos qttc lhe a pontei? Eila tinha o nariz um pouco aq ui
lino . o rosto cmmagrccido, comprido e com as 111:1.c:;: ans bem 
p roeminentes. O s seus o1hos eram vivos e br ilhantes; 
mas já estava um pouco enrugada, enca rqui lhada. Tal
vez por esse motivo, teria cxaggcrado n sua idade para 
mais. 

Como as <luas Chama.cocas, ella estava num constante 
vJi e vem, <lo g rande ranchão ao rancho <lc J o5.osinho, 
onde cu es tava, pan.-ccndo ter muitos afazeres. 

( \ 5) O fornin ino de clm.nutoc:::a é c.chimich,m;u, na sua \ingua 
prÓjlria. O~ gu:2 yc.u ril s di::cm, ch:11nacoca qu:1ndo se c.xprcss3m 
cm cort ugucz. 



CAPITULO X 

OUTROS PORMENORES COM RELAÇÃO A 
TR I BU. 

ENTRE os homens que \'i na .,ldci;-i , não ha \'ia mais 
do que cJois um pouco idoso, e er:, tudo, con tei uns 

clcz ou doze sómente; porém, ::;oube que ha.,· ia outros, 
no c:1 111 po, ou occupa<los na roça onde, i:s vezes, passa
vam a no ite. 

Em rc~umo, esta. aldeia não era mui ~ovoa.d;:i. A do 
capitão Gua1.U-Acã que tinh;i por nome '' Aldcin-Gran
clc", tlnh."l uma importa.r.ci.t muito maio r e com:tit11ia o 
principal nucleo da " naç5o Guaycurús". 

niuilos gostam, quando estão folantlo <lcllcs, em
pregar a palavra II NAÇ.-'.\.O" para designar o agrupa
mento de sua raça, e minca se tttili sam do vocabulo 
utribu". 

Embora, como pude obsc n ·ar mais tarde, após ter 
visi t.ado as duas Aldeias, computadas todos os Guaycurús, 
·não devem formar um contingente maior <lc uns sessen4 

t,1 e tantos homens valicJ o~. , 
Se se a juntarem ::i. estes os mocinhos e os homens 

idosos, talvc1. não a.tt in~irâ o tola! <le uma cent ena 3 po 4 

pubção masculina. 
Esta tr ibu, antigam<:nte nmi numerosa e bem unic!a, 

soff reu C'rancles provações nas gucrr.l..5 que l C\'C com 
outras, visinhas e out:-'ora com. os guaranis e os paya-
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guas que habitavam o tcrritorio paragunyo: mais ta rde 
pelas <locnças contagiosas - bex igas e {ebrcs mal ig nas -
e tambcm com as suas expedições n o "G ran Chaco", on<lc 
se ach,wam constan temente cm p elejas com as tribus 
ºchaqucnhas" que viviam na nrn.rgcm di re ita do r io Pa
raguay, cu jas pr incipacs c::\111 os ·• Lcnguas", os " Sana
panas", os 141 Chamacocos'', os " Tebas" etc. 

Ellcs viram ming uar <lc mais a mais o seu num ero. 

E m fim, em data mals n:ccntc, pelas pcrsc.guic;ões 
or<lcna<las pelo P ortu~ucz de I3arranco-B ranco, m uitas 
110,·as vict imas, cah ir., m ninda. 

Os Guaycurús crJm c..xccll cutcs e c.l cstcmi<los ca\'al 
lciros, e o são ainda ; ma5, anti~amcntc, <lavam-se co111 
f r c<11.1cncia e rnu ilo mais ~cgui cl1l111c11 tl! , á guerra , sob re 
tudo contra a tribu elos O rn mac:oco:!: 11mito mais pacata. 

Atravessavam o rio Parn;; uar i.:, cac;;anclo, iam pro
voc;ir as t ribus morado ras ela margem direita, co11si<lcr-a
<las in imigas. Para fica rem mais á m:'io, e tornar mais 
{accis as su~ cxcursüt:> no Ch~1co , ia in estabelecer o seu 
acampamento, <l escle o t.:omc<:,o ela época ela sccca, isto ê, 
no fim <las chuvas e <las ci:chcntes, n:is he irodns <l a mar· 
gem esquerda do rio Paraguay, nu m c.1. rancl:11.a\, um pou
co mais alto, ncssél parte escolhida, que lc,·a ainda hoje, 
o nome de "/\ ldcia-Ve:hn", a duas lcguas aproxi mada
mente, e aguas ;ici1n.1, ela dcscmbocca<lu ra <lo rio Nabi· 
léque, cm f rente da qua l se encon t ram mmm grande cur
va do rio Parag\1:J.)'t tres ilhas pcq ue11as1 de fo rma alon· 
gada e est rei tas. Cauacs estreitos t :1 n1btn· e <le pouca 
profundidade a~ separam entre si. Graças a estas ilhas, 
a t r avessia do r io, ton 1ava-sc elas llla is {:\t:cis p:ua os 
Guaycurús e suas t ropas. 

Como j~i o dissemos, tllllJ cl í1 S lri bus que mais a ml:Ú· 
do pelejavam com os Guaycur l1s, crn n elos Chamacocos 
que quasi ;;cmp;-c sup11 ortilva o peso tla derrota. 
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Victoriosos, os Guaycurús traziam tudo quanto a pi
lhage1n dos acampamentos e aldeias dos inimigos podía 
dar-lhes, de interessante, de proveitoso, segundo as suas 
convcnicndas. Ellcs faziam t::imbem ::ilguns prisioneiros, 
is vezes homens. mas sobretudo mulheres e crianças. 

Joãosinho tinha. com ellc, na st1a alrteia, duas mu
lheres e um homem chamacocos que eram os seus es
cravos. 

Este vocabulo, empregado por cllcs cm brasileiro, 
- "escravo" - me sur prehcndeu muito. JV[as, se a pa
laY ra existe, no fundo, o que signiiic.., não subsiste. 

Vivem todos, entre cllcs, donos e escravos na mais 
l.trt;"a communidadc. Sómente, segundo a sua disc.ipli· 
na e confo rme as tradições as mais antigas, todo membro 
da tribu , escravo ou não, deve obcdicncia passiva ao che
fe, ao cacique, ao Capit5o, nas círcun:stancia graves. 

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

Os guaycurús guerrca,·a.m tambcm contra os indios 
Guaranis, dos quaes eram os visinhos mais proximos, se
para.dos a.penas por uma distancia de uma dezena de lc
guas ao ma.ximo. 



CAPI TUL O XI 

DEMONSTRAÇÃO INESPERADA D E GOSTOS 
ARTISTICOS. 

º <lia q u e se seguiu ao da m inha chegada {t J\ ldcia do 
«TuyuyÚ1>, aquella mulhe r Guaycurú que ali m e 

serviu o primeiro mate, cau::;ou-m c uma surpresa tão 
orig inal quão inesperada e imprevista. 

Nos ar reios do meu ca.Yallo, havia uma peç a que no 
paiz, se chama caronn. E ' feita <k dois pedaços <lc cou
ro curtido e tem a f a rma de um tapete para scllim, que 
vai subst: tuindo, mas é <le tam.inho um pouco maior. E:-a 
novi nha. O s ·clcscnhos repu:xados que a adornavam, 
apesar de não terem nada de cxtrnorclinar io, nem de mui 
artistice, ha viam, ass im mesmo, saltado á sua vista e a.t· 
trahi<lo a sua attcnção. 

E lia pegou na carona e po7. -~C a cx.1minal-a attcn
tamente, como procurando g ravar na sua tosca intclligcn
cia, o folli~a<lo enlaçado cm curvas graciosas e as clclic.::.
das voltas, estampadas no couro. 

E, cnthusiasn~ada. e exaltada cm seu sent ido artis.
tico, seja pela bclkza do desenho - s~gunc.lo o seu pro
prio gosto - seja pela sua ni tidez e rcgu) ariclade, foi 
buscar um couro de veado, curtido, e de côr clara -
branco-rosco, e mu nida cle um pequeno prato. c specic de 
pires de barro, bastante grosseiro - hurnildc amostra da 
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i'lrte ccramica dos Guaycurús - no qual havia uma tin
ta preta-azulada, e servindo-se, como pincel, de um peda
cinho de madeir.1, m.1Stig'1do cm uma das suas extremida
des, mcttcu-sc logo a reproduzir, no c:ouro curtido, os de
senhos da carona que rnais lhe agradavam. 

Aproximando-me mais um pouco, e admiradissimo, 
observei que CD[liava fiel e habilmente o modelo. 

Estava longe de imaginar que gostos e disposições 
artisticas pudcssc,n nascer e desenvolver-se cm indl\'i
cluos, que viviam e:sssa vida bruta e selvagem dos indios, 
e que, à vista de um desenho de ornamentação, mesmo 
\'Ulgar, pudessem emocionar-se e fazer brotar um sent ido 
artist ice latente. 

Observei, então, ainda ma.is attcntamcntc, a tatua
s-cm fol sa que Jcv.1vam as mulheres que podia cnxerg:, r de 
bastante perto e notei, com effeito que existia ncllas um 
gosto art istice muito caracterizndo. nos ,motivos de ador
nos que lltilisavam p.1ra se cmbcllc;rnrem, seja o rosto, 
seja o corpo. 

E!:ita mulher chnma,·a·sc " Jhivajhãá". 
Tinha sido a primeira mulher - não ousamos dizer 

a primeira esposa, do Capitãosinho. 
Praticava pois, a bigamia o Joãosinho? Ou talvez a 

polygamia? 
E' o que mais acima não me atrevi a aCf irmar. 
Uso ou costume, sem duvida, gcncralisado, na tribú ! 
Jhiv.1jhãá tambc1n falava um pouco o portugucz. 

Desde criança havia sido lc\'ada. ao principal estabeleci
mento da fa·tcnda do Barranco-Branco. 

A li , havia aprendido a falar e conseguira, vi\'endo 
perto e um pouco no meio de brasileiros e outros c...xt ran~ 
gciros, assimiliar alguns costumes, expressões e noções 
que mal quaclra\·ant num espirita rude e sem cultura que 
di fficilmcntc se sujeitava ás ex;igencias ele uma vida mais 
civilizada, 
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Ll lambem, tah·cz. os seus gostos art '.sticos innatos, 
ter-se-hão dcscnvoll;l<los, mas. conservando-se scmpn! no 
estado latente, com as occasiõcs ou opportunidadcs que 
ella teve de ver e conhecer coi~,.s que nunca teria. podido 
imaginar, se não tivesse sahido de sua aldeia. 



CAP ITULO XI I 

PARA EMPREGAR O MEU TEMPO, 

ESTE .segundo dia, passei-o, posso dizcl-o assim, no 
<lcscanço; comtudo, inte ressando -me cm estudar na

qucllcs "bugrcs", o que podia ·ver em suas idas e voltas, 
cm suas maneiras e cm seus usos e costumes. 

Notei destes ultimas o que púdc surprehendcr. 
Esta\'amos a 31 de Dezembro. O d 1c[e, digo o Ca

pi tãosinho havia-se ausentado. Tinha ido :í grande roça. 
<JUC ficava quasi a 6 kilomctros da aldeia. 

No dia seguinte ( 1.0 de Janeiro), conv idou-me a acom
panhai-o a uma roça pequena que tinha feito, a menos de 
1 ki lomctro. 

Fomos a pé, logo após o almoço. 
Havia naquclla rocinha um pouco de tudo: cann.i de 

assucar, milho, fei jões, numerosos pés de rnorangas ( 16) , 
aboboras, melancias, etc. 1 

Havia um mandlacal e um canto plantado com ba
tatas doces. 

De tudo Joãosinho mostrava-se orgulhoso e, para que 
11ada escapasse â minha vista, mesmo no que havia de: 

( 16) Dá-se no Matto-Grosso, o nome de <mor:mga> a umJ. 
variedade di: ;ilx>UorJ.. 
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mais insigni ficante cm quantidade, não deixava de cha
mar a minha attenção. 

P.i. ra. encoraja i-o, não ccss:J.\'a ele o cumprimentar. 
Então, muito animado, conta\•a-mc os seus projc

ctos <lc ala rgar esta se.a roça e de pfa:.ntar ainda muito 
mais, cm que mnito o apoiei , felicitando-lhe das suas bõas 
disposições para o trabalho. 

NaqucHc cantinho desbravado, cultivado mal e mal , 
se viam de pé ainda, algumas elas arvores maiores do 
matt o; e as plantações fei tas vicejavam com força, no 
meio dos troncos derribados, dos ramos e dos galhos 
maiores que o fogo tinha respeitado ou que ha,•iam res is
tido á sua violencia consumidora. 

:Mas para um ;igricultor me<l iocre esta rocinh.i, ar
r ancada ao matto, não teria apparccido, senão como um 
dos esforços que o homem primiti vo tcría podido fazer 
de melhor. 

A grande fe rt il idade d esta terra virgem, r emediava e 
se st:bsti tuia para o rendimento á lavra do chão. 

Na realidade, a tcr ro. nfi o estava remexida ou apenas 
no pé das plantas. 

E' preciso, para ser j usto1 dizer que os indios não 
têm sempre os meios de procurar as ferramentas as mais 
indispensavcis, como a enxada, embora tt\·esscm algumas, 
muito gastas. 

Assim mesmo, mantinham num estado relati\'o de 
limpeza, as suas plantações; isto é, cortando ou arran
cando as malczas. 

E , â falta de la\'rar a terra, dão á sua roça um as· 
pecto ag:raclavel de bõa conservação. 

Em conclusão, pode-se dizer, que neste assumpto, 
faziam cm pequena escala, mas talvez, numa desordem 
maior, tão bem corno os brasileiros, que procuravam imi
tar e de quem tinham tomado o exemplo, com o que ha
viam visto faze r nas fazendas visinhas. 



CAP IT UL O XIII 

A ORIGEM DO CAPITÃOSINHO. 

S ENTA1\'JO-N0S na sombra <lc uma possante pcrohn. 
\'Crmclh:i. ; e, aprovcit,:inclo da tranquíJ:id.i.dc cm que 

nos acha\'amos, e d o silencio completo da sclv;:i que nos 
rodeava , cu quiz interrogar este homem, ainda mui to ino
<;o que era - conforme o que, cm princípio, eu tinha 
pensado - o immediato, o ~egnnc\o chefe, do que fica\'ª 
i1ctual111cntc, da poderas~ "Nação", que era antes a t rihu 
dos hr;i,·0$ guerreiros e auci~ciosos c..1.vallciros Guaycurús. 
chamados tambcm olgumas \'CZcs caduvcos ou c:i.cl incos. 

Jo:iosinho, o Capitãosinho, commandava, pois, a irac
ç5.o da sua tr ibu que 111oraYa com cllc na alcle ia. E, mais 
tarclc, CJuando clcsappareceria o Capitão Gu.1.1.ú-Ãcã seria 
cllc. J oãosinho, que ficaria certamente o un ico e g rande. 
chefe, o Cacique dos Guaycurús. 

Desde que o vi a pri1ncira vez, :l. s1i.1 ôcgada na fa
zenda Snnto-Antonio do N'abilêquc, n1~ tu tci sobre a sua 
origem, e haviam-se for mado cm mim ccrt ;is duvidas. 

Suas feições cro.111 muito mais fi nas e complet::i.mcn
te diffc rcntes das dos oulros homens da t rilm, apesar <lc 
sua cõr, um pouco bronzeada, ser aproxintJ.daincnte a 
mesma. 

Pe rguntei-lhe de chofre, sem prcambulo, se cllc era 
da raça dos Guaycurús? 
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Contou-me então a sua historia. 

Como acima já dissemos, e aqui repisamos, os Guay
curús, const ituiram uma trihu eminentemente guerreira, 
briguenta procurando constantemente pelejar e saque.ir 
as aldeias das outras tribus visinhns ou mais proximas, 
sempre com o proposito de se entregarem ao roubo e a 
pilh3gem. 

Exce\lcntes cavallciros e bem providos de cavallos 
que eBes mesmos criavam, se lan~av:m1 com írcqucncia 
cm expedições longinquas e muitas vezes internavam-se 
cm territorios paraguayos, onde atacasam, não sómente 
os indios Guaranis, mas até as pequenas agg1omcraçõcs 
constitu idas por elementos puramente paraguayos. 

A sua audacja i,1 nicsmo ao ponto . de atacarem as 
que se achavam prottgidas por mn:i. pequena força mili
tar, p,cquena guarniç5.o, mancl:ul:l pelo Governo p.1r:iguayo, 
com o fim de garantir a segurança dos h,1bi tan tcs daqm:l
les " pueblos". 

E' assim que, hem antes da guerra Para~uaya-Br:1-
s ilcira <le 1865 a 1870, que snstenton "Solano Lopes" <li
ctador e Presidente da Republica do Paragl!ay contra o 
Brasil, Argentina e Uruguay, a pcquen:i povoc1,ção de San
Salvador, njl margem esquerda. do rio Paraguay a :tlgu
mns leguas, aguas-aba.i:xo, cl:1 fo1. do rio r' Apêt", proYida 
de um piqoetesinho <le tropa e cuja população total podia 
contar cm tudo uma centena de habitantes, foi rcpcnli
namcnte atacada e assaltada pelos imlios Guaycurús. 

Dos soldados e dos homens validos da pequena po
voação Salvadorcnse, muitos fora m mortos ; os outros ti· 
veralll de f ugir, para evitar serem massacrados. A maior 
parte das m11lhcrcs e crianças fugiram t;'imhc1n. 

Os Guaycurús, donos do campo d1.: batalha e da pra
ça saquc.•ar:im, pilharm11 e ron lia ram tudo quanto achar:un. 
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Incc:ndiaram mesmo os ranchos e fizeram prisioneiros al
gumas mulheres e crianças que levaram. 

J oãosinho e sua mãe foram delles. 

Tinha então, disse-me, segundo o que lhe foi conta
do mais tarde, um anno e meio apenas. Sua. mãe c.iptiva 
pôde continuar a cr iai-o. 

Ellc ignora tudo <lo seu pae. A sua mãe, nunca lhe 
falou dclle. 

Era c..~trang:eiro? era Paraguayo? não sabe, 

De sua mãe, c\le não soube quas\ nada. EHa m or
reu <Jllan<lo t inha qu;itro annos e meio ou cinco talvez. 

Era de origem guaran i ou paraguaya? isto é, já mes
t iça ou clescendcntc ôc mestiços, de india Guarani e de 
extrangeiro? 

Convem notar que todos os Paraguayos têm sangue 
Guarani nas suas veias, com a c....:cepção dos creoulos. 
clcsccndcntes de pac e. mãe extrangeiros. 

Estes, têm o t ypo francamente europeu, quanto aos 
outros, é sómente de meio sangue acima que se aproxi
mam bastante deste typo. 

E' quasi sempre o sangue do pae extrangeiro que 
supera e predomina a pesar de que, nes ta dcscendencia, 
:1lguns, segunda a região da sua origem, são mais ou me
nos de côr mais morena, sem que isso possa ser attribui
do á região. Assim no Paraguay, os habitantes antiga
mente originarios da r egião de "Villa-Rica" , eram mais 
queimados, trigueiros que a maior par te dos outros habi
tantes do p.-iiz. 

,. Entre as d ifferentcs tribu s de indios, pódc-se notar 
essa cliffcrcnça que c..'\ iste tambem, a de. que algumas dcl
las são mais ou menos bronzeadas e outras, mais averme
lhaclds, t:omo acontece, por C..'Cemplo, com os indics Gua-
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ran!s se os compararmos aos Ch~w;mtcs. { 17), aos Guay
curus e aos Guatos, que são levemente mais claros. 

O meu interlocutor t!ra moreno, bronzc:ldo, o que de i
xaria acrctlitar que un, pouco ele sa.n~uc de branco, es
clarecia um tanto a cõr de su::i. tc1. e que podia ter herda
do, tanto do seu pnc corno de sua mãe; podendo cst:l ter 
Umí\ origem in<li:t e talvez. ser um meio sangue guarani. 
Estes ponncnorcs cxplic:un por<1nc, tirante a côr, as li
nhas das feições de J oãosinho se aprcscnta\'am mais re
gulares, mais finas e contra.stava.m com .1 dt1rcza das dos 
índios de s ua t ritrn, ela qu:11 não cr.1 mais que o filho ... 
adopti\·o, e que o distinguiam tão nitid:lmcntc <los outros. 

Se, no physico esta distincção era notavcl, cr:H, lam
bem qu.w to a o mori'll, e tah•cz ainda mais fortemente ac
ccntuada, como putlc julgar e aprecia r, pelo modo tlc 
cmittir as suas p ropri:is idci:ts, cm tuc.Jo o que se refere :\ 
sua tribu : mas ta111hc111 e sohr-cllldo, quanto ao seu jui1.o, lo
gico, sen sato e r ccto, cm rclaç:1o á situ:'lç5.o cm que se acha· 
va.m, como intlios, morando e vivendo cm tcrritorio brasilei
ro e rc ivindicamlo a "N acionalidadc brasilei ra", corno aba· 
rigencs, ao mesmo titulo que O!- <lentais autochtoncs e até 
- concluiu cllc, com tnai5 <l ircitos que alguns cxtrangci· 
ros, tal como o Portugucr., senhor ele Barr,1nco-llrtinco. 

Como era tlc suppór, cllc nem s:ibc lêr, nem escrever. 
Cria.do pela tri bu. após a. morte de sua m5c, e não a te11do 
nunca abanclonatla, havia crescido na ignorancin, longe 
da gente civilizacla que os intlios fugiam por temor, e 

(17) E~istc no sul <lc: iC,tlo-Grosso urru tr ibu <lc nome Cha
vantcs que occup;w:i toda a haci:i J o curso inferio r do rio Pard=>, 
e os seus import;intcs afílucntcs tb. margem direita. H oje o que 
n::s la. dessa 1ribu. muito rc,c.ll1zid.l , fica. ac::i.inp::ulo n:is agu:is do r io 
Ivinhcima, nlaq;cm csqucrd:t 11:is ;.lcir::ul:ls do ribeirão de ,1lgu1u 
dos seus pequenos :i.Hlucntcs. Os chavantcs são m~nsos. 
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apprchcnsão, contenta ndo-se cm ficar A bôa distancia, só
mente 110. clcfcnsi\'a. 

1''13s, pouco a. ()OuCO, ú medida ql1C crescia, e se dc
scn,·ol\'ia a sua mocidade, os anci:ics da sua tribu a<lopti
\'O., reconheceram nclle, as :i.ptidõcs e as qualia<ldcs que 
dc\'i:tm alguns annos mais tarde fn1.cl-o considerar como 
lllll futuro chefe. 

:\ s!- im. chcgoll :t ser o bra<;:o di reito do Cacique 
Gu:idh·\cã e cm fim, Cacique, chefiando urna pequena 
fracç:io d:i. t ribu que, por r.t7.ôcc; de scgu:-anç.t e tambcm 
de COn\'enicncia nmtcri .tl quanto ;'t occupac:;,ão dos cnmpos, 
h~wia motivado essa scissfio. 

E ste C\SO, \"cm d cmon:-tra r <JliC sem n menor :::usp~i
tn <la cx istc11cia ,!e ::.ci<~m:ias qu~ s;"io o pri\'ilcg-io dos P ovos 
cul tos. os indlos :ts \'ão prat ic;i.n<lo. Se para el h.:s, aqncl
las scicncia!i são a11onyn1as, isto é. se cllas não têm nome, 
se assim1lham rnuito bem :10 que chamamos nós " politica" 
e "ccououlia f,()/itirn ". 

Joâosinho quando ainda 111uit1> 1110<;,o, havia tomado 
como mnl hl!r aquclla Jhivajh ãú que, :,,gora cm·c.:lhccida e 
de quem ntio te,•c filhos ioí substituida por outra jovem 
Guaycurús que jú lhe tinh;1 cfa<lo trcs varÜC!;. 

E logiou muito sua primeira mulher que, mui to co
rajosa e ded icada, lhe sah·ou ,·arias \·cze::- n. vida, cm cir
cumstnncin.s mui graxcs e até trngicas , quando a sua naçã~ 
cst,wa pcrscg-uida pelas autor idades policiacs de Corumbá 
e do Estado e ela gente do tcmivcl e dcscaridoso Portugucz, 
seu vizinho. 

Ei o que cl!e me nar rou. 
E, o qL1c me havia surp rchcn clido nclle, ã primei ra 

\'ista, achava. aqui, no que acabava <lc: contar-me, a c.xpli
cação racional e natural. 
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Levantimo-nos e voltámos tranquillamcnte á aldeia. 
A hora do mate tinha chegado, antes da comida 

da tarde. 
O resto Jo dia, passei-o desc.:mçando na minha rêde. 

NOTA - Das aldci:is tlos Guayrurús á S3n Salv:tdor ( Pa
raguay) a di sranci.a media pode :i.vali:n-sc en tre )80 a 200 krrts. 
Em linha r.:cb clla é de menos de ISO kros. 

Conta-se de 78 a 80 kms. de San S.1 lv:i.dor ao rio Ap.1. e 
deste a.o 1fotC"inbo n::i beira do Nabi!fquc - por c,o!mplo -
.i.ntig:i :1ldci::i, mais ou m:nos 100 kms. 

O rio Ap.i s~n·c de limite entre Q Par.1guay e o Ilr.:isil. 



CAPITU L O XIV 

PORMENORES COMPLEM ENTARES SOBRE 
TATUAGENS, PINTURAS, E 11\AQU I LH A
úENS. - EXPOSIÇÃO OE PRINCIPIOS Ptl'I• 
LOSOPH ICOS TRADICIONALMENTE PRATI-

CADOS POR TODOS OS MEMBROS DA 
TRIBU. 

A guaycurú Jhi\'ajh;i:l desenhava ainda. Achava-se 
verdadeiramente cnamor:ida da minha carona, pelos 

adornos repuxados <1uc cnfoit::wam os seus contornos. 
Elia tcim::1\'a em querer rcpro<luzil-os, no couro curti· 

do que lhe scrvi:i de papel. 
Pensava sem duvid,1. cm applkar os deta lhes de certo:; 

motivos nas tatuagens que mais tarde teria que fazer. 
Era isto mesmo o C\\1C ella se propunha. 
/\s pinturas que ns mulheres t razem no corpo e tain

bcm no rosto, com a cxcepç5.o <las applicaçõcs de ocrcs, 
de di \'er~as córcs, e de urucum, que podem filz.er, cada 
uma por si p ropria, c..xecutam-se umas nas outras ; mas ás 
vezes, na tribu acham-se mulheres mais habilitadas que 
outras e de gosto mais art ist ico, que se constit uem como 
especialistas, e recebem, cm troca das applicações da sua 
arte, diversos serviços cm pagamento, ou presentes. 

E stas mulheres, são pois, as t!Specialistas cm tatua· 
gcos da commun ida<le Guaycurú. 

J hivaj hã.á era uma dcllas na aldeia do " Tuyuyú ·•, 
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onde ningucm lhe contcsta\'a a sua autoriclaclc na matcria, 
nem seu tn.lcnto e nem o seu go5to pessoal, o que no 
entanto não accrcscia o seu orgulho. 

A communi<laclc qnc os Guaycurús admit tcm cm 
geral, e a promiscuidade cm que vi\·cm - taL·cz por 
causa dessa espccic <le conmmnismo que os liga. por lia
mes affcctivos e lambem pelos laços tlc sangue, lhf..'::i clú 
uma tal comprehcnsão da sociabili<ladc, que sna mcnt;-i\i
dacle se formou e se dcsc11\·0Ivcu no mais largo sentido 
da ]ibcrcladc individual e da a%istcncia 1nu tua. Esse scn· 
timento a que chamari~m1os o amor <lo proximo, os lcwl 
a aju darem-se reciprocament e cm todas as circumstancia~. 
sem o pensamento de tirarem pro\'cito alg:w11 para si pro
prio, pondo sc111prc <lt: laclo a ambição pessoal e sobretuclo 
todo scutimento de s11pcrioridacle indh·i<l11al tendente a 
se prevalecer e .1 qucíCr dominar e supp!:mtar até os 
che fes reconheciclos. 

Cons:dcram-sc todos igu acs. Não aclmittc1n a supe
rioridade de ning-ucrn a não ser a c.Jo Cncique on capitão, 
nos casos graYes cm que a tribu corre um perigo qualquer. 
e tmnbcm a do " padre " que é o medico ela trilm e o 
"bruxo". Autoridades que carregam com todas as res
ponsabilidades inhcrcntcs ás suas iuncc;ões; que todos re
conhecem, e dcantc <las quacs todos se incli11a.m ig-uahuen
tc, com obcdiencia passi ,·a, nos casos ele maior gravidaclt.!, 
que tocam o conjuncto de todos os membros <la. "Tribu" 
e os interesses gcracs. 

Nestas con<li<;ões e com uma mentalidade da qual 
o egoismo - especial e peculiar ao homem, nas sociedades 
civilisadas, é: completamente b~ni<lo, o mais perfeito en
tendimento, reina ua tribu. 

Sal\'O si explóclc de repente uma paixão dema:;ia<la 
viva que vem por a lgum tempo perturbar a tranquillidaclc 
dos espíritos entre alguns dos membros - nestas occa-
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siões cm que algumas nu\'cns, escuras vêm sombreando, 
ás vezes os animos - faz <lesenvoh·cr esse scntirncnto 
pen?so, tristonho, irrequieto e apaixonante que se chama 
0 ClU!llC. 

Por serem indios, não lhe t.::,;c;1pam. 
Para vol tar a J hivajhãá, era dia que p rocedia ás 

pinturas, ·0 maqui lhagcns '1 e tatuagCns falsas, simuladas. 
Tatuagens que levam a vantagem sobre as verdadei

ras, porque não são dolorosas, e que se desmancham e se 
supprimem quando não são mais do agrado dos que as 
levam; e se refazem ou se substi tuem por outras, con
forme os desejos, segundo um 1110<ldo novo, quando o 
ultimo <kixo\l de agradar. Hoje, poderia dizer-se scgumlo 
um modelo mais no\'o, ou mais moderno cslylo. 

l\fas1 na maior parte elas ci rcum~tancias, ê conforme 
o gos to da propria artista que julga melhor dos eífeitos 
da sua ark, sobretudo qu~ndo se trata. de pintar as Costas, 
que por falta. de espelho, a interessada não póde dar a 
sua opinião, e tem que acceit.ir o que s.ihe do gcnio a.rt is
tico da especialista. 

As pi nturas ou maqui\hagcns - consistem a.penas cm 
applic.ições mais .ou menos esfumadas de urucum ou de 
ocre amarello escuro ou avcrJ11clhado, sobre o rosto e 
a.lgumas partes do corpo. 

Esta "maquilhagem" não tem nada de artistice. 
r\s tatuagens sim uladas, estas são fC\t;:\S, qnasi sem. 

pre no rosto, mas geralmente nas \•esperas de grandes 
festas e rcgosijos que organi:am entre elles na trib11. 
Festas, em previsão das quaes, se fazem longos prepa~ 
rativos. 

A"\ntcs de tudo fazem-se grandes provisões de c,1rnes. 
Como clles têm um gado de sua propriedade, sacrifiA 

cam-sc nessas occasiõcs, utn novilh9 ou dois, na hora cm 
que é preciso, caso não têm carnes de caça em quantidade 
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suHicicntc. T od::n•ia, grande~ caçadas precedem essas 
fest.as. 

G ra ndes quantidades de mel proveniente das abe lhas 
s ilvestres são recolhidas. Os troncos <lc "11amocu!is" e 
seus pal mi tos apromptam-sc aos montões. 

T udo accumula-sc m una Ycrdadci r:i. abun<lancin. 

Ellcs t êm lambem a farinha de narnocul i, espccic ele 
"sagú" que cxtrahc111 ela parte inferior do t ronco que 
fica, como já se disse, e com a qual se ía1.cm exceilcntcs 
e nutritivos miugáus, na estação cio leite, isto é, clcstlc 
j ulho .até quasi o mez <lc fevereiro seguinte porque cllc~ 
t êm, como já declaramos, uma pcqucn.1. manada e portanto 
algumas leiteiras. 

~{esmo feíto com agua ou com i;:irap.1. , quamln fah,t 
o assucar, o m ingãu é muito nutr itivo e .,graclavcl. 

Ass im, provido c.lc todos aquellcs clc:ncntos primur
diacs e ... subs tanciacs, aos quacs cllcs ju ntam os seus 
p roductos agricolas : 1mmdioca, b~tat.ts doces, mi lho, aho
boras, morangas, melões e melanc ias com diversas outras 
frutas, que r seja e.lo campo, quer do cerrado ou clCl 111a tto, 
segundo a estação, vila-se 00.nqueteando a.lg11115 dias se
guidos. 

Certas bebi(las fe rmentadas que fabricam, a med ida 
que vão precisando, seja com mi11io, espccic de "chicha" 
seja com frutas ou até com mel e rcs iduos de col mei.is 
- "aloja". ajudam muito ã. criar e a prop:igar a alegria. 

Elles dançam , cantam ou melhor gri tam, bebem , 
comem, vivem assim varias <li.is na embriaguez dos pra
zeres que se dão e que vão progrc<lim.lo atC chc~ar a uma. 
sorte de e."ci taç5.o febr il, de paroxysmo a que contribuem 
sobretudo as danças. Danças guerreiras, <lanças ele genc
ro, toclas arnenisadas com passos e com movimentos lasci 
vos e mil contorsões, sem que sejam por isto, mais 
repro,•a,·eis que as danças modernas do mundo civilisado, 
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como o tango, o fox trot, o shimmy ou o charleston ! da 
America do Norte e imitadas das danças negras africa
nas. Não mencionamos aqui nem o cancan nem o ma.xixe, 
cuja obscenidade r epugnaria p rovavelmente, aos bugrcs. 

Assim vac o progresso! 
E dizer que todas estas danças, estas fo lias, torna

ram-se uma loucura nos brancos cm todos os seus Síllôcs 
onde ecoava a musica !t hambula, que. os Americanos 
baptisaram com o nome de JAZZ para disfarçai-a com 
outro nome e dar-lhe maior acceitação. 

?das, \'Ol tainos aos nossos bugrcs Guaycurús. Para 
cllcs, a musica? Oh! isto é o de menos, e nâo ficam em
baraçados para resolver a composição da orchcstra. 

Vi uma cspccie de violão, ou guitarra, "mbaraca" 
dos Guaranis con foccionatla por clles-mcsmos, e mal aH
nada - naturalmente - para acompanhar uma sanfona 
velha, of ícg:ante - um achado ou um presente de certo 
- servindo apenas para marcar o compasso. Orchcstra 
das mais primitiví1S, mas, sobre.ludo, das menos compli
cadas, á qual se juntam os ruidos agudos dos apitos, es
pccícs de flautas de taquara, o bater das palmas, e o rufo 
<lc algum tambor. 

Pois, nestas grandes ci rcumstancia.s, todos e todas, 
bugres e: bugras, fazem-se a ... ma.seara. ! Isto é, com
poem-sc um rosto adc.quado ao seu papel , adorn;mdo, no 
mesmo tempo 'a sua cabeça com uma especie de diadema 
de pcnna.s e arrecadas nas orelhas. 

E ' u llJ grande trabalho cm toda a aldeia, onde deve 
ter lagar a festa., durante os dois ou tres dias que ante
cedem os dive rtimentos. 

Port.-iuto, a artist~ pintora, enfeitadora, ornamentista, 
tatuagista cm falso, tem uma lida enorme. 

E ' provavd que tenha ajudantes ou .ipprendizes, 
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que repartem com clla, no que ha <lc menos artistico, a 
tarefa a r<lua de tanto trabalho occasional. 

E' preciso iguahncntc, tomar em conta que a cada um 
caJe o cuidado de apromptar as suas . .. vestes, pa.ra as 
festas. 

Na questão <lo vestido, da coniccção dos.. . fatos, 
<leve-se lambem assignalar que c.xistc ent re os membros 
da tribu, muita emulação. Ca<la qual trabolha por fazer 
melho r. E, as tradições as mais an tigas e.la tribu , sempre 
rcspeitdas, s5o aprovcit.idas e t razem por uma parte, a 
sua contribuição. 

A arte moe.lema ou moc.lcrno cstylo, não tem até a 
hora presente, fo r<;ado, nem viol.1<.lo as frontei ras da 
"N.ição Guaycurú". 

Os adornos de pennas mult icolores consti tuem as 
peças principaes das "vestes" . E11cs são usados, mais ou 
menos largos; acima do tornozcllo, nos punhos, nos bra
ços, na cintura e na cabeça. 

Para esta, confeccionam-se sempre cm for ma de dia
dema, e algumas \'ezcs, têm grnndcs dimensões. 

Estes adornos cmpennados1 sãos os principaes que 
servem para vestir o corpo. :Mas ainda, junctam-se-fües 
collares, pulseiras, ar recadas, penduricalhos e outro~ 
objectos mcudos que constituem os seus "jaezcs". 

O material que entra no seu feitio sae de diversas 
fonles. 

Vêem-se sementes de diversas plantas, unhas e dentes 
de féras, como já o temos dito, e a madrepcrola ti rada de 
um marisco que , ,ive nas lagunas. E sta madrepc.rola é 
recortada em pedaços de formas e tamanhos diHercntcs ; 
e os collares confeccionados co:n clla são de um bcllo 
aspecto e cffe ito, em cima da peilc escura avermelhada dos 
indios, assim como os penduricalhos, no pescoço e nas 
orelhas apesar de serem todos aqucllcs objcctos, marca<los 
de wn cunho bastante tosco. 
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E ' sobretudo nas danças e principalmente nos baila
dos guerreiros que todos aquelles atavios, pelo jogo do 
contraste, sobrcsahcm mais vistosos; e a impressão que 
produzem é grande, quando na noite, debaixo das altas 
ar\'orcs copadas, no te rreiro, se real:s;:im os b;:iilados, ao 
lume de fogt1eiras, acccsas e ateadas ao redor do acam
pamento, isto é, d;, aldeia. 

As chammas desses fogos, mais ou menos vivas, va
cilantes e intcrmittcntcs, na sua intensidade, dão uma luz, 
as vezes de uma crueza violenta; as vezes meio apagada, 
e aos corpos cmpcnnados, multicolores, agitados em seus 
movimentos felinos, \·h,os, rapi<los, clesconjunctados, des
locados nas suas contorsõcs grotescas, tomam um aspecto 
sinistro, satanico, que as caras, sobrepostas, pintadas com 
ocre vermelho ou urucurn, cont ribuem a tornar mais dia
bolic.i.s ainda, quando um raio de luz ou .a chamma viva 
de uma das fog ueiras ,·cm a bater-lhes cm cheio. 

E stas festas duram tanto como os mantimentos e as 
bebidas. 

A lgum.is vezes, uma semana '.nteira. As bebidas 
pódcm ser fabricadas a medida do seu consumo, até que 
se acabem os ingredientes. 

Como essa gente não é roida pela. ambição, nem pelo 
orgulho, nem pela inveja e menos ainda pela cupidez que 
afoga, nas sociedades civilisadas, todos os demais senti
mentos generosos e altruistas, ele que a. alma humana é 
dotada, e como a soberba original é sempre. conservada 
intacta e intimamente fundida no seu amor proprio, os 
Guaycurús consideram uma. fraqueza, uma extrema baixe
za submcttercm-sc ás e..x iger:tias da vida civilisada dos 
autochtones. Elles os conhecem muito bem, e preferem 
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renunciar completamente a. esta ,,ida a abdicar ela menor 
parcclla tl'csw Jibcrclade que gozam e c1uc souberam 
manter e têm il. peito de conservar. 

Para guardai-a, deixar-se-iam m.:,.tar, antes de con
sentir, cm seu prcj ttizo, na menor concessão que os tor
nar ia escravos de vontades extranhas 0'.1 contrarias ás suas. 

Essas abdicações que mostram o começo úa úeca,kn
cia <los povos, se vêem sõmcntc. a.clmiuidas· e acccitas pelas 
massas, nas sociedades t.ivilizaclas, que ele nrn.is a m .:iis, 
se vão sulJmcttcnclo a supprcssão de suas !ibcrclaclcs mais 
legit imas e ao 111cs1110 tc rnpo a todas as tyraun ias de ullla 
verdadeira escravidão. 

E' uma sal>ia philosophia que vão praticando o:
Guaycurús, que por tradição receberam, e que tem, na 
sua base, a liberdade inclivichml despojada dos vkios priu
cipacs que roeleam e corrompe1n ;i elo homem civilizado, â 
qual foi preciso mctter um (reio e numerosas barreiras. 
por uma seri e impo11<:ntc de leis repressiva . 

E ssa vida elos b,.;grcs. que estariam'os levados a co11 -
siderar como animalisada, cria e dá, comtu<lo, a fe: licidadl! 
a estes sclvicolas que, apesar elo que sc pódc di?.er, estão 
ao abr igo das necessidades. 

Porque, para cllcs, são estas, pequenas e pouco nu
mcrosi\s. 

E '-lhcs quasi sempre passivei abastecC!rcm-sc am
pla.mente. 

E m resumo, podemos clizcr, que estes bugres são 
feJizcs ~ 

E' raro que se achem pri\'ados ele alimentos e, muitas 
vezes, os têm em almndancia. 

As vestes, são ainda, entre as necessidades <los homens 
cm geral e qua.si debaixo ele todas as lat;tucles, o C]\ie, para 
os inelios, é de menor pn.:ocupaç:ão. 

Quando aos prazc:rcs, aos divertimentos, se consti· 
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tucm tambcm necessidades, ellcs sabem procurai-os e pre
parai-os. 

E m geral, nos indios. os cl1cícs das tril.Jus, não sabe· 
riam explicar as vantagens que encontram cm manter-se 
e ctn conservar-se na sua vid:1. sclvicola, pela iguorancia 
cm que se acham d.t. nossa vida - o que os impede de 
estabelecer na sua mente qualquer comparação - ; salvo 
talvez, par uma parte minima, no que esta apresenta de 
mais aprccia\·cl para clles Guarcurús. e que têrn forço
samente reparado, nas fazendas, onde, pcrmanessem ás 
vezes alguns dias seguidos, - e não saberiam fazer urna 
O:.J>OSiç~o capaz de chamar :í vida ~clvicola que lcYam, 
alguns imitadores. 

Para isso, nunca pensaram em fazer propaganda -
meio desconhecido nris alclci:t~. ~·l as, se existisse, na men
talidade dos lmgrcs, algmna uoc:::ão ;:i.proximando-se do que 
conhecemos e practicamos com esse 11on1e~ , manife star-sc·ia 
com absoluto desinteresse e com toda sinceridade. O que 
seria cm completa opposição como que se \'ê nas socicda· 
des civili?.ada:::, onclc só se visam proveitos lucrativos. 

A vida é brcvissima. Nã.o obstante, busca-se cm vão 
mul tas vezes, e até morrer, uma parcclla de felicidade , para 
dar á nossa e:( istcncia ephemcra, ao lado dos numc:rosos 
obstacu1os que se eriçam clcante nós, das diHiculdadcs que 
nos assaltam e dilS luctas incessantes as quaes obriga o 
gráu de nossa civi lização, a compcn~ção á qual julgamos 
ter direitos. Esta parcella de fel icicladc só se pode cn~ 
centrar realmente no contentamento que dão as vantagens 
adquiridas pela activ'idade propria de cada um , além d.is 
satis facçõcs que procura o cumprimento do dever; ou bem 
ainda. nessa mcsm.:i ordem de idei ;:i.s, cumprindo actos que 
os levem com desinteresse e abnegação, a tornar-nos utcis 
ao proximo e, justificando então a razão, e a finalidade 
de nossa prescnç.1. na g- randc obra universal elo Crcador. 
Rc flcctindo bem, e pelo que presenciava, parecia-me que, 
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na simplicidade da sua cxistcncia, dos seus usos, dos seus 
costumes, e apesar da falta completa ele l>cm estar ao ponto 
ele v ista matcria.l - este, sómente segundo o nosso modo 
de ver - cllcs eram felizes! 

E, na natureza tecla primitiva de sua mentalidade 
simplista, os lmgrcs, comprchc11clia111-110 perfeitamente e 
tanto assim, que fugiam ela civilisação, como sendo uma 
coisa perigosa, como de um mal, de uma doença conta
giosa, de um ílagello. Ellcs prcí criam e g:osta,·am mais 
vcl-a de longe, desde os seus maltos, e antes nos outros 
do que entre cllcs. 

A um t rabalho manual qualquer, desde que seja ol>ri
gatorio, permanente, o in<lio não é capaz ele submcltcr-!ic. 
nem dobrar-se. 

Assim cm certas fazend as, onde por acaso se emprega 
um ou outro 2.lgumas vezes, não chega a subordinar-se a 
todas 2.S exigencias que pesam sol> rc cllc ou que o propr:o 
trabalho lhe impoe. Logo, abandona o posto. 

Seria preciso um treinamento prolongado, durante 
uma ou duas gerações pam chegar a dar-lhes o gosto do 
t rabalho, e ainda assim tem havido tr ibu de iudios que 
com o tempo e pouco a pouco se !undiram com as popu
lações aborigencs visinhas, no meio das quacs cllas viviam. 
Isto se viu e se produziu nos municípios de lvlir:mda, 
Aquidauana, Coxim, com os índios das tribus Tcrrt!nos, 
Q ueniquenáus, Lh::mas e mais algumas outras, hoje quasi 
in teiramente <lesapparecidas. 

As doenças, sob fo rma epidemio, como as Uc..xigas 
que appareceram em 1886 e 1890, concorreram muito 
ao dcs.,parecimento ele uru grande numero dos indiO!> . 

Aq11ellas tribus assimilaram-se bastante facilmente os 
usos e costumes da gente cm cujo contacto viviam, e cujo 
systema de vida era ainda relativamente de um grâu. pouco 
elevado, devido ás difficuldades cm procurar-se os ele-
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mentes de maior ncccssicla.dc, e sobretudo, cuja cxistcn· 
eia material não se afastava muito ela sua. 

Quanto aos Gunycurús que se consi<lcram como 
descer.dentes de um a g- rande e poderosa "l\ação" guer
rci r';i - ellcs assim clizcm-no muitas vezes nas conve rsas 
amigas que temos - a s11a soberba innata os impede de 
viver perto de populações onde se achariam fatalment e 
:ia ncccssida<le de se submettercm n um trab,'Uho seguido, 
continuoi obrig.itorio mesmo, e onde a sua liberdade se 
encontraria entravada e lim it:i: d::i . 

E ll cs. bem querem ;\CCCi tnr os prcsrntcs que alg umas 
vezes se llv:s d{l , como nestes uh imus tempos - o Go
,,er no lhc5 man cl :l.ia dist ribu ir , lll.LS estes, cllcs os consi
deram como devidos. Comtudo, se de algum visinho, 
cllcs r ccchcm objccto 0:1 qualquer coisa de presente que 
lhes ag rade, procuram qualquer outra coisa para dar por 
sua vez cm t roca, que consideram como agradecimento ou 
pa.g:a.mento. 

O {c itio dcllcs, o seu tratamento é bom p:tra com os 
qu e os trat am como cllcs julgam mcrcccl-o; isto é, de 
igu:11 a ign<.11, sem tomar cm contn, as condições cl iffercn
tes que os separam, que ignoram, e n5.o ql1crcrn, nem pro
cur:lm conhecer. 



CAP IT ULO XV 

PRIMEIRA EXCURSÃO. - UMA PEQUENA 
CAÇADA. 

Q dia seguinte era 2 de janeiro. O Capitãosinho que 
eu chamava só pelo nome de Joãosinho - creio 

que não tinha mesmo outro que este de João que se lhe 
<lava na sua íonna <liminutl\'a. De certo, sua mãe não 
havia dado a conhecer o dclla, nem revelado o do seu 
pae, qU.e havia sido morto na occasião do saque de "San
Salvador". 

Pois nesse dia, Joãosinho convidou~me a uma ca
çada. Não podia eu, desejar melhor. EHc aproveitaria 
a oportunidade para. me m ostrar a lguns cspecimens de 
" pão-santo" - (Gaiac Offis.) - e de "quebrachos 
vermelhos " , cs scncias bem mais escassas na margem es
querda do río Paraguay; isto é, no lado brasileiro, mas 
bastante abundantes, a ultima sobretudo, na margem 
dire ita, no Chaco pa raguayo. 

Elle havia aprornptado uma "matula." para o dia, 
e a mais, levaria o nccessario para tomar mate. 

E squeci-me <lc dizer que o consumo desse producto, 
era bastante gran<le nas aldeias dos Guaycurús, e que 
os bugrcs tinham de ir até Santo-Antonio do Nabiléquc 
para proc-ural·o, dando cm pagamen to, isto é, cm troca, 
pelles, pcnnas e couros, e algumas vezes, prestavam os 
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seus serviços na occasião c1os r odeios. - Nesses traba
lhos, gostavam muito de prestar a sua ajuda, porque havia 
sempre muito b0J1S churrascos para come r. Sempre 
carncava-sc alguma rez. 

Concluido o almoço, J oãosll1ho mandou buscar dois 
cavatlos. Depois de sel\ados, cada um de nós, com a 
sua clavina, c\lc um r emington e cu um winchester, mon
támos a C.'.lvallo e sah imos seguidos por tres dos seus 
cachorros, os unicos p resentes na hora. 

Um dcllcs era tigrei ro ou onceiro, segundo parece, 
como se diz no paiz, isto é, mestre para caçar onças, 
os dois outros eram vcadci ros ma~ corriam tambcin antas 
e porcac1as. 

Passamos pela r oc;:i g-rande, onde tres ou quatro bu
g rcs tr abalh:\\'am. Havia um rancho para abrigo, cm 
caso de m:lu tempo e para pouso, á noite, na cpoca de 
plantar ou c1c fazer a colheit a ; muitas mulhercS e crian
ças ia m J;i. para ajudar a. tomar pa rte J1estcs trabalhos. 
Depois ele nm olhar. lançado de um lado e de outro, feli
citei o meu companheiro. A li se via um pouco ele tudo, 
como na roça pequena, perto da aldeia; mas tambcm, n:i 
mesma desordem. 

Estes coitados. não eram capazes de fazer melhor. 
Quasi não t êm ferra mentas e faltam-lhes os conhecimen
tos; fazem :tpcnas o que podem e mais ou menos o que 
viram fa1.er. Comtudo, o pouco que hão de ti rar do 
chão, é para ellcs uni grande auxilio. 

A terra não é·lhes ingrata. E, cm troca elo que lhes 
dão, cultfran<lo-a. méll e mal, ficam :i.inc1a muito bem p:i
gos. Ella p.1. recc sentir e con1prcl:cndcr que os seus 
dono~ cnrccem elos dotes ncccssarios, qne ignoram tudo 
das dclic;,.dc7.i'\S e dos carinh os co m que ella deve ser t ra
tada, e que, portanto. com a sua impcric ia e incompctcn
cia, não s:1.bed:1.1n t ratal·a melhor; mas sente, assim mcs-
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mo, que lhes dão, cm cuidados tudo quanto julga esta r 
em poder dcllcs. 

Fomos em seguida a trote até i orla <lc outro matto, 
bastante extenso. 

Apeámos. Atáinos os nossos aninHlCS e entramos. 

Depois de percorrer :ilguns metros, tivemos a neces
sidade de abrir uma passagem com o fadio. Mas , logo 
ndeante, o matto tornou-se mais ralo e mai s limpo. 
Vimos algumas aroeiras de bcllo tamanh o, perobns, ce
dros e alguns quebrachos vermelhos que os brasileiros 
da reg':ão cha mam - não sei porque motivo - ucha
macocos", do mesmo nome que os indíos <la tr ibn ch:1.
quenha, assim appclliclada. O.e; c:tchorros. <lo seu lado, 
tinham sahido cai:; a.ndo dc.H1c a nossn entrada no m:i tto, 
e logo, ouvimos os seus la tidos. Tinham achado o ras to 
de algum bicho, - pronwc hncn te, veado rnattci ro ou 
catet o - e perseguiam-no. · sem parecer rebatei-os do 
nosso ]ado. 

Sahimos do matto e C5pcrâmos um momento. Os 
latidos dos cachorros C]HC parccinm afastar-se, cessaram 
de vez. 

l\fai s adcante, numa ma tta mais rala, onde entramos 
a; c~wallo, Joiiosinho me mostrou dois cx<!mplarcs de 
"p:io-santo ". Atra,·cssamos es5a matta e a sahid;i um 
grande carandazai apresentou-se á nossa frente . 

Atrnvcssan1ol-o igualmente.· Os cachorros nos ti
nham alcançado. Onde acab.1va o carandaznl, cm fre nte 
á nossa di recção, começava um g-rande brejo ; porém, o 
chi'io crn bastante fi rme-· não ;i.tolava - era antes um 
campo muito baixo, no qual pudemos entrar a caval\o 
para. chega r até u ma laguna que de longe se cnxcrga,·a 
no seu cent ro. Sem duvida, clevi amos encon trar , ás suas 
margens, numerosas aves aquaticas. 
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O lagar era. muito descampado, Nada ho.vfa. pa.r:i 
esconder-nos e poder aproximar-nos sem sermos vistos. 
Era muito prov;;n·el que com a nossa prcsenç::i insolita, 
nesse n:e:o, íamos provocar a fuga daqucllcs bandos de 
nvcs . que constitu iam :i. a.ttra.cç5o da laguna. 

Quebrando um pouco .i. no ssa dire ita, e!. afastando
nos tambem um pouco, fomos até alcançar uma pequena 
an1ore de pequeno porte e de copa rala, mas ain t?a suf
ficicntc para dar uma sombrinha aos nossos cava\los. 

Apc:in1os e :itámos os animacs ao stu pé . 
Notava-se ao seu redor 11ma pequena elevaçã o for

mada de conch~s de taramnjos principalmente, que di
versas aves, mas sobre:udo os carões, vêm comer, dcs
c::rncam.lo-sc nos galhos da arvore. 

D epois <le ter atado os cachorros que nos haviam 
scgu:do, fomos a pé:, com tnuitos cuidados, para aproxi
mar-nos ela laguna. 

O que cu dcsej,n·a sobretudo, e já o ti1:ha pedido a 
Jo5.osinho, er::i. matar algumas garças rancas, para lhes 
tirar as pcnnas que, para dar de p:escnte, me haviam 
sido pedidas. 

P recisamente, ent re dive rsos outros longipe:rnas, 
como tuyuyús, cabeças scrcas, baguarís ou garças móras. 
viam-se alguns pa.res de garças brancas, <la espccie maior; 
ela mais p~ucna 11 ão ha ,•ia nenhuma. De onde esta.va
mos. porém, sem 1nostrar~nos demais, pod;amos i vonta
de, admirar as suas !ongas pernas e os seus longos pes
coços ar.nadas de um bico muito compric!o, que no seu 
c.onjuncto se rerlectiam nas aguas tranquii\as dessa la
goinha, no mesmo tempo que os reflexos dos caus t ican
tes raios dr; um sol de verão, pelas 4 horas da tarde. 

De vez em quando, uma ou outra dessas a,·es per
naltas , de brancas saias, argmnas dc!las orladas de preto 
na e.~trcmidade de suas asas, n1ergulhav:i num movi-
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mento rapitlo o seu longo bico, na delgada camada ele agua 
clara., para pegar no fundo, apenas lodoso. o bichinho que 
a acuidade cJa. sua ·Jista lhe tinha pcrniittido descobri r. 
Foi p reciso quasi dei tar-nos 11 0 c:ipinza.1 elo brejo e ser
pear para não nos descobrirem. 

Se por a.caso. tivesse ba,--ido algumas "chajhas" ou 
terús -terús, ( 1) certa.mente, elles teriam lanç:ido o g rito 
de alarme e espan tado todos os bichos dos arredores e 
todos os commensacs da -Jagoinha. E ' incri,•cl como 
iCstas duas variedades ele aves têm os ouvidos finos e 
·scnsivcis, como tambcm o seu orgam da vis ta. 

Joãosinho ra.stcjou o melhor que pôde, e ainc1:\ bas
tante ligeiro, deixando-me longe atrás dclle. Assim, 
apro.x11nou-se bastante ele uma 11arclha de garças. Eu 
tinha-lhe seguido á distancia; mas, quando o vi apontar. 
parei. 

Demorou-se um pouco para at jrar. Po r fim, sahíu 
o tiro. 

Um vóo magnifico ele todas as aves naquclla hora, 
frequentadoras <la laguna, foi a conscqucncfa. ela ruidosa 
detonação. 

Varias cen t enas dcllas, ele cspccie diHcrcntes, esta
vam disseminadas nas suas margens e alé no centro, 
onde havia numerosos patos que se p11 zcr;1,m a voejar, 
todos protes tando com os seus gritos, que 110s pare ciam 
hostis, contra o desassocego que acabavamos ele ocasio
nar entre clles. 

Logo de pé, vimos dois pequenos vul tos brancos que 
haviam ficado na beiradinha da agua. Um clc lle~ mexia· 
se a inda. 

(IS} No B,asil, a chajha., chama-se anhuina, e.= o tcrú-tcrú, 
quero.quero - que é a. onomatopea do seu grito. 
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Fomos aproximando-nos. E, Joãosinho, passando· 
me a sua cla\'ina, foi buscar as suas victimas: duas bella s 
garça~ cb cspccie maior , que nos deram 30 grammas de 
pcnnas, mais ou menos ; - foi o que a\'atici. 

A demora de Joãosinho a dar o riro, era pôr que 
ellc esperava que as duas aves que anda\'am cle\'agar inho, 
chegassem a collocar·se um;i ao lado da outra pcrmit· 
tindo que a sua b.ila fizesse duas victimas. Voltámos 
aos nossos anirnncs, e logo mont.imos a c~vatlo, e deva
gar tom.Í.11\os o caminho da aldeia, onde chegámos ao 
l)Õr do sol. Na nossa c....:cursão, não sentimos {orne, nem 
tivemos sCtlc. Joãosi nho havia bebido um pouco de 
agua quente da bgoinha. Tambcm, sem tcl.a. provado, 
volt .imos com a nossa matula. 

lla\'iamos combinado que, o dia seguinte, se o C1pi
tão GHazú--,\cã não v:cssc no " Tuyuyll " , que iriainos 
visita i-o na sua :\Ideia. i\h .. c;, nesse dia . (3 de janeiro), e 
bem antes da sahicla do sol, cahiu uma chu\•.t pesada e a 
tempestade que :1 t inh a. proyoc.i.do, parecia querer ag~ra
,·:i.r-sc. A viagem foi, pois, adiada p:u::r. o outro db de 
manhã. De\'J..g<lrinho, o di:i se concluiu. Eu o passei 
parte do tempo na rêde. tomando malc de vez em quando, 
e prosc:mdo quer com Jof1osinho quer com Jhi"ajhãil. 
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J 111VAJHÃÁ. 

JH IV AJHÃA tinha tal\'Cz tlc 45 a 50 annos. Era, pelo 
menos o que parccía t er . Não tive a indiscrcção de 

lhe pergunt ar. Suppuz q ue as bugres mesmas, podiam 
ter a va idade de não querer confessar a sua idade. 

Sem duvida, podia rambem põl-:t cm difficulcladcs ou 
bem obriga1-a a dizer uma pequena mentira ou antes, a 
declarar que a ig:,orava. E ra isto, o que de certo, havia. 
de mais provavc l. - Ella, neste e.isa, não teria sido 
sosin ha cm achar-se cm a.puro tão enfadonho. 

O Joãosinho, mesmo - suppondo que a sua historia 
fosse cm todos os pontos, cx:acta, historia que se lh e 
en sinou quando já era mocinho - se acharia, de certo, 
incapaz de di?.cr-ntc a data, ou melhor ainda, o ;mno cm 
que a povoaçãosinha de "San Sah•ador" havia sido s.1.
queada pelos ind:os guaycurús. 

P ois, para clic, contando a sua idade desde aquclia 
da ta, t eria pelo menos de 3S a 40 a.nnos; e ass im mesmo, 
mostrava t er muito mais. 

Pode-se arlmitti r tambcm que o s.:i.quc de "Sa.n Salva
dor" t ivesse sido anterior :i g uerra P a.raguaya-Brasl1eira ; 
nes te caso sua idade se aproximaria da que lhe. <lava a 
sua physionomia de varão em plena. pujança. 
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Ernquanto ti sua mulher, á. sua primeira mulher -
hoje numero 2 - Jhivajhãá, admittír-sc-á que podia 
marcar muito ma is do que a su::i idade real. 

As mulheres cios indios, conforme se sabe, levam 
nma vida de escra.Yas corno acontece nas raças in ferio
res; a e nas são reservados os mais rudes e pesados tra
balhos. 

Já. mu1l1ercs desde os onze a. doze armes, vinte 
a11nos depois, são avós e algumilS vezes bisavós! 

A velhice .is colhe impicdoo.i.mcnte antes do tempo, 
antes da idade. 

Mas, se J hivajh5.á n~o tinha tido filho - caso ra
riss imo entre. os ind'.os - o que ainda se explica pcla 
\'id,1 super-activa. que levou, acomp::mhando o seu ma
rido cm todas as suas e,.:.pcdiçõ'!s, muito havia soHrido, 
nos sacrificios que ícz <lclla propria pela sua tril>u e 
pelo seu 111.1.rido J oãos:.llho. 

Fõra das c.xpecfü:;õcs guerreiras da tribu que ope
rava se1r.prc, segundo a tactica e ;i maneira propria dos 
in<lios, isto é, por emboscadas m:is sobretudo por sur
presas, as ía<ligas e as priYações, além <le serem fre 
quentes e extenuantes, pouco aind:i., entravam cm conta. 

Eram ellas um habit o, um treino; era a vida 
mesma da tr ibu, dos varões principalmente. 

Tudo quanto contribui-a. aos soffrimcntos e aos sa
criricios de cada um, redundava e trans formava-se em 
uin beneficio para si mesmo, e no mesmo tempo para 
tocia a cxnmnu nidade, e JhivajhãfL participava ele todas 
as expedições, acompanhan do se mpre o seu Joãosinho. 

O objcctivo sempre encarado, era de conservar á 
tribu e a sua cohcs5.o e a ~ua ío rç,1, pela união intima 
de. todos os seus membros, a fim ele pocler resistir 
victoriosa.mcntc contra todas .1S tento.tivas de dispersão 
que os seus inimigos procu ravam c:<ercer contra elles. 
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Essas si tuações, entre a.s mais criticas e as mals 
penosas , provinham principalmente e sempre, das :imca
<;as e perseguições de que eram as vict imas designadas 
desde tres a qu atTo a nnos já, de p:i.rte das autoridades 
policiacs ele "Corumbá". 

Perseguições que se <lavam sempre 5. inst igação e 
a pedido do seu tcmi\'cl visinho do " Barranco-Branco". 

Para evi tar rcprcsa1ias sangrentas, quasi sempre, 
cm legar de se defenderem. e de fa zer face ao inimigo, 
preferiam e procuravam retirar-se, esconder-se antcc; 
de aprese ntar uma qualquer rcsistencia. 

E, tinham .razão. Era a prudcncia m<.:sma que 05 

guiava. 
1Sabiam perfeitamente que. se a sor te ou a in fe lici

dade fazia que as suas balas fizesse m u ma só victim;i 
que· fosse, nas linhas c1 o·s seus agressor es, teriam de 
soffrcr uma batida, na qual seriam mobi'.isados até as 
forças fcdcracs, como 'isso aconteceu cm fim de 1898 e 
da qual seria post a de lado toda compaixão. 

l\t!atar ! seria. a. ordem. 

Tudo isto, sabiam•no pc.r[eitarncnte, tanto que -
a.penas se a.nnuncinva uma amca~a - e tinham bons ami
gos para preveníl-os - tomavam disposições p~ra mcttcr
se cm log-ar seguro e. ao ahrigo de todo e qualquer ataque. 

A fim de evitar toda surpresa. possivel, os membros 
da tribu contr ibuiarn, segundo as suas forças e os seus 
meios, a vigiar do modo melhor e m.i.is adequado pela 
segurança geral. 

Foi, pois, cm <Üvcrsã.s circums tancias, que Jhi,·a
jhãá arriscou varias vezes a sua vid:i para salvar a do 
seu marido e tambem para impedir a <lc9lruição de sua 
t ribu e a dispersão <lo resto dos seus membros. 
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E lb era uma verdadeira ama.zona. J\1ontava a 
c.,vaHo como o melhor <los cavallciros de sua tribu 
e em qualquer animal, o primeiro que se apresenta.v:11 

apenas domado, ou mesmo sem sel-o, que ella mesma 
laçava, se preciso, com t:u1ta dc~-tridade que o teria 
fei to o melhor e. mais habii dos "cow-boys 11

• 

E ra , segundo se dizia, de nma clcstreza. not:wel para . 
o t iro a bala com as espinga rdas ordinaria.s que grande 
parte <los homeus de sua tribu possuiam. Mulher 
incançavcl. Podia lazer, como já lhe aconteceu em 
di,·crsas occasiõcs, ca.minh.1das considera.veis nos ma
cegõcs dos brejos - como os que. existem na região 
e qnc são immcnsos, ou ainda nas campanhas dcscrtic.1s, 
atravessando rios. corrixos , brejos carandazaes intcr
m~navcis ou mattas espessas, onde os encontros peri
gosos eram sempre passiveis. 

A sua resistcncia physica havia sido provada muitas 
vezes e posta á prova pela sua propria ,·ontade e tam
bcm, muitas vezes com risco de sua propria vida, tão 
grande era o devotamento que tinha para com a sua 
tribu e particula rmente para com o Joãosinho, seu 
marido. 

!\I ui tas ,•czes , a tribu achou-se na obrigação de 
mudar de acampamento, segundo cer tas circumstancias 
e li'.1.mbem devido as ameaças frequentes que lhes fazia 
o Senhor de Barrar.co-Branca . 

.iE, no vasto territorio por clla occupado, nos foi 
dado ver numerosos legares abandonados, e onde anti
gamente haviam fi:o..-ado suas moradas. 

Entre as mais recentes pcrsegu!ções que a t ribu 
teve de soffrer, Joãosinho me con tou - no seu cs!ylo 
e á sua maneira, uma, na qual tres a.amos antes J1nva
jh5.á foi quasi victim:1da. ;\Ias, graças a. sua coragem, 
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a sua decisão rapicfa que lhe clictava o perigo imminente 
e mais ainda ao seu sacriEicio, a tr ilm toda íoi mcttcr-sc, 
ainda cm tempo, ao abriga de um ataque, e evitar que 
fosse morto·ou cahissc pris ioneiro dos seus aggressorcs. 
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UI\\ ATAQUE A ALDEIA DE J0Ã0S1NH0 
CONTADO POR ELLE /\\ES/110 E BALDADO 
GRAÇAS AO SACR!FIC!O DE JH!VAJHÃÁ . 

N A cpoca cm que se deu es ta nova aggrcssão que 
não passou senão de uma tentativa, visto co:no 

os atacantes ficaram frustraclos nos seus intentos e na 
sua empresa, e que deu Jogar ao cpisod:o ·cuja narração 
seg ue, a tril>u, COlllo agora, achava-se dividida em dois 
grupos. O menor, cncabec;aclo por Jo5.osinho, occupava 
uma aldc ia sinha perto do morro do "Niutaque" ao qual 
se apoiava; morro que é situado na beira csquerc.la do 
rio clo mesmo nome. 

A outra aldeia ficava duas leguas dis tante, um 
pouco ina:s adcantc num lagar chamado "Tigre". Est:i 
ul tima t inha ;>ar chefe o Capitão Guazú-Ãc.í. e era a mai~ 
importante. 

Fóra de alguns trabalhos agricolas exigidos nas 
roc;as que fazem e mantcm os :índios com o fim de se 
procurarem m.1.ntimcntos supplcmcntarcs, ió ra clns ca
c;adas que estas não lhes podem dar, são ainda estas 
ultimils que occup.im e ex igem il maior parte do seu 
tempo, além do que se emprega. cm cuidados de algu
mas cabeças de gado e cav.illos q uc possuem em 
proprio. 
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Pois, num dia <laquella epoca. Jhivahjãá aconipa
nhacla de outra mulher e com dois bugres da sua aldcin., 
fôra á fazeudi nha "São-João", ele um tal Joaquim 
Cardozo. <listante 4 a 5 kil ometros mais ou menos ela 
sua aldeia. 

Naquellc tempo, o fundador dessa fazcndinha, 
mantinha-se J1cl!a ainda, aguentando as ameaças do 
Senhor de Barranco-Branco. 

O fim deste passeio, era procurar alguns metros de 
algodão e um ponco de herva-matc. Em troca, para 
pagar as compras, os bugres haviam levado alguns couros 
de vaccas. 

Depois da partida de Jhivajhãú e seus companhei
ros, Joãosinho, o Capitão d a aldeia, tinha sah ido do 
seu lado, com trcz outros bugres, cm busca ele mel e, 
tambem para caçar, se se aprcsenl..lssc a opportuniclaclc. 

Do morro elo 11 Ni ut.aq ue 11
, isto é, da aldeia á fa

zcnclinha "São-João", o caminho era marcado por 
alguns tr ilhos mais ou menos parallclos, cortando cam
pos limpos, as vezes pequenas mattas e tambcm caran
dazes. 

Fazia uma hora apenas que Jhivajhãâ e :-cus com
panheiros estavam na fazen<linh a, quando a sorte vciu 
favorecêl ·os, fazendo-lhes <lcscohrir, .por icasua.lidatlc, 
graças a uma pequena nuvem de poeira que se levantava 
no ar, no caminho vindo <le "Santo-Antonio", um des
tacamento armado que se a.van·çava na -di recção de 
uSão-João". a trote regular. 

Como Jhivaj hãá e os seus não tinh;).Jn dcsc:llado 
seus cava!los, cllcs os levaram logo, atra s da c:isa de 
morada, e, atravessando rapidamente o curral , mon
taram a ca"allo e, fugind o apressados, alcançaram, 
mantendo-se escondidos pela casa da fazenda e alguns 
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an·orc<los, o carandazal mais proximo. Vararam-nú 
rapidamente. 

Tendo chegado cm campo limpo, mcttcram seus 
cava.lias a galope na direcção da a le.leia, porém e,·itando 
utilizar-se dos t rilhos batidos, passando mesmo á dis
tancia delles . 

Não haviam sido vistos do destacamento, e o fa
zendeiro, sem mentir e sem atraiçoai-os respondeu :is 
perguntas do chefe da escolta a respei to <la aldeia e elo 
numero de bugrcs que a occupa.vam. 

Elfc havia reconhecido que os reccm-chegados eram 
saldado s. 

Todos estavama vestidos á pai sana, mas tanto o 
chcf e como os homens que o acompanha\"am pareciam 
serem sol dados de policia, e le,·a,·am armas de gue r ra. 
Effectivamcntc, o fazendei ro não se equivocava. 

In fo rmaram-se da distancia fi. aldeia. 
Logo, sem dcsc llar, depois ele ter comprado xarque, 

fizeram um churrasco e comeram. 
Ellcs eram nove, ao todo com o chefe. 
A hora que assim perderam, havia dado a Jhi\"a

j hãá tempo de sobra p.ua chegar e prevenir to<la a 
ge nte da aldeia. :Mas Joãosinho estava ausente e 
Jhivajhãft não sabia de que lado potlia ,·oltar. 

Os dois bugrcs que haviam acompanhado Jhi\'ajhãá 
aj udaram todo o pessoal ela alclcia a mudar-se de pressa 
para o matto e esconder·se nos lugares mais espessos, 
matto que rodeava o mor:ro do N1utaque, dar.do o alar
ma, ao mesmo tempo, aos bugrcs que estavam na roça. 

E ntret:mto Jhivajh5á se foi sosinha e a galope no 
"Tigre" para participar aos bug rcs des ta A ldeia o pe
rigo que os ameaçava. 

Do Niu taquc ao Tigre, ha 12 ki lom. mais ou menos, 
e o caminho ou melhor os trilhos, \"ão dcscm·ohcndo-sc 
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a dis tancia de algumas centenas de met ros, de uma 
ca<le;a, ele morros baix inhos quasi mticlos, en tre si, pcla.s 
suas bases e formando como uma pequena. cordilheira., 
até chegar no togar chamado ºTig-re". nornc dado tam· 
bem ao ult imo morro. o mais elevado pelo qual te r
mi na a cordilheira, e onde estava a Aldeia do Cnpitão 
Guazú-Ãci. 

Este achava-se ausente tnmbcm. O alarma foi 
grande. :Mas os poucos h omens que tinh am fica.el o llJ. 

a.Ideia., ajudaram mu lheres e crii\nc;as a rnu<lar-sc indo 
esconder-se nas partes, mais apertadas do matto da 
cordilheira, cujos ultimes pequenos dcgrãus, acabavam 
quasi :i bci ra elo gora nele corri.xo "N' amoculi" - b raço 
que se destaca da margem esquerda do r io Niutaque 
para Yir desemboccar nesse mesmo rio, mn pouco acima 
do morro do mesmo nome, formando assim uma ilha 
bastante grande e quasi todo brcjosa, ou de campos 
baixos. 

Não se sabem nunca os dcsignios da Providencia , 
e apesar <lc t odas as precauc;õe.s que podem tomar os 
bugres quando vinjam ou sahem de su:i alcleia, não ha 
n ada que possa imped ir que a so rte - a má sorte -
os Jeva a topar com os seus inimigos. 

Naqucllc <lia. o i nimigo era o dcs tac õl mcnt o, a cs· 
coita. armada. Scri õl cntr10 preciso <lcfcn<lcr·sc? Ell<~$. 
po~s. não tc,niam a neccssiclaclc de fa7.c r frente e ele 
bate r-se un1 cont ra <lez, se o caso se t ivesse aprcscn· 
t~lClo; mas, arrisca,,am matar muito dos seus ag-gres
sorcs, e, para. clles, como j;i foi explicado, esta soluçã o 
sc ri;i per igosa. Era prefcrivel cvi tnr qualquer encon· 
tro que pudesse tornar-se funesto. 

J hivajhã.'i, cumprindo o seu primeiro dever, voltou 
ligeiro á :ilcleia do :\"iutaqu~. que achou dese rta e com· 
plctame ntc clcsoccupacla. 
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Sabendo que t oda. a sua gente estava bem assegu
rada, ficou satisfei ta.. 

Devido ao a\ ra.so que pàz o destac:ancnlo clll re
montar a cavallo. o tempo ncccss:1rio para. a evacuação 
da aldeia, ha.vla sido mais que sufíiccntc para que toda 
a nmda.nça se cHcctuasse cm ordem. 

Jhivaj hãá foi-se então ad\!antc. como para ir ao encon
tro da forçn e tambcm do seu Jo5.osinho, no caso de se ter 
achado na necessidade de tomar este mesmo caminho para 
voltar na aldeia. 

Eram aproximadamente 4 h . 1/2 da tarde. 
Jlii\·ajhã.i ma11ti11ha-sc na c~qucrda dos trilhos, no 

sentido da :\Ideia á f:11.cnda São-João, isto é, do caminho 
a. seguir, e a u ma distancia regular, mas que Jbc per
mittia Yigia1-o e poder esconde r-se atrús J;is moitas 
ou dos :lrvorcdos e en trar, caso {ôr preciso, n:i.s partes 
mais densas d oe; carandazacs. 

Na e!,CJHe rcb do caminho que, por sua vez, devi.l 
seguir o des:.ac:i.mento, part indo de São-João, o cam po 
era cobe rto corn maccgas e estendia-se até o rio Niu
taquc., acallando-sc na parte ond e comec;av.'.l o brejo do 
rio. :i\1as neste csp:u;:o, cuj:i. largura VJ r ia\'a de 500 
a 1500 metros, 5cgu11do as voltas do rio e que era limi
tado pelos tr il hos que con~tituia.m o caminho, ·viam-se. 
alguns pequenos capõc.s isolados de 3, 4 a S hect ares 
mais ou menos, e bosqucsinhos a.inda mais pequenos. 

De repente, num momento dado, Jhi\'ajhâi ouviu 
distintamente os passos de uma tropa de caval\os, êlll-· 

dando a trote nos tri lhos. 
Logo, parou seu t.'.l\'allo e escondeu-se do mc\hor 

modo possivcl a trás algumas :i rYorcs a uns cem metros 
mais ou menos dos trilhos . 

E ra o destacamento. Este passou, Jhivahj ãá íoi 
atrás, dispo11do-se a scgull·o na sua batida, quando 
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ouviu ainda atrits clclla, um galope <lc cavallo e ure 
grito. Volvendo-se e comprchcndcndo o perigo que a 
ameaçava, l.lnçou-sc a galope no c:impo cm dirccç:io ao 
rio Niutaque, buscando no mesmo tempo alcançar um 
daquc.llcs capõcs mencionados acima. 

Um ca\·alleiro a perseguia. Pertencia .:z.o destaca
men to. Tjnha t ido a ncccssidndc de parar e ficado 
atrás, no tempo que os seus companheiros, continuando 
no seu trote, haviam ganho mais ele meio ki lomctro 
ele distancia em diante. 

Vendo que não podia alcançal-a o perseguidor , 
ati rou quatro ou cinco balas da sua arma na Jhivajhã~\. 

Os seus companheiros, apesar de estarem bastante 
Jonge cm dcante ouvindo os tiros, ,·oltaram a galope, 

· acrcdit:mdo em um ataque pelos irnlios na retaguarda. 
J hivnjhfüi. não havia ~ido halcada e ha.Yi.i. conscr;uiclo 

attingir o capão no qual se dirigia e o nde parou e 
ficou escondida. 

,Os nove individuos reunidos roclca. ram o cap:i.o. 
E, para assustar o coi ta<lo (}\.te nellc bu~cára re fu gio1 

e que: cuidavam capturar. apesar de não ouc;arcm a,·cn
turar•sc a penetrar nclle, tlcscarrcg.i.ram varias \·czcs 
sua~ :i rmas a. esmo no capão. 

E ram já, ma\s de S horas. O ~ol baixav:l. muito, 
mas pnclia-sc cont:ir ainc\a com mais de duas horas. 
antes <la cscuri<l5o completa. 

Um deites teve então .i. <liabolic:t ideia de por 
fogo no campo, fogo guc entraria forçosamen te no 
capão e obrigaria o indio, que nelle se escondia, a sahir 
ou a deixar-se assar, o que não era provavcl. 

Logo, cm diversos pon tos ao redo r do capãoSínho, 
accendcr.Jm fogo e fi caram á espera que o i11ccnclio pe
n etrasse no inte rior. 

Vigiavam e rondav am o bosque. Gra ças ao ,·cnto 
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muito fraco, o fogo não tomou proporções que de un-. 
lado, por mais que o rodeasse por completo, e por esta 
mesma razão. n:io se estendeu .,:;enão mui ·lentamente 
no cam:,o, apesar da espessura da macega. 

Era, esse caso. signal manifesto da protecção da 
Pro\·idcncia? 

Tendo plerramcntc conscicncia do pcri~ que estava 
correndo, Jhivajhã.á conduziu o seu cnv::illo no centro 
do capão numa parte cm que a matta ficnva mais espessa 
e esperou . 

A fumaça a lncommodava b as tan te, mas não po<li:t. 
rcrncdia.J-a. cm nada. 

Era prcci~o, supportal-a. F elizme nte a noite não 
t::irdaria e elJa contava com a escuridiio, se o fogo não 
fosse ma is a<lcantc, para sahir da má e penossa s\lu.ição 
cm que se achava mcttida. 

Como não liavi~ agua por perto , o clcstacamcnto 
cncontr.lYa-sc na c,brigac:;5.o ou de continuar a sua 
marcha. :i t é à alclcia ou hem voltar atds, para. pousar 
na fo7.cnda São-João. 

Não h::wia probabilidades que se decidissem a segu ir 
na dfre ccão <la aldeia p:ira dormir e pass.ir a noi.tc, pelo 
medo de se rem surprehcndidos e atacados pelos in<l ios. 

'fambcm, não ousaram apear, para entrarem no 
capão, onde sabia.m perfeitamente que 115.o havia mais 
<lc qu<.: ur.1 só indio ainda que este indío era mulher e 
sem arma alguma ! 

Uma hora mais tarde, depois que o sol jã tinha 
<lcs.ippareciclo, ,e que a noite escura la substituir•se i 
luz crepuscular ql:C dava a inda um pouco de claridade, 
os homens do dcstacarncnto tor.navam a montar a 
cav.illo e voltaram atrfts, na fazc:tda São-João ontle 
iam passar a nol te. 

E ssa pequena scena dramatica que -acabava de 
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desenrolar-se a mais ou menos 2 k ilomctros do i\·lorro 
do Niula..que e da aldeia, despojada dos seus habitantes, 
se havia tornildo mais tragic:1 ::iin<la pelos tiros dispa
rados ás centenas. - sem 111o<lcr:i.ç5.o e inutilmente, 
pelos soldados <lo destacamento - embora esse abuso 
de consumo de polvora e ele cartucho'-, havia siclo <los 
mais utcls aos in<líos. 

Aquellcs tiros que se po<lbm qualií ic:i.r de intenso 
tiroteio, e sobretudo. os ultiinos <lisp::i.ros pouco antes 
o pôr <lo sol, - no momento cm que a natureza inteira 
se p repara e recolhe-se para entrar no dcscilnço, numa 
calm.1. cada vez mais proiunda. pela. parada geral de 
todos os ruidos que marcam .1. intensidade da ,·ida, -
foram mu ito bem ouvidos no morro do Niu taqu c, assim 
corno os seus cchos que se cs t cmlcra.m, prolongan<lo-sc 
e repet indo-se in<lcfini<lamente, pori:111 tle mais a mais cn· 
ír,1quecidos, ao longo da co rdilheira. 

Estas descargas c.1usar:im na. alma dos coitados 
inclios, csconcl;dos nas proximidades, a angustia rr.ais 
profunda. 

E J/es sabiam que Joãos inho e os seus t rcs com· 
panheiros estavam ainda no campo; mas, ignorn11do a 
manobra de Jhivajhã:í.. os seus temores não se \eYaram 
senão para o seu Capitãosinho que todos ml1ito queriam. 

E stes tiros ti\'eram ainda outra vantagem. quanto 
mais que não fizeram v:ctim:i. nenhuma. a ele repercuti
rem no campo, onde <.le capão cm capio os cchos se 
propagaram e vieram encher de medo os quat ro cac;J· 
dores, atcmorisan<lo-os. 

Elles então aproximaram-se a toda pressa <la di
recção de onde sahiam os tiros e pouco depois avistaram 
as fum.i<;as da qu eimação do campo . 

. Não sab:am ent;io o que pensar. sc11ão que era 
preciso proceder com muita pru<lencia . 
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Dcvag,1r, con tinu aram a ir por dcantc. 
O mc;o parn se orientarem, era agora a fumaça. 
Cll cg.1 <los :'t certa distancia e comprehcnclcn<lo que 

su;i aldeia n5.o es tava em pe rigo, nem pelo menos, di
rcc t::i.mcn tc ameaçada, pararam e aguardaram atr.i s dos 
:i rvore<los. 

E s ta qucim:ub do campo, neste logar e depois de 
intenso ti roteio, os inlrigava muilo e fazia nascer no 
seu espi rita dcs::i. ssoccga<lo e desconfi:1do, as mais pes
~imis t as con jecturas . 

Joãosinho apeou e .i. pé se foi cm reconhec imento. 
Logo qu<' c11c.gou A vis ta do campo (jl\eimado :l.O redor 
elo c:i.pão, e <lo c:i.p:'io m esmo. onde.: o fogo parecia ter 
en trado 11111 pouco n as beiradas, um es tremecimento 
intcnl-o in\'acliu-thc todo o corpo. S;\CUcHndo-o terrivel
mente. 

João.~inho parecia en tão Jrnvcr comprchcndi <lo ! 
Sem a; nda imaginM quem e ra ou quacs eram os dos 
seus a q t1cm se h:i.vi., o rcparado um tal supplicio e 
qu:ic !- pod iam ser as victimas ti'io barbaramente ~acri
fica<las ao a dio , {t ira, :\ ,·ingan<;:a. de "gen te branca 
civ i\i sa<l :i." cu jo in teresse cupido, unicamente lhes nrnrn
'"ª o b raço. 

·Interesse quanto mais cgoista, dcshumano e cobar
de que es ta,·a clirigiclo e mo,•imenta<lo contra urna fraca 
tribu de hugrcs . inc.tpíli!CS clc Juctíl r com armi\S iguaes 
para se defcndcrein co ntra os sc11s agg ressorcs, mais 
poderosos e numerosos; in te ressc, cujo objectivo con
sistia em m:it:ir o in.-iior numero de indios e a rremessar 
os que csc:tpassc m <los te r renos por clles occupados 
para cm seguida tom arem logo posse <lellcs. 

Tal era a cupidez inconfessa do poderoso visinho 
do Barranco-Dranco; t nc~ eram os seus proces sos crucis 
e dcshumanos e suas machinac;õcs machiaveJ ic:is e pre-
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m edi tadas n:1 sombra e clch:dxo d,>s :1.uspicios ele um 
goYCrno e de :tutoricl:ictcs que lhes trJ7.i,1m o seu .isscn
timen to, sua ajuda e a sua 11 rotecçJ.o. 

J oã osinho obse rYo,1, por longo tempo, o co r:1ç:io a 
cxplocli r de \'i ng-ança, cleantc de uma t ;\o grande iniqui~ 
dade e de u'ma iníami:1 tão .1t roz; m.is tamhcm, cheio 
de uma-r;'Ü\'a que belJl sahia in1potcntc . 

Comtuclo, cslaYa prompto a sac r ificar a s ua Yid;i. e 
fa zc r~sc matar para sah·a r os seus. 

E . apesar desta sêdc: ele saciar a sua Yinga11ça, 
presencia pallido, tremendo de rai\'a e iJ11mohilísado a 
ret irada <los aggrcssores, a volta atrús do destacamento 
que tomava a direcção ela foz.cnd,1 São-João, iicando 
sempre nellc, a duvida crua de que: 11111:1 ~ rande desgra~a 
cahia sobre os seus, sobre. a s11,t trihu. 

Sem perder de ,·isia a. escolta que.: dcsapparecia a 
trote co111prido cio la clo da Í:lzendinha. esperou .:ii11 d:1 
alg uns minutos mais e logo lançou um g rito, ,·ir:iclo 
elo lnclo ela hnucl.1 onde o :tguardavam o:,; seus compa
nheiros. Quasi logo um grito simílhantc lhe rcspo11-
clcu. E, pouco:; instantes dcpo~s o~ seus trc.:5 compa
nlleiros juntavam-se a c lle. 

Os quatro en tão a cavailo dirigi r;'llll -!-\t.! pnr;1 o capão 
inccndia<lo. 

O fogo illu n1in:w ;1 todo o ca mpo e.: -1.:xp:tndia agora 
de noite as suas chammas , á!-. luzes vacilantes e 1110\'C· 

d iças, .í.s vezes morre diças , ~s Yczcs mais yi\·as e ma'.s 
brilhantes, q nc na sua mente tinham para c.:llcs com um 
aspec to sinistro, urna dolorosa signi fica<; Ko. 

E lles pude ram at r:wcsar a t inha do fogo 1111111a p:u tc 
onde es te aprcscnt::wa pequenas soluções ck con linu :<la· 
de, e apros: imaram -se o mais c.lc pressa <lo bosque cuj;i 
borcla, ao seu rcclor, f~ca va hras.c iro c1 uc in pou co a 
pouco se apagando por falta d e combustiYc l su fficicn· 
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temente sccc:o. Um cordão e.ln bromcliacea "caragua
ta - ou graYata -" bastante largo havia de. seu 
lado impedido a propagação do fogo, mais a lém no 
interior. 

Parados cm frente <lo capiio, ellcs deram alguns 
pe<1uenos gritos ele bichos que ellcs :m itavam na per
feição e a curtos iutcrvallos~ os r epetiam, amla!lc.lo de
vaga r 11 0 redor do bosque a a lguns metros da orla. 

Depois de pouco tempo, pcquc11os gri tos apenas 
pcrceptivcis, porém parecidos se fizeram ouvir. Vi nham 
tlo cent ro do capi'io. Após poucos segundo<-, Joftosinho 
hnçou um 110,·o grito - grito ou cauto - era es te 
d:t pcrtliz "martincta" (19) que cllc repetiu tres vezes a 
intcrYalJos regulares. Um grito um pouco differcntc 
lhe respondeu, cr:i este da perdi;,: do miltto, do " J a6", 
que parccía sahir muito pert inho e que foi seguido, 
q11asi logo ele mais trcs outros grito5 a ín t crvallos 
iguaes, da " martincta" vindo ele muito longe. ' 

Todos os qt1atros estavam tornando-se anciosos. 
Quem -pois es tava 1á?. 
Trcs no,·os gritos <le "Jãó'' sah iram da matt.t, per 

tinho da orla, aos quacs Joãoslnho deu a resposta., n~
pctindo-os. 

Alguns segundos depois J hi\·ajhãil apparcceu. pu
xando o caYallo pelo cabres to. 

O encontro fo i emocionante; poucas palavras fo ram 
pronuncia elas ; mas manifestou-se longamente por excla
mações e pequenos gritos de alcgri;1 que se esforçavam 
de abafar. apes ar de q ue se sabiam completamente 
sosinhos e que toda immincncia de perigo estava, pelo 
inenoo:;, momenlancamc.nte apartada. 

Sem m:i. ior demora , montaram a c:l\'allo, e todos 

( \9) P l·rdiz de campo. 



132 E1\1 1LTO RIVASS~AU 

os c inco arreda ram-se desse logâr que bem teria podido 
tornar-se sinistramente lugubrc. 

A pequena tropa se foi dircc tamc ntc á aldeia, onde 
passou a noite não podendo a esta hora tard:a, ir cm 
busca <los seus, a f im de t ranquil is:11-os cm quanto aos 
acontecimentos que acabavam de desenrolar-se. 

Ko caminho J hi\'ajhãá contou, nos seus pormenores, 
todos os incidentes do dia, a começar do momento em 
que o nzar, a sorte, sob a forma de uma pequena 
nuvem de poeira, lhe descobr iu a cheg ada da escolta, 
até a hora. cm que, perseguida e servindo de alvo aos 
c:nco primeiros tiros, entrou no capão que os homens 
do destacamento encer raram num cordão ele fogo, pen
sando inccndi al-o; por fim1 a p art ida dessa força e a 
chega<la de Joâosinho com os seus compa nheiros. 

Eu não tive de lastimar qut! a. chuva nas houvesse 
imped ido ele sahir. 

Contando-me este episodio q ue marca um capitulo 
mui importante nas tribulações, não das menos emocio
nantes, as quacs os Guaycurús estavam Í rcqucntcmcntc 
submetticlos , J oãosinho tinha-me fortemente in teressado 
e d irei mcs1no commovido. 



CAPITULO XVIII 

A VIS ITA A ALDE IA-GRANDE DO CAP IT,,O 

GUAZÚ-ÃCÃ FICA ADI A DA E SUBSTITUIDA 

POR UMA CAÇADA. 

D E POIS elo almoço composto de um churrasco, de 
rab:cs c.lc mand!oca e espigas de milho verde ferv::i

da.s, Jhi\'ajhftá nos sc~\'iu o mate trad icional. 
O tempo tinli:-t 111clhorado um pouco e í\ tempera

tura havia ligeiramente rc ( rcscado, graças a um vcn
tinho Sul <1ue pouco a pouco virou para Sulotstc. 

Estavamos sempre com a ideia de ir, pela manhã 
á "A!dcia.-Gr:mdc" e.lo capitão Guazú-Acã ; 111:1.s pelas 
qua tro horas da tarde chegaram dois indios a cavallo, 
para pedir a Joãosinho que adiasse a visita que pro
jcctavamos, de dois dias ainda porque o capitão Guazú
Ãcã tenciona\'a faz er 11ma caçada, desejando <lar a sua 
gente, uma occasião de comer alguns churrascos gordos 
de ca rne fresca i mas sobretudo com o fim de nos hos· 
pcdar melhor. 

Guazú-Ãcã tinha, como se Yê, mais que noções de 
sociabil idade ; possuia tambcm as da hospedagem cortez, 
generosa, a.Havei. 

Elle queria, sem duvida, honrar nos seus hospedes 
o extrangeiro, o fo rasteiro cuja a~z.ade não era incerta. 
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e deixar-lhe: na mt!moria uma bôa lembrança dos seus 
amigos Guaycurús. 

Para. mim, acliado es te pa sseio, ou melhor esta v!
sita. à Alde ia. Grande, era in<l ispensavcl para bem em
p regar esses dois di as com proveito, organisar tambem, 
com Joãosinho, uma caçada que nos pcrmittissc pa
cicntar e ajuclnr-nos a passai-os tia maneira a mais 
agradavel. 

Evidentemente não cnxerga,·a 11..isso nada mais, 
alé m do meu proprio prazer e unico divert imento. 

Dado o rccncl o. os dois bug rcs voltaram á aldeia 
para levar a r esposta do Capilâosínho. 

Logo após a sahitla elos ind:os, communique.i a 
minha ideia a Joãosinho. Ellc aceitou -a, immediata
mentc. 

Ficou pois, decidido que no$ encaminhassemos ao 
Norte, nordeste <la Aldeia mais ou menos, 11a d:rec<;ão 
das cabeceiras do rio Niutaquc na serra "Bodoquena". 

Tcncion:ivamos pa rt ir cêdinho, na madrugada <lo 
dia seguinte. 

Precisava levar as Têdes para dormir e mantim en
tos para dois dias. Jo."iosinho incumbi u dois dos seu;; 
homens de ir ca mpear os cavallos e mcttcl-os de noi te 
na corda a fim ele tcl-os promptos e scllmlo~ de m:1-
druga<la. - E ll e mesmo, pouco depois, apartou os manti
mentos para nossa matula. 

E stes cons is t iam nu m pedaço mui to pequeno de 
carne secca - a provisão <la Aldeia era quasi c:xgot· 
tada - algumas cspig.is de 1t1 ilho \'crdc p:ua assar 
e r a izcs de mandioca com uma pequena quantidade de 
farinha ela mc~ma planta. 

Era muito pouco, po rque tres bug res deviam 
acompanha r-nos, e, para cinco pessoas, os mantimentos 
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que iamos levar comnosco. dar i:i.m apenas para uma só 
rcfc;ç5o. 

Fiquei muito allmira<lo, 1nas não me atrevi fazer 
<ttialquer .reparo nisto. Julguei que Joâosinho sabia 
o que.: fa.z:ia. e que a sua minguada p r evi<le11cia no caso, 
não 110:s causaria nenhum privação, e a mais, de qual
quer gcito, cllc sabcri:t r emediar ao <1uc fal tassc.. 

De certo, o bugre é um gramlc co111cdor e as pro
mess::i:s não \he são sui fici<.!ntcs quando cslaimado e o 
scn cstomago grita. por alimento. 

Ia esquecer-me <lo mais importante: do mate. l\.o 
~ahir de Santo-:\ntonio do Nabi léque, t inlm-mc premu
nido, <.k dois kilos de her,...a-mak. ~áo se havia. locado 
ainda. Estava guarc1ada. num saquinho de couro, cspc~ 
cic ele Sõ.tpicuú que fazia par te integ ra11tc d os .irreios 
do meu c.,sallo. Por is to, :t este respeito, não me im
porta\·a muito que J oãosinho lev:,,ssc pouco ou 1nuito 
dessa. hcrv:t-111a.tc par:t nosso ,·i:'\gcm. 

Il<.!m :,,nt~s da noite, com emo~. En:1. a jan ta. e a. 
ceia. Como de manhã. um pouco de carne, m.indioca. 
e milito ver de assados. 

Eram cst.i.~ "ictualhas que. compunham a alimen
tação m.iis comnaun, mas não 11:ibitual. <lc lodos os 
habitantes da alclei.:i, mas ainda, e mt1itas vczc.s quiçá, 
:1 carne foi t.i va - camc de gado - e então era a 
cai;;:n que de\·ia ~npprir esta fatta, com alguns prod11ctos 
<la roça. 

Toda a vasta região occupatla pelos inc1ios e ainda. 
muito além, cm todas as suas partes Jimitrophes, era 
farta <lc. ca<;a de toda classe, grossa e pequena. 

Delxando ele lado o ntuncroso gado, tor11aclo arisco 
e selvagcn1. que J>O\·oa,•a ~s plauicics dos campos, havia os 
queixados, os c;itdos, ;is antas os cervos, e os vc;idos de 
diversas varit:daclcs, a. pac:t cuja carne é exccllente, e a 
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capivara que os inclios comem, const ituem o fJUC se póde 
chamar a caça grossa. 

Existe é\i11da, e cm g r ande numero, mu itos outros 
animaes - ca<;a. de pêlo, - mais pequ enos que os 
ind ios não dcsdcnh::i.m. 

En tre es tes t1ltimos, encontram-se> roe.dores, car
nívoros, frugivo rcs. Em caso de nccessid:iclc, cllcs 
comem a carne de saurios como jacarés , igu.:'ln as , lagar
tos, de cliclonios como o 11 jn.boti", e dcsdcnt.:'ldus com
prchcnclcndo as divcr!'>as cspccics de "tatús" e até os 
tamandu ás. 

A caça de pennas é cxccssi\·amcn te m1mcro~a e 
encerra cJi,.·ersas espccics de patos e marrecos, ele mui
tas pernaltas, ;arças, tuyuyús, culhcrciros, c:trõcs, cu ri 
cacas - es tes dois ult imas da familia cios " il>idacs", -
soccos. cspecic de l.mtor, lcs pha.sianidcs, a ra.cuã, yacús, 
yacut ingas, mutums; cm í im, os galli naccos comprchcn
dcndo d iversas var iedades de perdizes, como o Jãó do 
mauo: e a. perdiz "ma.r tincta" · do c:unpn fJUC são as 
maiores. L ogo após vê:m out r :ls mcnorc~, urnas <lo 
matto corno o " nhambú" e outr:ls <lo campo como a. 
"codorna " . Como é fac il imagin ar pela dcscr ipção su
pra que está longe ele ,ser completa e na qual se apon
tam somen te as pcç:1s mais importantes e mais colll· 
muns; estando be m providos de polvora e ele chumbo, 
e de car tuchos par.1 as suas clavinas - elles s6 possui:i.m 
duas cm todo - era custoso senão im possi,·cl a estes 
bugres passar fome em tat pa.i:1.. quanto . mais estando 
providos ainda de bons cavallos e de cachorros. 

A lém disso, os rio?- abundam cm peixe~ ele mui
tas cspecies. 

Nos campos e nos mattos c."1s te111 grc111cks (/lJ~mti<l~
des de fr utas diversas, dom da Natureza e sohrctu <.!C1 n11· 

lhões de abelhas - que !=5.n as n1cll ifera l- americanas, 
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ng:rupamlo varicda.dr!- numerosas que dão cm aliunclancia, 
o .inno intcim. cm ,1ual,1ucr cst.iç;io, um mel cxcclh:ntc. 

Esla profo~5.o de vi"crcs e alimentos <le tecla sorte 
11uc a Nnturcza sempre pro<liga. accuinulou nes tes cli
mns. fa\'Orl!ciclos a.inda com uma temperatura clemente, 
ella os oíferccc ao homem, mas a preço de cs{orc;os 
incessantes, algumas ,·ezes pcnosissimas. 

Para os i1Hlios1 esta ,:1.1:tiYidade é mui simples e 
mui focil, e . p:1ra pra tical-a e mcttcr-sc cm acç;'10, cllcs 
não são prl!guiçoso~; mas algumas Yczcs :i tarefa é 
durn e penosa; - is to, segundo nosso ponto de vista. 

Vimos muita~ \'ezcs, no curso <lc uma viagem, de 
uma expedição nesses paizcs onde a. população é escassa, 
meltl.:r-sc contrn cllcs a mi fortuna; e, (X)r não terem 
previsto su Hicientemcntc toclas -as ncccssidades do 
pessoal, tomando, quanto ao tempo, â. duração <la expe
dição. ::i.o:; incidentes e acci<lcntcs possh•eis, i!-to é, a 
todos os imprc,•istos, uma parte bastante grande, mui· 
tas \'Czc~ lhes aconteceu. a.o faltarem os m:intirnentos, 
não poderem encont rar a menor, a mais ins:gnifica.nte 
caça pnra supprir ás necessidades de occasião. 

Para m'>s, nc5ta pequena Yiagem. não se daria ccr· 
tamente o caso ele termos que soffrer fome. 

Se os no~sos mantimentos viessem a fal tar 115.o 
seria privação senão por poucas horas, quando mul to ; 
comquanto os in<l ios achariam sempre r ecursos onde os 
civ~lis;\dos passariam fome. 

Quasi, fogo que anoiteceu , fomos cleitar· nos. 
De manhã cêclo, ainda com noite escura, Joãosinho 

scnta<lo pertinho do fogo que sempre se fazia fõra do 
rancho, tomava mate com os trcs bugres que dcvjam 
vi r comno!-co na caçada. 

Era Jhihajh5;i que o servia. 
Levantei-me da minha rêde, e ::i.pro.ximci•me do grupo. 
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Jhivajhãá acocorada ao lado de J oãosinho, crguel1-sc 
e , c1tcllcndo uma guampa de agua, que foi buscar numa 
grnndc cab:tça, o.p rcscntou -111'3. 

,Fiz a lg,.1111as :i.hluçõcs que 11iiv cr:i. 111 mais que 11111 

i:.imulac ro de " toilette" e fui põr-me de cocaras ao lado 
dos outros <lean1c do ÍOJ:!O. 

Tomei entfio m~te q ue· Jhi\':i.j h:'iú servia ú rod:i.. 
Cr eio ter-me CS<]llecido dizer que a Aldeia se acha

va á bei r .'\ de u111 hrcjo qu e era a c;ibeceira, ou melhor 
umn d;is cabeceiras. a m:i.i s alta cio co rr ixo "Tuyuyú"; 
isto é, um:,. <las nasccn.tc~ onde principi;iva. 

A agua, em mui pcCJllCl\a quantidade corria entre 
attas hervas do brc.:jo. e só podia apanhar-!;e cm buraeos 
feitos mais pc.:rto passivei cln pílrle íir111c elo ch;io. o 
mais proxi mo dos ranchos, e cm lagar li111po. 

Os bur racos Oll poços, e nc\i:ar 11 -sc por fi l rraç:i.o. 

Meia hor,'\ depois, 111:i.i s o u 111cnos, já es tav,:un appa
rcccnclo ao n,1scentc as p ri111ciras lista!i alvaccu tas 
annuncianclo o romper do dia. 

J oãosinho mandou bu~nv· n~ ca,·.tllos que sclkí.mos. 
Cada um de nôs c:i. r regou 11111a parte do que 

cfcviamos le,·ar, além da.s a.r rn .:1.s, 111;,chados e facões. 
Para dormir. cu lc\'.:Wa !=Ó ,1 minh;:i rêdc com tlllJS

q uiteiro. 
O meu poncht:, come, cohcrtor. era !- u f íicicntc. 
Todo~ ;,.qucllc5 preparati \'O!i- foram feitos hastantc 

rapidamente . 
Eu mesmc, h•n·ia sell;ido o meu cavallo e arrumado 

a pequena parte da carga que me havia reservado. 
?\Iuito antes ela sahicla c]() ~nl <.·st:i.,·ainos a c..,,·allo 

e 1,os punhamas cm caminho. 
Ci nco c.'.\chorros acompan lrn ram-n os, entre elles 

ha\·ia <leis bons "on<;_ei ros" . 
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Numa região oadc abunda tanta caça, as onças 
são num erosas . 

E stavamos an<lando um atrâs do out ro, em trilhos 
pouco batidos. 

Depois de wtr:ir um ca111p . c11trc111ciado de ca· 
põcs inhos e de cara nda7.ac5 , 111.:tis o u menos cspcsos, 
numa distancia a?roxi1nnda de 6 kilomctros, chegámos 
ao rio Niu tnqu c, aguas-acima elo ponto, onde, de sua 
margcr:, cs<1 uerdn, se destaca o b rac;o des~nado com 
o no me de do ºl'fomocu li" que cm resumo não pass:t 
de um g r:tnclc cor iÍxo, e por conseguinte, :1.guas acima 
tambcm , do pon to onde <lcsc mbocca o corrixo do 
"Tuyuyú '' <111 c ve rte no N a moculi. um pouco abaixo 
do logar onde este u ltimo se afas ta do rio Niu taquc. 

J oãosinho e seus comp anheiros. foram cm busca 
de um lognr favorm·c l para atravessar o r io. 

Tivemos p arn isto que subir mais ac ima ainda um 
pouco. 

F inalment e e l1 cs acharam um Jogar cotwenientc 
para a t ravessia.. onde o rio d ava v:íu (20). 

Assim. os nossos c,1\"allos nrw precisaram n.1dar. 
E, embóra. na!- suas du.:t.s margens o chão cs tiYc%c 

bastante brejoso, sem e~tar. comtudo muito lodoso, -
:a chando um fu ndo as.,;;\z firm e, nossos ca,·a.l los não 
c,1nçara m mu i to 11<1 su a march a, quanto mais que a 
largu ra do b re jo não passa va de uns cento cincocnt;i, 
met ros. 

E m alguns minutos o atravessámos. 
O campo limpo cont: nua,·a limitado assiin mesmo, 

aos set e a oi to centos metros cm dcanlt:\ por uma linha 
formad a de capõtsinhos e d e pequenos bosques e a rvo· 
re<los. 

( 20) Express5o füada cm 11ano-Gros~o. 
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Neste mome1:to descobrimos fi nossa direitn e 
tah•ci ., mais de nm kilomctro ele distancia. na direcção 
nordeste, umn. peq11c11n. 111:rn:i.d:1 de bo\'inos. 

Sem dudda nenhuma, era um ga.do " orelha", como 
se diz :iqu:, e j ;i o explicamos, isto é, gado não a ssigna.
lado, nem 111arcn.do, e virJ.do .,risco, selvagem. 

J oãosinho julgou inutil te,ttar aproximar-se clc1Jcs, 
comquanto esta,•am'ls debaixo do ,·ente-; e a volta que 
se teria necessidade de fazer pnrn. tomar o \'cnto pela frente 

obrigava a clescrevcr uma cuna muito comprida, e em 
sua quasi totalicladc a pé. 

Seguimos pois, n nossa. primiti,•a diTccc;ão, até 
cheg.1r á linha dos arvoredos dos capõcs e bosqucsinhos. 

Vista de longe, 3prcscntn.va-sc como uma espccie 
de cerrado mais ou menos espesso e sem so luções de 
co:1tinuidadc1 quando era tudo ao cont ra:io; clla csta,·a 
co;1stituicla de pcquc1tos ccrraclinhos scparaclos uns dos 
outros ·e clisscminac!os 110 campo limpo que entre elles 
fic.:i.va levemente a 'Jll1 n:,vcl mais abaixo. 

Os cachorros, t rella<los (21), Jc,•ados por dois ín
d ios que tomavam uma direcção perpcnclicul:i.r ;i qu~ 
estavamos seguindo. 

J ?5-osin~10 e cu, com mais o terceiro bugrc :ipc_fimo~ 
e paramos a ~ombra de uin,, arvore d t.:u:,ada pcu\'a 
que é o lapacho dos Paraguayos e o " ipé" dos outros Esta
dos do Drasil. (Pcú,·a do campo - flores amar.citas). 

10s trcs, assentados a o p é, cspcr,:'tmos que os dois 
inclios tívessem feito bastante caminho a <lcantc. 

Vin te minutos mais ta rde, aproximadamente, re· 
m ontámos a cavallo e conünuAmos nossa marcha sempre 
na direcção primitl"amcn tc seguida. 

(21) T ermo :usado cm ){atto-Gros!O. 
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.t\ssilll, anelamos aclcnntc, mais um kilomctro e meio. 
scl\l que o chão .. isto é, o campo mudasse de a.spccto. 

Sómente de ,·cz cm quando, enco11tr,ha111os um 
G.95.o de ntaior tamanho e tambc1n ma=.s apcrt:ldo. 

Joãosinho nos fez en tão cndircilar .i. ma rcha, to
mn.nclo uma noY:i. di recção, mais ou me nos paralle1a á 
que foi seguida pelos bugres que le,•ar:un os cachorros. 

Desde o rio Niutaquc e mesmo bcnt antes de alcan
c;n\·o não existia mais trilho algum. Anda\·n.mos., pois. 
pelo campo. procurando sómente e apcn.,!- para nossos 
ca\·allos o caminho melhor - o q~te se pórlc cli1.er por 
euphcm:smo - ,·is to que ne nhum ha,·ia. 

l\o ca1npo, a uniiorn1iclade das grarnincas que nelle 
vegetam, 0;'10 <lá log:u á. escolha. Poclc-se deixar o 
ca.\'allo ~nda r :í. von tade, não tendo que mantel-o na 
direcção. Is to não se pódc fazer nas partes mesmo le
Ycrncntc cobc-:tas, ~eia com mattos, seja com {}C(\uenos 
arbustos ou iir,·o rcdos. 

1'ndava111os na nossa oo,·a direcção, havia já um 
quarto dt horn, qu:inclo Joãosinho descobriu :í. nossa 
esquerda um ccn·o e sua. fcmca. 

Não nos ha.\' iam ouvido, apesa r de que o nmto ia 
na di recção aontlc se acha\·a.111; mas a dis tancia de 500 
metros pelo menos. era certamente a razão. Não se 
via tlc:llcs mais que a cal>eça que só emergia acima dos 
colmos scccos da macega. 

Parámos e apeimos. Joãosinho fo i-se, cortando 
através <lo alto macegal. Cilminhamlo, apenas com o 
corpo um. pou co dol>raclo, dando p::>rêm uma volta bas
tante grande, pa ra tom;ir o \'cn to c1e frente cm quanto 
fôssc possivel. 

O macho sósinho ,·alia bem o cartucho e sobretu do 
.a pena que clava de ir abatei-o; mas o trabalh o, como 
jú dissemos - para os indios, em casos similhantcs não 
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entra cm co11 ta - . Sabe ndo ela clcxtrcz.a toda part i
cular <los Guaycur \1s e da certeza da.s suas pontarias, 
eu n5o tln,; idava que era bicho m orto se cll e chegasse 
a a.lvcjal-o. 

!\fais de vin1.c minuto s passa.mm. 

O cervo e a sua fcmca. esta.varo sempre mais ou 
menos no seu mesmo lognr. O macho, tl c Ycz •cm 
qua ndo, erguia a c~bc<;n. como !)ara mos tr.i r-nos a bel
lcza e a mag nificcncia cios seus galhos . 

Na direcção q ue sc.r;\l:a J oãosi11 \~o, não podiamas 
nota r nenhu ma ondnlaç iLo J l ;l maccgêl, tanto o homem 
estava acostumado a cs~l: gc111.:ro de 1n0Yimcnto que. para 
attingir o seu obj cttivv, a s ua .-ic.:tirna. o ohriga a scrpc;i.r. 

Em fim, ouvi u-se um cs tampido. Logo, vimos o 
cervo pular e cahir immcclia t:tmc11tc 1lcpois de ter <lado 
alguns passos; e, <Jliant <, ti Slla fc111ca dia se puzcra a 
co rrer. cm uma succss:io <lc pul os rapiclos e tão le\'cs 
qu e se podia vel-a in!ci1·a.11lcnt c por a.lguns !-Cgundos, 
como suspensa no .'. r, cn1 cinrn. da tuõ.ccg:a. na attit uclc 
de u:n galope clcscnfrc:.a <1 0, entrecortado pelos sal tos 
alternados do bich o atemor isado. 

Agora, tinhan1os gnranl i<lo o nosso churrasco de 
carne fresca. para o al:noço, cuja hora se .i. pro~ximav:,. 

Jvlontanclo :1 cavallo, c11lq11:t11 to o indio pux:wa pelo 
c;r.brcsto o cavallo ele João$inho. fomos com prcs~a juntar· 
nos ao nosso chefe! 

Jú, o capi tãosinho, sem rncsn10 perder tempo, hm·ia 
começa. rio a. tirar o couro do bichão. O incl io e eu 
ajmlúmol -o, para acabar d l! pr<.:55a. 

Um ql1arto <lc hora 111ais 'tarde. o couro cn rofa.clo 
csta,·a amarrado na anca <lo meu caval!o. Os dois 
quart os detds atados juntos, a ss~m como os dois Ce 
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diante, foram dependurados ~s am:a!- dos cavallos de 
meus companhc:iros. _.\inc.la mais, tomd como carga as 
duas costcllas e a cabeça á <1ual cu <lava mais impor
t:mcia. 

Pomos inclinarnlo-nos, na direcção segu ida <lc 
manhã flC IO!- clois inclins c::ne Joâosinho havia, com os ca
cho:ros. dcsta.ci.do do nosso ~rnpu. 

Só trcs quartos de horas depois - porque tivemos 
ele andar :i passo - cl1cga \·:-imos ;'1 bntida que haxiam 
deixado 11:1 qu:d co11tim1ámos, :ité encontrar o primeiro 
capão <1uc ~e apresentou a.o a.tra,·éc;, de 11 00:.s:1 rot a -
capão qnc con:-istia mtm pequeno matto ha~t.11lle C!-

pcs~o. tlc uma <lc7.Cl1:t de hcct.ircs mais m, 111c110~ e. na 
c,rla <li) 111cs~no, na sombra de uma enorme figueira 
branca, cujo tronco pela sua volumosa prcstancia . con
fc~~:i.v,1 11o r !- Í lllC!'- lllO que não h:w in c~pcrntlo a vc lcicc 
!);1ra lorn:n-se o g-!g-:i.11lc do c.1pfto. 

O c: rL·:.;c i111c11to <ia íit:nóra é. L'xt n:m:.u11L.:11tc rapidú. 
Dcssc.:ll;imos os no~sos c:n·allo!-. O inrlio os levou 

:i pcqucn.1 distancia e Íl noss;i. vi5l:t. Ellc ;i.marrou o 
!-eu . clcixando !-Oltos O!- outroi. 

Para tornar-se ut il e ~obre tudo pa ra apressa r o 
almoco. cu fu i em busca da. lenha pMa fazer o fogo. 
Joãosinho começou :i. chaTqu enr a carne:, expando-a .\O 

!-OI no mesmo tcmj>o. 
Vendo-os mui occu[)ado~. e o outro bugre ajudando 

a charq\lc:'ir. :lpromptci o fogo, e tambcm um forte 
espeto no qual cn fiei um:i das cmtcll:1~ p.1.ra o no!-SO almoço. 

1\lal tcrmina11105, esses prcpar:tti,·o!-. Olt\'imos os 
btidos do~ caxhorro!-. Pcr.r;cguimn umil. caça que pa
recia dirigir-se cio nosso l;ido. 

Inunc<\iata111cntc apanliamos :is nossas armas e 
manti ,·emo-nos tle prompti<lão . 

Depois de c.lois a trc:; minutos de espera, sahirain 
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do capão, a um :t centena tle metros do r,osso pouso, 
duas antas que, logo no campo tomaram a direcção do 
rio que neste lagar se acha\·a bastante perto do capão. 

Os cachorros continuaram perseguindo-as, ma.s cl las 
tiveram tt:!mpo par:i .i.kançar o r io e :1ti r:1r-sc na :1gu:\. 
Era para cllas a sah·ação. 

Não pudcmO!-, devido a <l istoncia, utHisar-nos de 
nossas armas quanto inais quc os bichos · <lesapparccc
ram na macega e na p:utc elo brejo, onde as hcrvas 
e ram ::i.inda mais altas. 

E' bom notar fJ.Ul! uma ha.J a penetra dií ficilmentc 
nnma anta, por caus:i da espessura e da rcsis tcncia do 
couro ; e para matar o bicho é ncccssario que seja :lltin
gido primeiro numa parle vulncravel e segundo, oudc 
o couro é mais mottc e menos espesso, e t::unbcm de 
cheio, senf10 a bala, corre risco de resvalar. 

O s cnchorros continua ram a.inda lat indo .l\él bei r~t 
do rio d urante momentos, depois vieram juntílr-SI! 
comnosco cm nosso acampame nto. 

Quas i no mesmo tempo, os dois bugres que havi:1.111 
seguido a batida dos cachorros e d.:i.s antas snhir;uu 
tambl!m do capão e vieram ter comnosco. 

A su:i. c.:i.c;a<la havia sido bastante provci tos.i. 
E Hcs traziam, cacla um 1 dois pequenos saccos de: 

couro cheios de mel, ::i.lg:uns p,1.lm itos, um jaboti, uin 
mulum e um catct:nho. 

Para extr::mgciros, eu ropeus. por cxcn1plo1 haviam· 
se amontoado mant~mentos, ncstíl.S poucas horas da 
manlifL - havendo a possibi~idacle de consen·al·OS -
para mais de- quinze d ias' para cinco pessoas, como 
eramas. 

Para os lrngrcs, porém, q uando ha abunclancia, pare· 
cem sempre soífrcr de bulim1a. 
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Havia ch egado a hora <lo a lmoço; as c.luas cost.ellas 
acabavam de ser a ss::ula.s. 

l ·lavia sido ncccssar io faze r outro, espeto pnra :t 
scguncfa costclla. 

Um c.10:1 bugrcs retem chcgnclos, foi buscar agua 
na chaleira e mtma g ra nde cabaça. JoãoS"lnho e o seu 
companhei ro estavam a ponto de acabar a charqueada 
dos quatro quar tos cio cervo e a c:unt:, dependurada 
sob re dois laços espichados .no sol. comcça,·a a scccar. 

A ntes üc pri ncipia r o almoço, um cios bugrcs a briu 
o cateto que havia trazido, tomou o fig a<.lo, os r in s, o 
li:iç_o e o hofc . h;to é, todos O!'. mcúdos <\\1C r\:cOrtO\\, 
faz.c11clo cJc llcs uin picadinho, :no µlt<.:rior mc:,.mo do 
porco. com o sangue, mais ou 111 en os coalha.do CJ ll C ncllc 
se encontrava, ·logo, separando o buxo dos intestinos, 
rcvi ranclo·o para virai· a parte <le <le 11tro pnr fóra , e 
fechando uma cl:i.s cx t n.:m i<ladcs com fihras ele '' ibira" 
(22) que tinha perto de li <: - extracção que se opera 
cm alguns segundos - en chem o or~am ass Un pr c
f)ar.:'ltlo . com o ~cu picadinho sa.nguinolcnlo, e.: quando 
bem c heiO e não podcncJo conter mais. um <los scu!i 
companh ei ros, o ajudou a atar a cxtrcmida<lc. 

Era uma en orme morcclla que havia sido con fec
cionada cn1 meno:; de ,·intc minu tos. 

Como ficava alnda. t1111 resto desse pic:itlinho, o 
bug rc tomou a cxt rcmidaclc do in tcc;tino grosso na qual 
scccio11ou um co111primcnto ele 25 ccnti111etros mais ou 
menos qnc revirou , na parte ele dentro para fóra., que 
<lc inte rna se tornou exte rna e. raspada exterio rmente 
mal e m:i.1 , cllc introcluziu dentro o resto do pico <l inh o. 

(22) l bira ou lmbira ,;cncro <le car3guJti ananas s..rlvcst re -
brontcliacca. 
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Conclui<lo cs1e, as duas morcellas for:m1 collocadM 
acima das brazas. 

Esta1nos todos promptos. A·lmoç,imos. 
A preparação cnlina ria. <ln "morcclla.,. de catnpa-

11ha rctarcl;.ha nosso repasto, mas h:l\·ia :i.ccrcscido o 
nosso appctitc. 

Dcpoi; do assa<lo - (churrasco ele cos tume) -
p rovou -se. a morcella. co1.ida a ponto. 

Franca.mente, clla era muito gostosa.; minha curio
s:dadc me havia lcvaelo a cortar n m pcelaço ch:lla e :t 
proval-a. 

N5.o posso dizer que crn deliciosa, rn.1s era bõa, 
gostosa. ;igradavel e saborosa apesar ela fa·lta. qusi com
pleta de temperos - n f10 hn.via nclla outrn. coisa. senão 
11111 boccadinho de sal, <1uc ainda não era suffícicn te. 

Comtudo declarei n Joãosinho que a morcclln era 
cxcellcntc. 

Com effcito, cll:t. era mni accc itavcl e os bugrcs 
acharam-na tanto do seu gosto que antes ele tomar ma.te, 
?Jada mais já restava <lclla. 

Nos espetos em que :1s costcllctas havi:i.m sido 
post:::is a assar, não rcstav,'l quasi n.l.cla: um dcllcs, com· 
plctamcntc limpo, e no ou tro cs lal'a pin<lura<lo o osso 
ele uma fols~ cos tella mantida apenas por um pc<laço 
<le membrana. 

Nosso al moço havin. sido qnasi pa.ntagruclico ! 
Depois das carnes, haviam-se a.tirado no mc-1 que 

provei tambcm. 
Por causa da carne que, an tes de tudo, prccís:iva 

dessccca r para não se estragar, tivemos que passar a. 
tarde e a noite neste mesmo lug-ar :i beir a <lo cap:"io. 

Antes do almoço cu havia comc c:; a<lo a limpar um 
can tinho onde tcncion~Ya ntar :1 mlnha \·êde; logo <lepois 
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do mate, acabei estes prcparati\'os. e a rêdc bem amar
rada, deitei-me nelb parn a sésta. 

Os indios con,·crsa,·am entre si e com o Joãosinho. 
Eu não pude entrelcr-mc com cBcs, senão no que 

s~ refe ria á nossa ac.tividadc c.yncgctka que afinJ\ para 
os bugrc~ era o que ma.is os in teressava. 

O Guaycurú que hav ia matado o mutum, clcpcn
IlOU-o e limpou-o. 

F ez um espeto e cn[iou~o. Depois de arrumar o 
fogo e de ter puxado ao lado ale:uin:lS bras.i.s, poz a assar 
a sua ave . 

.Este mu tu m pesava certamente perto de dois kilos, 
estava gordo e, derre tendo-se a sua gordura, começou 
a crepitar a medida que cah!a nas brasns. 

Joãosinho, em logar c\c dormir, cspicl1ou o couro 
do cervo com a ajuda de varas bastante flcxivcis, fi
:x,'l.das cm buraquinhos fei tos a proposito nas bordas elo 
couro. 

Uma mei:1 <luz ia de v:uas um pouco mais compri
d,1s que a di stancia que separava os buracos oppos tos, 
onde se fixrn-am pelas suas cxtrcmill:tdcs. espichavam 
o couro cm todos os sentidos. 

E, exposto assim o.o sol do bdo do pêlo, ou então 
na sombro., dcssccava-sc tan to mais lig:círo quanto o couro 
de cervo 1: muito delgado. 

Em seguida, - e isto para mim, o.fim ele conservar 
a ca.beça - puxou o couro de atrás para dcantc, reco
brindo o focinho, descarneou- ::1 co1wcnie:1tcmentc, ar
rancou os olhos e os miolos, e encheu to elas :is cavidades 
com cinzas quentes que ma ntcYe com tampões de capim. 

Nosso trabalho to<lo csta,·::i. então concluido e o 
dia nos assegu rava ainda t rcs longas horas antes do 
anoitecer. 
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O bugrc que ele manhã nos acompanhou , J oãosinho 
e cu, sellou o seu cava.llo e lc,·ou os c~tchorro~ no logõl.r 
onde havia.mos esquartejado o cervo. 

Já, muito numerosos, os urubús comiam o qnc ha
via ficado. d:sputaudo-!-e e a.rr::mcando-sc en tre si os 
p edaços que rasg::wam nas partes mais mollcs do it1 tc
rior cio cervo. comp rehemlenclo o espinhaço e que for
mavam a parte mais importante do <1uc se lhes ha,·ia 
deixado. 

Numerosos tambcin eram os urubús que voejavam 
descrevendo círculos an tes ele po\1Sarc111: chegavam de 
t odos os Jaclos. 

Os Cilchorros logo os pm:cram cm íuga, não duv:
<lando <1uc era o seu q ninh:io, a parte q ue lhes callia 
de direi to. que lhes rouba.vam a.s vora,:cs e l11 ct11osas 

· av es de negra libré. 
E, até que os seus buchos f ica ssC:lll r epletos e pu des

sem aguentar a meno r sobrecarga, o.r; cachorro.e; .,;; egui
ram comendo. 

N isto. não fazi am mais que imitar os seus clonM ! 
Pensando cm nossa volta , pcr~untei ao J oãosinho 

a que distanc ia. de sua alde!a esta\'amos scgumlo a sua 
aval iação. 

Tres Jcgoas e meia, disse- me ( 18 a 20 kiloms .). 
O lagar oncle es tavam as era. omit o conhecido delie 

e <los seus companhci ros. 
1\1 ui tas \'ezcs, ca.çan<.101 cllcs tinham cruzaclo por 

estes Jogares. 
Era bem, com eííci to, e com lrns tanlc cxactldão J 

dis tancia que nos separ,w::t da a ldeia. Eu mesmo a ti· 
nha calculada cm trcs lcgoas. 

Embora com to<las as voltas, ha,·ia111os e sem c}uvi· 
da, caminhado uma lcgoa mais. 
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Olh.tndo p::i.ra a ca rne do cervo c:.;posta ao sol ·e 
comparando-a. :'l <1uc havia sido comida, ao nosso a lmo
ço. entre cinco, posso ·rlizc:r francame nte:, e se in receio 
<le engano, que -ctla não daria para um almoço tão 
copioso como o nosso. a cada um dos membros, da aldeia 
que tinham fica<lo no Tuyuyú. 

O pessoal todo da pequei\~\ Ahlcia do Tuyuyú era 
c:ipaz ele comer, eni u111 só repJ.Sto, a carne toda ele um 
cervo! 

Ach;:iva, não obstante, que o que tínhamos de nossa 
caçada elo dia . para levar ;í alde ia. in constitoir pnra 
cada um de nós, uma carga senão clcmnsi;idamcntc clc
,·Mla pelo SC\\ peso, pelo menos, ío rt~mc 11 tc volumosa. 

):!cus companheiros indios n;"io se inquic ta\'am por 
isto r.: o Capitãosinho sonhava já no que ;i caça.ela de 
amanh:i. ia render. 

Não podiamas mudar o pouso senão C'JU\\.rn.lo a c:i rnc 
fos!ic ba~tante <1csseccada p:ira lev,11-a sem correr u 
risco de se deteriorar. 

A frescura d.i no it(', como t.n.mhcm o orrnlho. con
tribuian\ a m:wtcl-a humida e torna\'.1-sc preciso C$p~r.ir 

pelo dia seguinte, nté as dez horn!- pdo tllcnos para que 
o sol viesse: a' clcsscccal-a novamente, antes ele rolal-a 
cm pacotes. 

Z\"c~tc cnso, niio .~e po<li.i :ibandonal-a no logilr , por
riuc seria preciso dci~ar um bugrc para guanlal-a e 
impedi r os urubús de rot1l>al-a. 

Na ent rada do sol , os indios prepara ram mn g-mndc 
fogo e enfiaram 110s 1ncs mns csr,ctos riuc I1.1.v ia111 scrd
do a assar a~ cô'\rncs do " Jlnoço. uma metade do c.1tcto 
cm cada um deites, metade que pcsa\'a de quatro a cinco 
kilograrnmas . mai~ 011 menos. 

Collocaram em seguida, debaixo e.las cinzas, algu mas 
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raizcs de mandioca, e assaram tambcm algumas espigas 
de milho. 

Os grãos d'estas csp:°!;"3S es~olhiclas ainda verdes, · 
assados sã.o molles e muito appctitosos. 

A ·maneira de comcJ-os é mcttcr ncJlcs os dentes. 
l\fas, para tira r a este modo de proceder o que tem 

de· vulgar, e para. que, cm mczas ce rimoniosas, n5.o seja 
refugada a espiga de milho, e pos~a ter accci tação pe tis
co tifo prezado, rccom mcncla· sc apanhar a espiga clcli
cadamcntc com a mão clircita., i;egurando-a entre o po
legar e o imlc:x, com o minimo dc~clcnhosamcntc kv;\n
tado, acompanhado no seu ma\' imcnto meio n.:pulsi\'u 
e de meia affcctação pelo mcll i,J e o anelar ; rx::irém 
~ssim mesmo n5o dispensa os dcnu::; de entrarem l'n1 

acção! E, repisando o caso, acrcsc::n tarcmos que. apesar 
da espiga de milho co11st ituir uma comida sadia e ele cxccl
lcntc qua!idacle, não lhe caberia lugar num banquete pro· 
tocollar ! 

Entre os meus comp:1.11lH:.iros. cite é. porém. 111t1ito 
a preciaclo. 

~1as o que nunca. os meus ami~os indios h:lo ele 
esquecer, é de pôr a aquecer a ag-ua ~,kt chaleira: todos 
os bng res do Sul elo E $tado, co mo os antoch toncs s;i. o 
muito apreciadores do mate chim:irrão. 

T ndo isto foi aprestado bastante cêdn. ,\e mf.clo qu e: 
pudemos comer, ant es do anoitecer. 

Achei a carne elo cate to que e$tav a bastitntc ~orJn. 
muito mais saborO!iil que .1. do ccr\'O que g-cralmcn t~ ~ 
quasi sempre um pouco mazi-a e scc c.1. A mandioca 
as!-ada, com o milho, haviam !iuln, tilu irlo \·antajm;uncntc 
.1. fari nha, e até mesmo o pão. 

E , se jantei com cxccllcntc np pc-tilc. ,, . ..; outro!> t:.O · 

mcnsacs distinguiram .se, aimln mais que no ahnoço. 
O cateto qua!- i .inte iro, o mutum. 2 kilogr. - as 
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raizes de mandioca, uma <luz ia de espigas de milho e 
mais clois ou trcs batatas de palmeiras, tudo íoi absor
viclo~ devorado. 

Depois , como sobremesa, foi tomado o mel ; um 
elos pequenos saccos de couro no qual estava guar dado, 
foi esvaziado quasi da metade. 

Cabi.1 111 ncllc, 11fto menos ele t rcs litros. 
F iquei cspantaclo elo appcti te !ormidavcl dos meus 

companheiros que não pareciam csforç;u-se, nem pre
cisar ele gulodices. 

D avam apenas satisfacção ás nccess icla<lcs reclama-
das e impos ta s pelos seu~ cstoma~os. 

De certo, todos soffriam d., dilatação deste or gam. 
Tom:\mos o mate logo c!cpois. 
A noite era csplcndida, mas cu sentia cahi r en cima 

dos meus homb:-os uma gra1:clc humidade. 
Tinha ,·cslido o me u ponche. 
E stavamas todos assen tados ~o redor do fo~o. 

Procurei inte rrogar o Capitãosittho sobre o que projc
ctava fo zeí na manhã scguil' tC. 

T inha, diz cUc, a intenção ele deixar um elos nossos 
companheiros no acamp.\mcnlo, para. guardar a. carne. 
E, este, pelas 10 horas a carrega ria no seu cavallo e 
,•iria alcançar-nos, seguindo a nossa b:llida. 

Quanto a. nós, sahir i.tmos muilo cêclo1 de madruga
da, is to é, um pouco antes da sahicla do sol. 

Os dois bug í CS que pcln manhã de hoje, o ca pitão
sinho •t inha mandado numa direcção po r cllc indicad:1. 1 

ltaviant descoberto rastro~ de gado bravio - "orelha" 
- e tarnbcrn cfo onça CJ UC p;ircciam acompanhal-o . 

J oãosinho, com es tas ~nformaçõcs, havia combina
do, runiin:-ido e edificado o seu plano para o d ia ele 
amanl1ã. 

Elle acariciava sobre 111.rnci ra o desejo de m a tar 
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mn boi ou uma vacca . isto é. tt rn:i. c.1bc:ça de gado, <Jua!
qucr <JUC seja, que se apresentaria, con{of.lne a. sorte. 

Desta caça, cubiçav.1 clle, t,mto mais (Jt1a11to o{ fc
rccia um:i. vantagem muito gra.n<lc: o couro podia tro
c.:'lr-sc por cartuchos, pol\'o ra, halas e c hu111ho e tam
bcm por hcrva mate e alguns mctro.s tlc a1goc1ão; e a 
carne da ria .:i sua gcn,tc da Al<lcia, com que se alimen
tar clnrant e dias. 

E !lc parcci :t arrepender -se de have r clei.'7o.do perder 
a. occasiã.o que se .tprescn t;ha, pela m:1nhã, embora t i\'cs 
sc comprchcndiclo :1s <liH iculcla <lr.:s que teri a encontrado, 
sem mesmo ter a segurança. de haver pocl iclo aproxlmar
sc bastante, parn apontar com prcc:6ão. 

Por caus:i. do vento, era preciso \'Olta r atrás. atrn
vessar novamc11tc a par.te brc josa e tambcm o rio, su
bil-o pela s ua margem csquc rd.1 para a t ra.vcssal-o ai nda 
uma vez, muito acima, e cm fim anelar a p~. serpe.indo 
num longo t recho, num terreno de hrej o o nde as cli fli
culdaclcs ~e tcri::1111 accrcsci<lo a cada passo. E . clcpoi~ 
<le tantas fa<l igas, bastava. qu e um hicho q u :1li1ucr, sur
prchcn<liclo e :tssustn<lo. cm Íl1i;n. uma a\'c, um quero· 
quero ou uma anhuma - cliajhá - sobretudo. lanç:tsse 
o seu gr ito fat i{l ico clc al:trmc - o GUC era de tem er -
para que teclo o ~ado assustado d isparasse muna carrei
ra desordenada. Resultado: cansaço inuti l e t<!mpo perdido. 

Joãosinho .tssim lrnxia bem pensado. 
E, agora, sentia que p:i.r:t os meus companheiros, 

por cau sa. do compromisso ·tomado :10 meu respeito, er:l 
eu um impedimento. 

Sem a rninh:i. presença , c llcs 1150 ,·olta Ti :1111 ;'t :tlc.lck, 
sem haver rc:tlisndo o ohjccti\'o cnhi<::tdo e. por minha c~wsa. 
iam renunciar cm pro~g:uir n.i. C.\~ada p;1ra nflo (a.ltnr :i 
pal~vra. clacla. 
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Havia sido formalmente assentado que a nossa caçada 
não levaria mais de dois dias. 

Por mim, cu idava fJUc proY::l\·e lmcntt.: tcr::i.mos a 
sorte co mnosco e que o di.i. <lc amanhã não se acabaria 
sem clar ao Capit:iosi11l10 toda satisfacção. 

Fazia esta supposição pelo que haYia podido julgar 
<la <lcx l rcza e no m es mo tempo, 'da prudencia que usaYa 
cm todas as coisas. como na real ização de todas as suas 
acções, até nas menos importantes. Era mt~i to preca
vido e di rei mesmo, methodico no seu gcncro; pois, 
com taes qualidades, ba$taria amanhã, dcscob rír os mais 
leves indicios <la presença, .nestes i111mensos campos , de 
alguma manada de gado - gaclo on:lho. gado bravio -
para ter a quasi certeza de que akanç;uia derrubar umn 
<las cabeças da sua composição. 

O fogo havia consumiclo a. mni o r pi\rtc do com
bustível. 

Os grossos troncos, atiç.i.dos co11stnntemcnte, chc
ga\'a111 :i.o seu fim. E. apesar do ponche que me res
g1.1ar<lavn, m.is cuja lã se acha\'a inteiramente carrcgnda 
de l1111:t poeira de gottinhn.s pulvc risa<las devido ao abun
dante or\'alhar, a frescu ra eia noite fazia-se sent ir. Reti
rei-me, <lnnclo a. boa noite aos m eus companhciTos 
hugrcs e fui cspich:i.r-mc, na minha rê(le, debaixo <lo meu 
mosquiteiro. 

Apóz a m inha part.;da, um <los bugrcs k\·an tmt-se e 
foi buscar ma is lcnh:t, para alimen tar o fogo , e en tre 
cllcs, a con\'crsação recomeçou on melhor, con tinuou. 

i\fal me ha,,ia. deitado. e o sonmo me arrcbatcu e, 
só de 1nndrugac.Ja, qna ndo os pr imeiros clarôes <la au ro
ra ma rcaram no nnsccntc ;t aproximação <lo sol , perto 
ela linha <lo ho r izon te, despertei elo somno ininterrupto 
no qual. a noite inteira, havia ficado m~rguHinc.Jo. 

Acorc!a<lo, suspendi o ,nosquitciro. 
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L ogo vi as chammas de um linclo fogo, e assent ados 
ou melhor, acocorados ao reclor, meus quatro co mpa
nheiros. 

J oãosinho lhes falava. chupando entre tempo por 
meio da bombn., o caldo amargo e.lo chimarrão que apresta
va e servia um dos bug:rcs. 

Vivamente, dc5ci da rêck e íu i a!iiscn tar-mc en tre 
ellcs. 

E sperei que viesse minha vez para. o mate, a guam 
pa ci rculando i r oda. 

A agua achava-se muito <listante e demasiado clif
fici l alcanc;ar, para te r o luxo de refrescar-me a cabeça 
e o ros to. 

· As minhas abluções rnatinacs foram esse dia csc.i
moteadas. E' este um caso que se apresen ta.. de vez 
cm quando. 

Pouco depois, um hugrc foi buscar os cava.tios . 
Sel1ámos logo e nos puzcmo~ cm marcha. Um dos l.na
gres ficava no acampamen to para zelar d:t carne. 

Demos a volt.1 do capão pela csqucrd.1. Do laclo 
clirelto corriamos o risco de achar campos brcjosos. O 
rio Niut.:r.que, nas suas grandes volta.s , p.:r.rccia aproxi
ma r-se do cap5.o. 

At ravessámos as vez.cs caranclnr.acs, as , •ezcs pe
quenos mattos, evitando os capõcs um pouco grandcs 
q ue teriam exigido m.:r.is tempo para v:i.ral-os elo qnc para 
contornai-os. 

Joã.osinho tinha ordc.11:i.do trcH~tr os c.tchorros, que 
os bugTCS mantinham. 

Quando !-ahiu o c:; ol estavamas <lcscmbocca.nclo nu ?n 
g-ranclc c.impo limpo, c~pcc::c rlc immcnsa cla rcirn que 
parecia in teiramente lim~tnda por mat tas cm 1.o<lo o 
seu perimctro. 

Nesta primeira marcha, Joãos:nho havia inclinado, 
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<lc ma.is a mais para noroc5te de maneira que, chegan<lo 
na ori lha <la clareira tínhamos quasl na. frente o vento 
que, no momento soprava <lo Sules lc. E stavalltos ain<la 
dentro <lo 111.:itto, porém pertinho da su a orla, de onde 
os bugrcs inspecionaram com a. sua Yista agu<la, t eclo 
o campo que se apresentava a sua pe rscrutação, quando 
pa d.mos nossa marcha. 

No curso desse trajccto, para chegar no ponto tm 
que nos acha.vamos, os b ugres observaram .:1ttenta
mente, campos e mattos, on<le passa\·amos, com o a fa.n 
de <lcscobrireni alg uns rastos, caso os hoU\·cssc, que teriam 
podi<lo oriental-os na c.aç.1. que se teria opportunidade de 
perseguir. 

Tin hamas percorr ido ma is tle uma lcgoa (6 a 7 
kil.) por entre altas maccg:lS e cara ndazais como atra
\"C7. ele pequenos mattos. 

~·lin ha curiosidade crescia intensame nte, pon<lo :i. 

maior confiança no bom exito <lc nossa caçada. 
E~tava cu, como os compan hei ros. prcstantlo, com 

todo5 os meus se ntido~ . .:i mais cscru1rn losa attenc:ão a 
tudo quanto podcri:t servi r-nos de guia . 

:Mas os bngrcs, neste pon to, ti nham sobre mim 
grande s11 pcriorida<le; e não tinha cu a prctcnc;ão ele os 
vencer; cran1, pois . nisto os meu!- mest res. 

Parúmos um momento. Joftosinho havia subido a 
rnna arvore e ob~rva\·a entre: as r~malha<las t u<lo quanto 
a sua vis t.:i alcançava; depo;s ele alguns rninutos, desceu 
do seu observa to rio. 

Pc rguntei~lhc ~e havia ,· i~to ou descoberto a1guina 
coisa. 

EHc respondeu.,me: sim. 
r\ l a ndou que mon tasscmos a cavallo sem <lar-me 

mai i:. a111p1a cxplica.c;ão; porém. ao Yer o sen se mblante 



156 E~IL. IO R I VASSF:,\U 

risonho e alegre comprchcn<li que havia alguma coisa 
boa. 

Logo, ordenou a. um <los bugrcs CJl1C voltasse um 
pouco atrás e tomasse c:n scg1.1 ida pc,la sua dircit:i, 
como para con tornar a clarei ra n um certa c[stancia, 
sem chegar comtu<lo a 111ostr:ir-sc nclla. 

Ordem que comprchen<li pelos slgnacs que acompa
nhavam as palavras. 

Este bugrc levou consigo, trcs dos cachorros. 
Nós partimos cm sentido opposto. fazendo uma 

rna11 ol>ra analoga. 
Os dois cachorros que ficaram comnosco, nt:mti

nham-se presos. 
Depois d e percorre r sete a oito centos metros, vol

támos tt beira ela cl:uci ra ela qual 110s hn'\'iamos nfastado 
um; cem metros mais ou menos. 

Joãosinho trepou noYamcntc a uma arYorc. 
Quando desceu, contou que havia. aprox:111adamcn

tc umas vin t e; cabeças de g:tdo bra\'iO - orc4ho - Hi\ 

parte Nortlestc dn clareira, mn.s que, acabava cJe desco
brir, um pouco mais no centro,. alguns ccn·os e veados. 
Estes podiam, disparando, a fugentar tocJo o g-~do. 

Não fô r a a presença daqucllcs, de onde cst:wa111os, 
com o vento pela frente. poclia-sc aprox imar da manada 
arisca a uma boa distancia <lc tiro, mas, esta manobra 
achava--se p rejudicada pela presença dos ccrYos e vea
dos , tão inopportuna nes ta occasião. 

Podiam espantar-se, l;mçar-sc muna co rrida e dcsas
soccgar e per turbar a t ran quilli<bde do gado bra\' io C]UC 

pasta.vi\ a. algmn:is centenas <lc metro~ long-c clcllcs. 
· Para cvit,1r, pois1 o susto nos cervos e veados, tor· 
n:imos montar a cavallo e contornfunos, ainda il clareira 
ele ta l modo que para ir na direcção ela manada, deixa· 
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vam -sc ú direita e a uma dis tanci:t hem regular cervos 
e ,·ca clos. não podc: nrlo ass im suspeitar nenhum perigo. 

D e no vo apciunos. P rc11clemo~ nossos .i.ni nyacs; 
J ofiosinho lentou .1 proximar-sc sosinho <ln m.i.natkt, ft 
boa d istancia ele ti ro, ::i. ,·cr se: ab::i tia uma cabeça. A 
m::ina<la. dis tav::i. 1 talvc;, .. agar:i. . <lc um kilometro; mas 
seria possivc1 <lc percorrer mais da. mct:i<lc, a.ndando er
guido, de pé, na macega, que o escondia. qua.si comple
tamente, sem se ver obrigado a dobrar o corpo. 

Entre tanto a m:ina<la i:'.1.- SC mudanclo e mesrno pa
rec;a dir igi r- se :i.o seu encont ro. 

T endo chc~aclo a. uma. d istancia coiwtnicntc., Jo:io
sinho percehcu logú a compos içiio <la manada que oc
cup:i"a um csp::iço bc-111 rcgu lar. 

P ô<lc mesmo csc1.1lhcr a •:ma victima. 
I·twia };'t. segundo con tou depois , umas t.'.'L ntas vac

cas, algumas dc llas 1.:011 t cr ia j :í grande, lml to uro j:'1 
meio idoso e al~ms bois. 

E s tes ultirnos~ porem, estavam marcados, o qne c r ;1 
natu r.il. :'.'\este momento, por~m. pouco importm·:t a 
"marca"; e \\m tlcstcs, além <lc ser o alvo mais vollllllO· 
so, e r a ao mesmo tempo a un ic.I ade ma :~., linda cl ;'l. rno.n:i
da, a ina.:is g-onla e a que cbr ia ma.is car11e. P ois, não 
hesitou. 

A pontou. Comtudo, esperou que o boi se aproxi
m::issc a inda um pouco mais, se t11 cogi tar no risco que 
podia co r rer. 

i\pt rtou o gat ilho qun.1a.l o o boi se ach;l\'a na sua 
di rcc~:"10, a menos <l c trinta metros dcll c. 

Fez íogo de pé. vis;i.mlo a írcntc do bicho qu e cahiu 
pcfad.1111cntc . 

O ruic1o do cstampiclo, causando o susto :l manadn, 
provocou ::i. sua corrida. N a carreira. louca, clla se 
di rigiu para a parte Sul-i:stc <la clareira aonc.le precisa-
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mente vigia,·a o outro bugre, csco11di<lo 11a orJa da 
mat ta . 

Dando-se conta do que acontecia tornou montar a 
cavallo e preparou-se para atirar, no caso que a manada 
viesse passar perto <lelle. 

Foi effecti,·amcntc o que succcdeu. ni as a rcz, 
que apanhou, não foi 1norta·lme11tc attingida e continuou 
a sua carreira, talvez com a bala ,no corpo; e pela S<:· 
gunda vez, a manada mudou <lc clirccçfio, retrocedendo 
pa.ra disparar cm seguida e clesa.pparecer no rurno 
Nordes te. 

Não crnm mais de o~ to horas d~ manhã, e jú tinha· 
mos um trabalho pesado nos ha1nbros. 

Desta vez julguei a caçada conoJuicJa. 
l\1as logo, encarc:i a diíficllkb de que ia. su rgir para 

transpor tar toda a ca rne que ia <lar o boi abatido. 
Os cervos e os veados fugiram ao disparar o ti ro. 

Eu e meu companheiro mon tim1os a. c.1val lo e fornos ao 
encontro do Capitãosinho, lc,·ando-lhc o animal. 

Era preciso esfolar o boi morto e csqu.i.rtcjal-o. Os 
trcs t om5. mos conta dessa tarefa. 

O outro bui.,rrc não t.irclou cm a.kan<;::ar-nos, cmho
ra muito envergonhado, segunclo me contou Joãosinho, 
por haver perdi do o seu ti ro ! ... 

~leia hora mais tarde, cada um de nós 1<:vav:1 na 
garupa um quarto de boi que descarregámos :, beir, 
do matto, na. borda ela cJarcir.,. Dois bugrcs fizeram 
uma segunda. vi:igcm para tr;i.zcr o que havia ficado, o 
que mais apreciavam, e aci m a de tudo, o couro. 

Onde nos achavamos, nã.o havi a. agua. 
Ca rregámos <lc novo os quartos a.juntando cada uni 

de nós mais alguns outros pc<la<;o!.. 
Eu sosi nho, to rnei a montar a t: avallo, c11quanto 

que os bugrcs meus companhei ros, que h av iam transfar· 
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mac1o seus cava!Jos cm bestas de carga, puxavam-as 
pelo cabresto. As cargas eram volumosas e. pesadas . 

. Assim, ma rchámos francamente para lc. ste, cm. di
recção :to rio Nuitaquc e rumo ao ponto cm. que nos 
parec:a mais perto. 

Depois de um kilomctro e meio de marcha1 tah·cz 
um pouco mais, devido ás voltas, chegámos ao campo 
llmpo, is lo r:: , ao campo litnitrophc d~ parte brcjosa e 
apaufacfo. do rio. 

Este campo era m.uito estreito e o brejo que rn.>. r
~in ava o r io não linha. mais tlc. uns oitenta mctros de 
largura. 

Ahi, ..í. o:- la tlc um caprlos\nho bas tan te r:ilo, decidi 
mos fazer o l\osso pouso. 

Descar regaram-se os caval1 os e logo a.cccndcu-sc o 
fogo. 

Fui eu o primeiro a ir buscar lc11h:1 , dcixamlo aos 
bugres o cui<l::ido Uc ir ;\ procura <la agua. serviço que 
não me agradava. por causa do brejo que precisava 
at ravessar. 

Em Sl!guida. ii.z uma limpeza á beira do capãosinho, 
onde lmvi:1 escolhido ent re dois pâ.us o togar de compri
mento certo pa ra armar m inha rêc1c de maneira que 
ficasse â. sombra e abrigada <lo orvalho. Joãosinho e 
um dos bugr es se occuparam cm espichar laços, pro
curan<lo o sol, com o f im c.le pendurar a carne do boi 
que. iam principiar a charqucaf. 

Em razã o da importancia desta bclla e ultima pre
sa, nossa caça<l:i nchava-s<: ngora <lciinit ivamentc aca
bada. 

E , e ra quasi cer to que a nossa volt,1 .í. Aldeia não 
soffreda. muito at raso. 

Agora, era mister1 occupar se em charqucar a cat°
nc p:tra não pcrdel-a. 
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A sorte nos í:worccia; os dias .sncceclia m-sc bcll:s
simos. apesar de cstannos na. cs t ;u;ão das chuvas. 

Goza\·amos do que se ch~ma aqui , 11c5ta época, um 
" vcranico". por mais que a quc ll c da São-Mart in, já se 
havia manifes tado <1nasi dois 111czc!- antes, vist o estar
mos cin janei ro. 

A charqueada ela c;iruc do boi, 200 kilir. ccrt:i.111c11-
tc, cxig=ria pelo menos trcs a quatro horas, o trah:'1.lhn 
repartido entre quatro. E1·a ncccss;a rio fazei-o rnuit ,:, 
ligeiro a fini de aprovei ta r o sol qna1Úo mais ti.:mpo 
possivcl. 

Deste noss o novo acampamc11to1 ao pouso ele hon
tem, havia menos c.lc <luas lcguas - 12 kil. - O l>ug- rc 
que a li hav ia fic:ulo, sahindo ás 10 h. 1/2, chcg-aria 
pelo meio dia, isto é, ainda a tempo para dar -uos uma 
ajuda. provei tosa. 

D e qualquer modo, estaria mas 11:1 obrigação de dor
mir lá, e não podcria111os de ixai-o senão no dia scgnintc. 
ás 10 horas o m:'l.is cêclo. 

i\ ssim, pan fa7..cr as cinco lcg,.1as que nos scp:i.ra
vam <la aldeia do "Tnyuyú". lcvan<lo, cacfo. um de nós. 
uma carga de uns ~cscnta kilog. cr:i m:tlcrialrncnt e i111pos
sivel chcgnr antes do pôr clb sol. 

Era mais que pro\':ncl, nc5 lc caso, que :i. nossa 
vis ita á Aldcia-Granclc. fica sse 111allogracla , e que tiYes~ 
semos Ue íldial-a ele um ou dois <li:ts ainda. 

Ei;tas re fl cxÕC's v inh.un intcir:i.rncntc cm cont ra
dic.;ão ás que cu fozi:11 a.penas cluas hor:ts antes. 

O t rabalho da charquc:i da, efícc tu:l\'a-sc bastante 
rapic1amcnte. 

Eu linha co11tado e aprornpt:tclo dúi:o- c:;pctos. Em 
cada um dc llcs enfiei. um a das costcll:l.s elo boi, e pul-;u 
a assar . 

Um hugrc tinha ido buscar agua e collocado a cha· 



.... V IO:\ DOS r:-.:mos cu~, YCURÚS 16 1 

leira no fogo. Quando a agua ferveu, pa.rou-se a lida 
para toma. r chima rrão e c1cscam;ar um instan te . 

Depois recomeçou o tra.ba lho da charq ucacla que 
foi concluido mu ito ante:: do <1 ue se havia pc11s:1do e por
tanto, antes d:i. chc~:i.da do bugrc que se espe rava. 

Aprcssúrno~ o fogo e co1.c:du ra elas costcllas como 
:i. de algum as raízes de mandioca. 

Os bui;:rcs. que tinha.in ü\o h.1~car o qt1c ha.,· ia fica
do do boi. on<lc fo i cscpmrtcj:ido, h:wiam tr:izido o cora
ção, o figaclo, os ri ns com a gorrl nra CJ\lC º" c1woh·ia, a 
lin;:::-un e os l1of e.::-: cllcs não h:n- i:1111 c.iquccido. o c1uc se 
chama ;1q ui a ''t ripa gorda " que é a parte do intestin o 
clclgaclo chamado jcjuno. 

E ' un1 pcti~co, um regalo, não tiio sómente para 
os bugrcs. m as tambcm para a maior parte dos a uto
ch toncs elas c;i, mp:mhi"ls. 

Apesar de haver apro\·c itado os princ.ipacs e mc1ho
rcs pedaços da rcz, muit ;,s p:i rte:s foram ainda aba ndo
nadas que na ,1l dcia ter iam ~ic.lo .1 pro,· citadas. 

Joãosinho cxultan. . I-Ja\'i,1. ak,1nçado a rcal isac;ãci 
do seu s onh o. Ha":ia de rrubado a r cz c1cscjada. , a peça 
de va lor (Ju e cnbic:; :l\'a , sobre tuclo par:1. a gente de sua 
alc.lcia e :ia mesmo tempo para n s;1.t is facc:;:io do seu 
:i.mo r-prop rio. 

As costc llas estavam promptas, i:i.mos começar o 
almoço quanclo chegou o bugre q ue se esperava. 

O seu cavallo csta\'a basta.ntc carreg a.elo: uns cin
cocuta kilogr. en t re carne, couro, cabeça e ma is alguns 
out ros ob jcctos. 

De pois de descarregar e dcs,:ur~;ar o seu :in!mat , 
soltou-o e vciu a lmoçar comnosco. 

Entre cl!cs, os bugrcs cstan.m muito loquaces. 
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Infelizmente não comprchcnd:a absolutamente na.da 
de sua conversa. 

Provavelmente, cacb um dellcs expunha a s suas 
r e fl exões e cmettia Strns apreci;u;õcs a respeito ela ca
çada que t ão fel iz havia sido, e lhes havia dado tão 
bons e bcllos resulta.dos. 

Como cacas. c\s peças grossas cla\'am corno e ra 
natur:il o maior apreço. 

'Mas a meúdo, nas sun.s c:ic:adns, a caça consistia 
em porcos <lo matto. cervos, ,•cados. :mtas, que eram 
para e'lcs ns pecas maiores e com a.s quacs fic,wam mu i 
satisfeitos e felizes; as ck gaclo bra\' io eram mais 
ra ras. 

Algumas ve7.es, tinham de contentar-se com caça 
mais modesta. tntus. jabotis . muturns, jac(1s, pcrdi7.es; 
cntfio par;i ajud2r e completar o nccessario á sua ali
mentação, t inham de recorrer ao mel, aos palmitos e 
ás fru tas e aos productos elas snas ro<;a.s. 

Ainda, acontece algurn:is vezes que o mau tempo 
os impede de sahir e de ir cm busc:1. <le seu.s meios de 
cxistencia, cio seu susten to quoticl inno e, numa p:1.lavra 
.de sahir a ca<; ar. 

Se n5.o têm n essas occn.siõc.s algumas reservas ali
mcnticias . apertam i?.. C:.ntura e passam fom e clur:i.n tc 
alguns dias. 

E ' preciso. porém. faze r ohscrv.tr que esses casos 
são rarissimos. 

A roç:i. sempre lhes fornecer.\. num caso ele apuros, 
quer seja mandioc:1 quer .c;eja batatas doces. 

- Será. tnlvcz áquollas prementes occasiõcs que se 
deve attr ibuir o costume pelo qnal, qn:t11clo o Ccu lhes 
manda a abundancia, que rem sem demora aproveitar 
logo, até não poder mais mesmo n risco ele arrebentar. 

I sto, lembra-me os pconcs Ch ilenos, quando se lh es 
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faz observar qui.: nrlu t1cYcriam comer tudo quanto .tem 
no •mesmo <l ia, r espondem : "Y s i ma.íiana me muero ?". 

Tambem, rccor<la.-me outro caso que muitas vezes 
ti \'c a oportunicla<le <lc obse rvar nos cachorros, sem com
tudo querer comparar os bug rcs. a este respeito, ao mais 
fiel amigo do homem: 

Qun.nc!o numa fazenda se carnca uma rcz para o 
gasto do pessoal, at ira-se aos cach orros, sempre nume
rosos, qua ntidade ele varias pedaços desprezados. En
chem-se a ponto de se :i.foga rem. 1'.lcsmo tendo chegado 
a este ·estado, mais que recheios, lançam-se ainda sobre 
O!'i in tesrinos e o bucho <J lle não se ntilisam geralm ente 
e cont inuam dcYora1H.lo e c11guli:-1do tudo quanto os seus 
olhos - maiores que os seu s cstomagos - e aju<ladoS 
<los <lentes, lhes pcrm:Hcm tragar. Afinal, chega o :11 0· 
menta cm que não podem mais engulir o menor pedaci 
nho. Se de novo. porém. se lhes joga algum pedaço, 
atiram-se a cllc; 111a5, comprchcndcndo que nada mais 
podem t ragar, Yão cscondcl-o. cnterra\-o cm alguma par 
te. para achal- o cm outro momento. 

Sem eml>argo, algumas vezes. tentam fa zerem um 
ultimo es forço para procura r-lhe um togar. Mas este 
ul ti mo bocca<lo é de mais e faz qc.asi sempre transbordar 
o recipiente que é o cstomago. 

E' ve rdad e que. depois desta demasiada e superabun
dante a.lambazada, os coitados ficam uns oito, e t alvez 
a té quinze d ias sem <1uasi comer nada. E ' com o somno, 
e talvez so11ha11 <lo a abundantes e miriíícas ab.rnbanz::as 
que vão agnard:mrlo ;t proxima carneada. 

E , nesses intcrvallos, entre duas carueaçõcs, temos 
visto s cachorro~ afon cn t.1.r-sc sómente com m itllo secco 
e crú, na hora crn que se joga a comida is gaHinhas e 
aos porcos da fazenda. 

Temos Yisto cachorros procederem c:xactamcnt c 
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como os suínos, apanhar uma espiga ele milho. aimb co
ber ta das suas copas, retirar-se para um canto, num 
Jogar um pouco distan te, isolado e tranquillo aonde, cm 
quanto possi,·cl, nem a s gallinhas, nem o,;; porcos hão de 
incomrno<lal-os e disputar-lhes os grr1os que cm pa1.: cllcs 
vão mastiga11<lo, e assim Yâo comcn<..lo a sua. m.tgra 
pitança. 

* - * 

Depois da carne, para con,plctar nosso almoço, co
meu-se um pouco clc mel. I-T :wia ainda dcc.sa sobrcmc)..:t 
um saquinho complct:uncntc cheio. Em seguida re~a
r a.m-sc os .1limentos solidas co111 um m.1tc chimar r;io 
que, por cima elo met, me pareceu duplamente arnarj'.!o. 

E, agor.1? 
Depois <..le um mon:ento de clescam;o que ia.mo5. fazer 

para empregar o tempo até o anoi tecer? 
Eú fui, explor ar o nosso capãosinho. bllsca.nclo col

meias ou um hicho qualquer que podcr:a sen·ir- mc <h' 
alvo. 

Os bugrcs imitnram-mc, e só o Cnpit:iosinho que· 
dou-se sósinho no ac:i:mpamcoto. 

Não achei1 nem vi nacla de interessante no capão· 
sinho; <lcllc sahi e depois ele: atrn"cssar uni c:u npo de uns 
cem metros, entrei em outro capão, maior, s:tuado um 
pouco ao Noroeste deste onde cst::wamos :-tcampa<los. 

De forma muito along:i.da. cllc parecia csteuclcr-!-e 
a té perto da clareira, onde h::n·iamos matado o boi. 

A sua orla est ::n·a poderosamente <..lcfendida por uma. 
bancla de gra.va..t:ás. :i. rmados de espinhos fortes e mims 
qnc, como varias linhas ele arames farpados, em uns dez 
mctr05 mais ou menos de largura, obr igaram-me a tomar 
mi l cuidados e a Yalcr·mc d o meu mache te. 
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Depois ele ,·:t rar estas espinhosas defesas á custa 
de algumas rasga.duras e outras tantas arranhadu ras, se~ 
gui. explora ndo o mat to, procurando p.ira andar melhor 
e m,1is commodamcntc os Jogares menos apertaelos; quan
do, de repente, surgiu .i minha frente um fobo, um '·agua
rá-gu,1zú'1 como o des ignam os guarani:- e parag\1ayos. 

E sse bicho, tem o tamanho ele um cnchorro grande 
de que tem o por te e com o CJ Ual poderia confur.dir -:,;c a 
não ser a sua côr, casta.nho claro muito avermelhado ~ 
isto é, de um .-crmclho ele ti jolo. 

V endo-me, a sua surpresa foi takcz, igual {L minha! 
Eu estava bem longe de pcn:;.ir cm topar com o ta1 

bicho. 
Fincando meu nrn.chclc no chflo q\lc le,·a \' a !l:l 111ii.o 

dire:ta, fiz rapidamente pontaria ncllc e apertt:i o g-atilho. 
A ba b attingiu-o: porém, só lhe te ria fo it o uma 

icriela cm forma de scdcnho ~e. a m;\ sorte para cllc, 
não hot1\'CS?:ie inten·indo e fe ito co!ll que no !llC$1110 ins
tante, cli c se achasse obrigado a pender um pouco p:i.ra 
,"l esquerda. 

A bala ra sg ou-lhe as costas deste J,1.do e sah:.ndo. 
penetrou debaixo da espalda, indo sahír do b elo direito 
<lcpoi!õ de haYer- lhe atravcssa clo o pescoço. 

Elle c:,.h iu g r,wemcntc fer ido e pen1en<lo muito ;.ing,.1c. 
Como desejava resc rvar .. me o couro, acnhc: ele ma

tal-o ,1. golpe ele machclc. 
Começava a tirar-lhe a pcllc quando J oãos inho 

chegou. 
Tinha ouvido o tiro. 
Prestou-me a. sua preciosa ajuda, porque cllc {oi 

que fe z todo o t raba lho. 
Entre os bugres - e isto, en t re os ele diffcrentc s 

tribus - !ransmitte-se a lenda que o cou ro <l esse lobo, 
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livra e preserva da morclc<lu r.:1. cl:ts cobras c mesmo que 
as a fugenta. 

P rctcnclcm tambem que as mordeduras se túrtHllll 

inor.uas pa ra quem leva co111sigo, um pcd::u;o daquclla 
pclle. 

Os Gu.tycu r ús, cm is to t.1 :11bcm acrc<i ita111 e J,>ãc.isi
nho t irou cscr upu os.unente o couro do hid10 de 1:N:lo 
vcrme:ho do qual pediu-me cert as pa rtes. 

Ternos vis to B ras ilei ro!. que nas campanh~s 1t: ,·:u11 
nos ar reios cios ScltS cavallos. 11111 co uro ele lobo, al~111 11.1s 
vcz.cs la~ciro on pelo 1nc11os n111 hom pedaço ; ;,nt ros 
us.1m ele alg11111as pequenas concias ti radas dclll·. fl:,; c1u:tc:
con$C: T\':l1I1 o pê1o sempre com o fiin de af:tst ar as cohras 
e de p roteger-se d.1s 5uas morclc<lu ras. 

Vol t~í. mos em scg-uicla ao acampamento, onde :ichá
mos os t rcs bugrcs nossos companhei ros, que ta1 11he111 ha
viam regressado. 

Elles con taram en tão ao Ca pitãosinho que m 1111crn
sos urubús aclcjavnm a tgu u s muito baixo , não muito 
longe do pouso e cnci:ma d.1. clard ra onde ioi rnorto o 
boi e outros a inda, mais num c rosoS .i.o tto rtc tla nossa 
posição, a um k ilomctro e m eio ou dois. 

l\las, como es tavam a pê, cites voltaram dando como 
supposição e po. ra desc ulpar-se, que devia ha\' cr al i uma 
carniça que atrahia os ur ublls. P ois era perigoso ir a pé, 110 

caso que a onça cstiYessc amoitada pert inho. 
Joãosinho C:isse-lhcs en t;io qnc tomassem logo os 

cavallos e fo ssem ver o que havia naqucllc loga r. 
Foi o que fizeram im media tamen tc, lc\·ando comsigo 

os cacho rros. 
En trementes, o Capitão::;inhO {icou con1111ié:"o 110 

pouso. 
De \'ez cm qu.1.ndo da...-amos \·o lla ú ri'.lrnc él fi m tlt.: 

que ~cccassc melhor e mais de pressa. 
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Uma me ia. hora ma.is Urde, os bugres estavam df 
vol ta. 

Com mil cxcla.inaçõcs dcmonstravnm a cxhubcrancia 
de 11111 <1 alegria que não podiam conter, nem mode rar. 

Contaram ao Capitâosinho que a li hilvía uma vaci.:a 
morta que os urubús j,í.. h av:O:un começado comer em algu~ 
mas par les onde o couro é menos r esistente, como 11a 
ubra. 

Os olhos ha,•iam sido arranc;i.dos prov asclmt ntc os 
prin1ciros. 

E r;i uma vac:ca que amamciltava. 
O seu bezerro ele c inco ou seis mczcs havia fugido 

quan(lo chegaram, mas que,. segura.meu te voltaria; e que 
tomando :dguns cuidatlos, se ria. possiveI aproximal·u e 
abatei-o. 

Tinham reparado que .t mãe tinha morrido da feúla 
de u ma bal:1; e niio ha via m.tis <luvid.t agora, quem a 
havia baleada, cr,1 o bugrc qnc ha \'ia, sido destacado pela 
manhã elo nosso grupo por Joii.o)inho e manda.do Para., 
parte sulcstc da clareira, q u:rndo nós part imos cm scn~ 
tido opposto. 

A vacc.t ntt i11gida p ela bal a. segu i\l corrcnclo com os 
oulros bovinos da manada e ro· c:ihir e r.1or rc r , um ki lo
mctro mais longe. 

Era uma verdadei ra benção que nos ca.h iil do ccu. 
Raramente, ou mesmo, jamais de memoria. de Guay

cun.'1s, t inham sido tão felizes, tão coln1ados, nas suas Cil
çadas. 

Todos exultavam, todos tinham que dizer alguma 
coisa. 

Falavam mesmo dois e tres ao mesmo tempo e nos 
seus acccntos, nas suas entonações. sen tia cu, que a 
sua satisfacção era completa. 

Era a alegria p rorompidil de sua pucr;I 1~ cntalidade. 
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De certo havia com que, e o motivo :inha força 
de caso mais excepcional. 

Joãosinho não íicava menos cnthusiasmado que seus 
companheiros bugrcs, porém mantinha-se mais reserva
do. Sua idade linha nisto algum peso. Tinha bem 
cer tamente uns dez annos mais que o n1.1is idoso dos 
seus jovens companheiros. 

Não ha duvida ncnhum:i, todos juntos já tinham l' ll 

c.arado a possivcl rcalisaçâo de grandes distracções na 
nldeia para festejar uma so rte tão grande, 

E, bem creio - mas ainda sem lo11"ar-mc - que nas 
suas supers tições elles não chegaram longe, de u.ttribdr, 
á minha presença, no meio dcllcs. esta sor te fel iz, ex
traordinario. quasi insolita, este succcsso nunc,, visto <le 
nenhum delles, que os enchia de jubilo e lhes fazia 11ad u 
na alegria e na ... abundnncia. 

A conversação não parava. Um so rriso pcrmanenlt! 
mani(cstava-sc nas suas faces e tir:wa :is s·,a~ physio
nomias a dureza habitual. 

O Capit5.osinho enxcrgnva entrementes a clif íiculdadc 
que ia occasionar o transporte de tanta carne; e para 
venccl-a, a sua decisão foi logo tomada. 

Ordenou a um Ul1grc que part isse im111cdiat:1111cnte 
â aldeia para buscar a a juda de um companl1t:irn com 
mais dois bois cargueiros. 

Não havia menos <lc cinco lcguas (30 k.) para che· 
gar a Tuyuyú e sem c~inho, nem trilhos. 

Era pre ciso para faci li tar a marcha, seguir cm 
quan to fosse possivcl , a batid.i <la ida, isto é, o rasto qut' 
ti nhamas deixado. 

Havia tambem como obrigação, a necessidade, clada 
a hora tardia, de fazer c:uasi a metade da viagem de 
noite . 
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L ogo dada a ordem, o bugrc designado, poz-sc a 
caminho, o seu cavaHo já estava. scllado. 

Levou comsigo e como carga, alguns pedaços de 
carne. 

Apôs a sahida do bugrc, J oãosinho com os dois ou
tros companheiros que ficavax comnosco, se fo ram ao 
Jogar onde a vacca íoi encontrada morta. 

~ão querendo ficar sósinho no pouso onde não 
tinha nada mais que fazer, os acompanhei. 

Chegando ao togar, sem prccauç1o, afug..:ntamos 
ainda o bczc rr i11 ho que de novo se ha,·ia aprox.imado da 
sua mãe e que correu quando nos viu. 

Os cachorro s sahiram at..r:i5. 
Sem perder tempo em admiração t: reflexões, como 

costumam geralmente, os bugr<!$ e Joãosinho me$mO, co
meçaram a tirar o couro <la vacca. 

Uma hora depois transporta,·amos pa ra o pcuso, 
entre nós, os qua t ro quartos e o que ficava, engrossado 
com capim, foi in teiramente recoberto pelo couro. 

O conjuncto, assim disfa rçado podi:i figurar, á dis
tancia, um animal dei tado. 

J oãosinho que havia projectado a captura do bezer
ro, ficou á espreita para agu:i.rda r a sua vinda. 

Nós, levámos comnosco os cachorros. No .:ic::nn· 
pamcnto, os· bngrcs mettcr::1.1:1·SC logo a xarqucar os 
qua r tos que acabamos ele traze r. 

Entrementes. Clt fui husc:ir lenha. Em pouco tempo 
amontoei uma bôa riuantidadc par:1 a noite -e apromptei 
ludo quanto iamas precisar para a nossa j:rnta. 

Pouco depois entrou o 1:01. Os bugres não tinham 
1evado n cabo senflo apenas a metade da charqueada. 
Cont inuaram ainda sua t;ircfa rlurantc alguns minutos 
mais , a té que a noite obr!lgou-os a parar. 

~este momento om·imos o estrondo de um tiro. 
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Pens.ímos togo que era o si gnal que nos a.nnunciava 
a morte do bczer rinho. 

~!eia hora depois, Joãosinho, rcgr essa\'a t razendo as 
duas costella s da ,·3cc3 que i i'.lm servir ao nosso jantar, 
e muito alegre, nos contou C{ UC c1u ,.111<lo a noite comcçoll 
envolver nas trevas todas as coi sas, o bczcrrinho avan
çou-s e timidamen te, como para. aproximar-se do vulto 
coberto pelo couro e que figura.\'a ser a mãe deitada. 

A qnatro metros, elle apanhou a c.1rga cm plena 
frente e cahiu fulm inado, pa ra não m ais l<!\'antar-sc. 

O trabalho que ainda Eca\·a para conclui :- , a char
queada dos qua.rtos, foi abandonado e th.: ixtnlo para o 
dia seguinte. 

Jantámos. ~Jcus companheiros comeram com o seu 
costumado appeti te e al>sor\' er.:lm todo quanto o seu cs
tomago di latndo pod in con ter forcando-o ,ta.h·cz, um 
pouco mais que de r n.zão. 

Depois ele saborear duas o\l t rcs g uampadas ele mate, 
espichei-me na minha rê<lc. clchnixo do mos<ruitc iro, e até 
o amanhecer (~qnci pcg.'.'\.do num profundo somno. 

Pc\;i manhã seguinte - c.,;; ta ,·amos a 5 de Janeiro 
- a ajuda pedida não chcgon an tes de mcio dia, João
sinho c.!cu orcl cns para carrega r os bois e repart ir nos 
cavall o3 o que os primtiros n~o poderiam levar. tudo 
quanto hav~a sido accunmlado cm carne . ag-o ra <lcsscc
cada e cm couros, nesses dois dias ele caç::da. 

Logo, virando-se do meu lado, acrescentou sat isfeito 
e sorr idente: 

"Agora vamos voJtar á .:'\ Jdcia". O que me aleg:-01: 
muito. 

Dois bugrcs tinham vindo como re forço, no mesmo 
tempo que os bo is. O ponco trabalho que rcs ta\'a para 
conduir, ficaria togo prontpti ficado, e todos poderiam, 
algumas horas depois da nossa partida pôr-se lambem 
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cm caminl:o de \'Olta para ú. ale.leia; embora seja p rovavel 
que ter iam a neccssidn<lc, por ter de andar devagar e a 
pass o. c.lc do rmir no campo. 

Era quasi duas hor-as da tarc.lc; J o:iosinho apressou 
a uossa partida, a fim de que cu pudesse chegar a Aldeia, 
n;,. mesma tarde bastante cêc.lo. 

Para andar mais lig-c iro, não lc\·amos comnosco que 
nossas an11as e logo log o .. . ª"ante, seguindo a batida. 

O rasto es tava ago ra íor temt.!n lc mar cado. Os ult i-
111os chegados o l1:wia111, com os bois, scriarnentc reavi va
do, ha\' ia.m scgniclo a 1m:sma h:llida que nós tinha.mos 
deixado á nossa ida. 

Chegámos a -Tuyuyll depois de anoitecer. 

Os cavallo:. foram d<::;scl\ac.los c.leantc <lo rancho de 
Joãosinho. 

Dua !'; mu lheres, as dua~ r,:!')cra\'J.S cha111acocas, vieram 
loi;o. e toma ram os ca \·altos c1ue levar::m1; sem du\·ida, 
com a intenc;:i.o de guarc.la l-os atados e J>rOmptos para 
amanhã . 

J h ivajhãá sahiu tamlJcni. scgrcc.lou a lgu ns segundos 
com J oão!'õ inho e logo. tomando minha. rêclc. foi amar
rai-a no seu togar <le costume, is to é, onde a havia atado 
o prime iro dia da minha chegada.. 

A lg uns minutos mn.is ta.rcJe, clla trouxe-me um 
mate. 

Depois c.le algumas guantpadas, agradeci e logo pe
guei no somno. 

No e.lia. seguin te - 6 de Jane.iro - e de manhã, 
no momento cm que me aproximava do fogo e: que Jhi
vaj hãá fa zia os prcpnrativo~ para servir o chimarrão habi
tual, ]úfiosiuho chegou. 

Vinha do outro rancho de on<lc escapavam-se vozes 
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gritantes e chorcntas de cr ianças, assim que de varias 
mulheres que pareciam falar to as juntas. 

Este reparo, o fiz mui tas ,·czcs alhures que nos 
bugrcs. quanclo certo numero de mulh eres se achavam 
reunidas. 

J oãosin ho, <l iz-mc que iamas fit;ar atrasados cm 
chegar ao convite cio Capitão Guazú-,\c,i que de certo, 
nos estava esperando com Ioda a sua. gcnle prompta para 
receber e acolher-nos; pois seria muito conveniente não 
faze i-os esperar mais tempo. 

P ortanto convinha partir. sc111 mais clcn1orn, esta 
manhã mesmo, logo após o :ilmoço. 

1 !as. com tudo, te r ia desejado faze r- se acompanhar 
<le alguns rapazes de sua gente. 

E , para isto, teria sido prcci:;o de :1.gu;1nla r :i. che
gada dos no ssos com panheiros ela caçad:i. . 

r\Ias quem sabe. tah·cz não chcgari:un autc5 da tarde. 
P or ventura, e para evitar qualqller imprcvi!)to, cllc 

mandou dois r:1.pagotcs de 17 a 18 :i.nnos. campear 
animacs. 

Uma hora dcpo:s ela sahi<l :t clcstcs, dois bugres que 
se achavam n:i roça, appareccram ca r rcgi\dos de mandio
ca e de mi lho; atr6.s de ites vinham :ts suas mulheres 
igualmente carregadas de pro<luctos da roça. 

Imme<liatamcntc, vi <lcsenhar~se no ros to de João
sin ho, um ar de granclc satisfacção, e sem mais esperar, 
clle me diz : "Vamos poder sahir, logo que cheguem os 
cavailos". 

M:uito satisfeito fiquei cu t.imbem. Não tinha ah~o
lutamentc nada que preparar. Estava prompt o. 

En tretanto, continuavamos tom;:mdo mate qnc nos 
servia Jhivajhfiá. 

Que mulher es ta Jhivajhã ;í. ! se comparada as ou
t r as da aldeia! 
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Sem cl la e as duas c~crax as cham:i.cocas, creio bem 
que de seu sexo n tto t eria podido ver a amostra senão 
de longe! 

Todavia, nenh uma dcllas parecia selvagem . 
:\-Ias na prescnç.:i <lc u m extrangeiro com quem não 

podem falar e que não poclcm comprchcnde r, sua timidex 
natural, cmbarac;a-sc. 

P or outro laclo, nasce talvez ncllas uma cspccie <lc 
constra11:;imcnto, de , •c rgonh:i mcs1110, por caus.1 do 
pouco e escasso vcstu:trio que as cobre ha\Jitualmente e 
~obrctudo 11a intimidade do seu rancho aon<lc existe mui
ta lihcr cla<le e ... ''sa11s g-ênc''. nnma g rande promisc ui
<latlc; come, e, ntcs1110 se d:'l na cxc1..:uc;ão dos seus traba
lhos domest icas clia r los. cm q nc: esse descL1ido no ~c11 

vc5tuario revela sempre certo <leslcixo. 
Ellas n;io ig-no ram que a s mulhc r c~ dos ,1utuch u.,11c:,. 

qt1e ti\' cr :u11 opor tuni<ku lc d!! ,·er occa!-iona l111 cnte, 11as 
fazendas das M:as visinhancas , !ião intei ramente vcst ip 
dns; e ta lvez, sen tem cllas, no seu ins tine to natural de: 
pudor , que o~ o lhos extrangeiros gne as olham tê.m a.1-
g-unia co: sa no olhar que pôde parecer-lhes inquisiclor, 
indiscreto e quem sabe: ta.mbcm, inso lente para cllas, 
ri uc não acham no elos h01ncns da s ua rac;:a . 

Pelas nove horas da manhft, a t ropa clos cavallo~ 
rhegon e foi guardada prcsn 110 currnlzinho . 

O Capitãosinho mandou pegar ~ci:; clc llcs. 
Comprchcmli que. fora de nós tlois, qn:Ltro bugrcs 

m:\is. nos ncomp:Lnha rb.m: os tlois q,1c :,,.cahavam de ch c
g-ar tl.t rOçi'\ e nmi:-- os cio:~ rapag-otcs 11uc foram cam -
11cnr a trop:'L. 

· Scl l:"t m os . N:io c r.1.m a im.la ele,: hnr:i:,. :· j{i c~ t:wa-
1\lú:,. c111 l·:1 11ó1hô para a ,; :\ lclcia Gr:imlc ''. 



CAPITULO XIX 

VIS ITA A ALDE IA-GRANDE DO CAP ITÃO 
GUAZÚ -ÃCÃ. 

A aldeia do Capitão Guazú-;\cã. íicava separada tla 
elo Tuyuyú por uma distancia de seis kilometros 

quanto mais. 
Era uma ·hora "pcquc11a 11 de caminho. 
Estavamas to<los os seis armados. Joãosinho e eu 

co m clavinas e os qu.1tro outros comp•nhe iros com 
cspingar<.las. 

P elas 11 horas chegámos a um pcq ucno matto mui
to cl.iro, ma.is parcci<lo a u111 cerrado rã.lo, is to é, que o 
terreno cm que vcgcta\'a, achava-se um pouco cm relevo 
cm rcl.,çã.o ao do campo onde estavamas ::md:rn<lo e que 
estava trilhado. 

Neste I~ar, J oãosinho atirou no ar wn cartucho da 
sua carabina. Seus companhei ros hug-rcs, o imitaram 
logo, e cu mesmo, contaminado pelo exemplo, disparei dois 
tiros. 

Agora, andámos mais dcvJ.gar e só a. passo. 
Os trilhos que scguiamos, hem pcnctrnv.:lnt no matti

nho, mas ha.via outros que o contorna,·.:101. 
Tomâmos estes ult imes. 
O Capitãosinho, no momento cm que chegámos i 

extremidade do capãosinho disparou ainda. outro tiro no 
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ar. e os nossos companheiros que ha\'iam recarregado 
suas armas, f izeram-lhe ccho. 

Qu.J.si no mesmo instante ouvimos, pertinho <lc nós, 
uma vintena. ele <lisparos de annas ele fogo que rcspon
eliil.11 1 aos nossos tiros. 

A nd~mos .iittda mais devagar; pois a galope vimos 
apparcccr na nossa frente e ao nosso encontro, uns 
quinze, t:ikcz uns ,•intc ca\':i.llciros, brandindo no a r seus 
íusis, bradando com toda a forç:t dos seus bófcs, grandes 
gritos, <lc alegria como para manifestar o seu contenta
mento. 

Est:wan1 e11cahc~ados pelo Capitão Guazú-Ãc3. 
Tinhainos feito alto. E ciua.si numa linha fizemos 

frente. 
Os cwallos dos ciue chcgav:i.in assim, dcante de nós, 

pararam o seu galope quasi ao nariz dos nossos. 
O Capi tão Guazú-Ãc:i falou então. di rig indo-se ao 

Capitãosinho. 
Na.tnrai e infcli?.mcntc C\\ não tmde pega r, nem com

prchen<lc r uma só pal:w ra el as qt1c pronunciou : m.:is, não 
havia dt1\'ida , llllla parte referiu-se A minha pessoa. 

J oãosinho respondeu-lhe cm algumas phr:iscs de que 
tan1hcm não entendi nem o sentido; e logo, todos juntos 
retomámos a m:i.rclrn. Clll dcantc, para chegar á Aldeia. 

E sta\":t c.:u cnqn;ulraclo pelos dois c..1ciqucs. 
O C:tpitão G uazt't-.i\.di á minha dire ita e o C1pit fLosi

nho andava na minha esq uerda. . T odos os demais Guay
curús se.guiam atrás de nós. 

A t rotesi11ho, fizemos nossa ent rada na aldeia, aco01-
panhaclos como se j>Óclc im.1.g inat-0 por uma escolta im
po nente ! 

E ste cerimonia\ parecia obcclcccr, como se poderia. 
acredi ta r a certac; regras protocoll arcs ! postas cm pra
tica sómente na occasião d.1. recepção de um chefe da 
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tribu, n:a ,·ol ta de 11111a longa e ckmor:l(\a rxpcdi<::'io /:!lt<'r
r cira, como lhes acontecia antig:uncntc. 

Salvo, se por tradição. a trilm tivc~sc t itlo cm tcnlf)os 
long:inquos a visita de algm1s caciq ues ele tribus Yislnlias 
e amigas, aos quacs queriam prestar homc11agc11s e se 
havia deste modo rcgulamcntaclo su:1 rcccpç5.o. 

1vlas ainda, esta hypothcsc é pouco proYavcl e .1ccr
ta<la, visto que os Gna:ycurús, têm cstatlo sempre cm guer
ra com os seus visinhos e que ai nda mais, c11cs cralll o~ 
ttnicos índios dispondo tlc c:wallos, o seu co11hccimc11to e 
posse de ar mas de fogo. não c r:u11 antc:riorcs {1 guer ra Pa
raguaya-Brasilci ra . 

Serin ruais Jogico Sllppôr, e assim estariamos mai!
pcrto ela verdade, CJllC este cer imonial era simplesmente 
uma cõpia, uma imitação cio que tinham tido a occasião 
de Ycr executar pc~os hrac;ilci ros mesmos, cm certas cir
cunstancias, durante a g:11err.1 precitada. que assimilaram 
e que vão p raticando com bastante pcríciç5.o, mas t~Í\'C7. 
com algumas pequenas adjuncçôcs tlcri\'adas da sua ima
g inação, quando querem prestar homcnage111 a alg:ucm. de 
sua Nação, a um chefe mni estinrn.clo· e querido ou :i. 

:1migos muito aprcciado5. 
Eu ti\·c a impressão de que o que foZ iarn era :-.im

plc:;mcnte par:t testemunhar-me - do scn inodo - mistu
rando certa~ fonnas que por costume prat icam para ai~ 
guns d:i tribu, depois de t1ma Jong:i cxpccliçfio e an:;cnci:i 
~ uma forte e grande ami1.a<lc devido ilS rccommcn<l,l<;õcs 
que lhes fize ram ao meu respei to, não tanto como extran
geiro, posto que para cll es, os cxtra.ng-ciros são todos os 
que não são Guaycurús, mas como ainigo \'Crc.ladeiro. 

Comtudo, a.ssemclhJm-sc ao Brasileiro, Yisto que rc· 
clamam para si a nacionalidade brasileira à qual reconhe
cem direitos, mas ... depois dos de Gu:i.ycurús ! 
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Como se pócle ver. cllc:; sf10 11 N:icionilli~tns " no s:111-
gue e 11a :ilma. 

Para concluir esta <ligrcss.i.o, accrcsccrcmos que 1l..i.O 

é menos de atlmirar que C5t.1. ideia inn:ita. <lc n:icion;ilismo, 
corre mesmo pelas ... ruas, i1as Aldeias <los Guaycurús 
que praticalll graa<lemcntc o communismo collcctivis ta, o 
mais f rntcrn:tl, m1m:i :itmo:;phcr.1 pura e sadiil, 11 :1 qual 
viccj :,m :1 ig-ualcfadc e a somma toda, elas Ji bcrda<lcs. 

Communí smo que são incapilZCS <lc !'icf:uir, os mais 
fervorosos aclcptos <lcss:is ulopica!- theorias socincs. ex
postas e semeadas cm proíusi"10 nos p,1izcs altamente civili
sa<los, apenas parn o nso de seres fanatisa<los pelos seus 
dirigentes; a fim de permittir a estes ultimes, viver gor
danchmlos .is cust:ts dos seus crcdulos e ing-cnuos sccta
rios a quem. cm ialta de pão. contentam-se <le nnt rir com 
phrascs óci'ls e promcs~:is vãs q11c, bem s.lhern 11:io poclc
rão nunca cumprir. 

Na emrncla ela al<lcia. na frente cios pri111ciros r::111-
chos, vêem-se mulheres bastante numerosas, com todo o 
busto pintado como o tinha reparado á minha chcg:ad;'l na 
aldeia do Tuyuyll . oito <lias antes, e aincla mais, com o 
rosto sabiúamentc a<lonrndo, pintado cm algumíls clellas 
com fi nas tatuagens. 

Todas presc11ciarn111 o nosso desf ile, acclilm:m<lo-nos 
com gritos de a1cgria, como os que lançam nos <lias elos 
grandes regosijos ou depois de uma victoria. 

As crianças dos clois :-;exos. o~ men inos e as meninas, 
muito 11 umcrosos. faziam choros. 

Era, uma recepção \'l'Hfadeir:imc-ntl• grandiosa, co· 
lossal ! 

Todo o pes::;oal ela Ahl<-ia·Gran<le do c:tpit:Lo Guazú
Acã, havi:i. si<lo mohilisado para rcceber·nos. 
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A ~arriclicc das mulherés, tinha empregado para esse 
fi m todos os meios que a t radição e os uso:, cm honra na 
tribu, lhes havia transmitt ido. 

Os productos naturaes da rcg- i,io, as ocrcs, as hema
tites e o ur ucum, lhes forneciam cm tons diversos todos 
os ingredient es que exigiam as suas pinturas. 

Não faziam comtuclo naquella cpoca já remota com 
o uso desses pós de cores, que a natureza, como a proposi· 
to havia collocado cm abnnda11cia na sua mão, uma con
correncia aos raros íabric;mtcs dos coranles modernos, 
cujo mini1110 consumo não era rcscrv.1<lo f óra do thcatro. 
sen5o á classe das hetaires e das demais cortczãs, tanto 
das al tas como das haix as camadas sociaes. 

A abstenção da pratica de pintar-se, no mundo femi
nino em geral, era uma das camcteristicas pelas quaes se 
reconheciam as mulheres honestas e virtuosas. 

Hoje, este meio não existe mais ... 
E m nossa epoca, esta abs ten~ão não é de bom t om. 
E ', o opposto que se rel.lusca. 
Pois, o baralho fica agora muito misturado! 
Poderia suppõr-sc, não sem algumas razões que esse 

gosto moderno e abusivo c..le pintar-se, in nato nos povos 
primiti,•os e selvagens, como se nota ainda hoje o costume 
ent re numerosilS t ribus de indios, houvesse vindo implan
tar-se com força e exaggcração nos povos mais civilisaclos 
de nOssos dias, fazendo at•wicamentc rcapp.1rccer nclles, 
os gostos que os seus remotos antepassados tinham J)ara 
esse dis farce physico do rc,sto. Disfarce que em muitos 
casos, sob o pretexto c..le crear mais belleza, scr\'e p.·ua cs
concler, mai s a meúdo, senão <lcfcitos, vestig:ios ou indicias 
de velhice prcmatu rada 011 de saúcl~ enfraquecida. ou 
doentia. 

A pin tura da cara, como diversos apparelhos destina
dos a encobrir ou a fa zer clesapparecer as falhas e os 
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defeitos clcmasia<lo app:i.rc11t<.:s e todas as impcrfejçõcs 
!Jhysicas susccptinis ele serem corrigidas ou attcnuaclas, 
pódc comparar·se ao ponto de vista moraJ, á hipocrisia, 
csforçanclo-sc cm dissimular as ment.ilidadcs clcse11c:uni
nhadas1 .i ncg:rnrn das ,1\m;is e todo o (ll1C a conscicnci:\ 
hun1;\11a tem de 111.íu, de ruim e de imperfeito, para da r-se 
um fals o sc111Llantc, e apparcccr ao moral com uma men
talidade qttc. n5.o possuc e que é, ãs vezes cm completo 
dcsáccordo com a que tem r L'ahncntL'. 

Nos indios, a pintura do rosto niio tem c111 absoluto 
este fomlo f.!ngan:idor. Nas tribus, todas as mulher es ;t 

usam, ma~ sem se iJlu5ionarcm a si mesmas quanto ao 
seu emprego, com o fito de Hlu<lir a out rem. Llt totlos se 
conl1ccc1n quasi inti111;m1c11 tc. 

Fóra a taiffagcm ou a pintur:1 imitando-a, o uso de 
ocrcs ou de urucum, nfto ê dur~wcl que por alguns di:is, 
com a condição de u;io la"ar-sc, on por algumas hor:is, o 
tempo <l;1s !estas, <los rcgosijos. Assim mcs1110, os homens 
os empregam ta111Uem, <.: certamente é menos para s~ 
cmLellezil.rcm do que com o !im ele se compôrcm uma 
mascara "a<l hoc" cm ccrlas occasiõcs. 

Emqua11to ao . .. corte ele seus ,·es ticlos e á escolha 
dos tecidos 115.o têm, bu,;r:is e bugres, os meios de se 
distinguirem entre cllcs pois, é no rosto e nas partes des
cobl!Tt~ .!i <lo corpu que dc\'cm ser ,\pp\it.:adas os ornatos e 
decorações qnc lhes dariio essa <listincção propr ia que 
entre cllcs sómente sabem r econhecer, o cunho pessoal de 
cada um dc11cs. 

E', com as pcnnas mult icolores e inais YÍstosas das 
:wcs, <las que ap rcscntom as cores mais vivas - araras, 
pap.lga.los pr incipalmente que co11fcccionam e apromptam 
os seus m.1 is lindos e importan tes ata,•ios e enfei tas elas 
grandes í es tas; e com os õcrcs de tons ";1ria<los, homens 
e mlllhercs tingcm·sc o corpo e ajuntam esses finos desc-
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nh OS com os quacs adorn:un o seu rosto ~ tra~an1, com 
a a juda de tinturas ·vcg:ctacs <itll' cllcs 111 ci,;111os fab ricam, 
as linhas delic;idas d e uma tatuagem si1m1i:1cb . 

O Capitfio Guaz \1 -Ãcf"l crm dm:iu-nO!- no 5Cu rancho. 
L i. :1pcfünos J3ugrcs cl:i. "Aldeia Gr:111dc" t om :u.1!11 

nossos ca,·allos clcpOis ele clcssclla.1-os, e os lc\'aram a um 
p iguctesinho (23), pertinho da aldeia. 

Entriimos 110 :-ancho, mobiliado absolutamente como 
o estava o ele Jo.iosinho no T uy uyú; isto é, que cstav:1 
occupado cm tod:t a. s11a p:i.rtc ccntr.'.1 1 por um gramlt: g:irau 
cober to na sua maior ... com couros ele 1,!'aclo clcsscccados 
e ll l\1ito hc1n esticados . .. 

i\o redor , trcs a quatro r l:<lcs estavam annadas ; mas 
JlC<li ulll legar para atar a minha. No que fui :i.tlcndido. 
E, ncll;i logo assentei-me. 

O capitão G uazú-.r\cã e oãosinho occuparam cada 
um, um:l elas rêdes já tcndicl:ls e unl jo\'ell1 g:uaycurú, 
epheho á pcllc ~Yc rmcl ha<la. , o rosto imhcrhc ( 24) cnqua· 
Orado com cahcllos grossos C <::om pridos., cahindo-lhc quasi 
na.s espaldas, mas cujas mechas cleantciras cstav;im rejei 
tadas atrás; onde ficavam mantidas com um barbante de 
!mbir.:11 vciu tra.1.c r-nos o mate. 

( 2J) P"·q11euo pofreiro cspcci.,lmentc rcscn·3do a c,wallos. 
(24) lmbr-rbe o são êm 1:cra\ a maior ,parte e.los indios, p0rêm 

muitos de\lcs dc i~Jtn crescer alguns p~los ra los e ri~idos que que
rem s im ular bigodes e dos quacs se orgulham. A rn.ocb Norte 
Americana dJ. car,1 r;:,_spJ.da n5o tinha penetrado .iind:i. n:i. tribu. 



CAPITULO XX 

CONVERSA SOBRE A OCCUPAÇÃO DO TER
R ITORIO PELA TRIBU DOS GUAYCURúS. 

O mate tomado com a hombiuha em si111i!hantcs occa
sirjcs rnc faz sempre lcml>rar o famoso "Calu111et 

<lc Ja p:iix" .. . <lc que ia.Iam Gustavo Aym.ird - Fcni
moorc Coopcr , que aprc~cntaYam antigamente os Pcllcs 
Vcrmcllms da An1crica . <lo No rte. aos seus "isitantcs ou 
hospedes occasionaes, depois d:ts saudações de costume. 
antes ele começar qualquer conversação. 

Tal"ci cm Genebra, se haj a imposto, aos delegados 
das N ações a obri~çfio de fumar, em sessão, o tal ºCalu
mt.:t de la Paix" - como o pr:nicavam os PcHes Verme
lhas, nas ci rcurnst.incias graves, ta lvez no seu espirita. 
i<l t.: ias írancamcntc e realmente: pacif icas entremeadas na.s 
volutas <l as í umaças, teriam-se criac.lo e teriam sahido cs
ponta1:camente á luz, mostran<lo- l·hcs o unico e verdadeiro 
caminho a seguir para impc<lir ás nações ele rap inas e 
todas as <lc tcnclcncia bcllicosas , de se at irarem contra as 
suas visinhas, pacif icns e inermes. 

11as isto é politica que não tem nada que ve r com 
os bugrcs Guaycurús. 

O Capitão G uazú-1\cã tes temunhou-me todo o seu 
contentamento. 

Sentia-se fe liz q l~C cu ti,·cssc vindo visi~al-o na sua 
Alde ia e agra.<lcccu-mc da manei ra mais cordial. 
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Communicou-me os "dcsidcra/n.1
' da sua Nação que 

queria e dcscj.iva sohrc tnclo conscr, ar e manter bôas r ela
ções de amizade com tocla a "gente''. com todos o s seus 
Yisinhos e principalmente com todos os fun ccionarios. E llc 
t inha cm ,·ista os que já conhecia, por ter t ido occasião 
de vcl-os e de falar com cllcs uma vc1. 011 duas c m Co
rumbá e por ·ha\'e r rcccbiclo dcllcs al!;u ns presentes. 

Estes fo nccionarios moravam cm Corumh::í; por con
seguinte. pocl io.m mais part icularmente protcscl-os e dc
f endcl-os; e tamhcm impedir teclas as di:,,;posii:;õcs malevo
lente'> elas autoridades polici;"lcs, demasiado su jeitas a 
obt:dcccr cegamente ás instigaçõC$ do seu pockro~o vi~inho. 

Depois da ultima revolução de :Matto-Grosso, o no\'o 
Governo, tinha tom.tela medidas realmen te cffectivas para 
j)rotcgd -os e gar:in tir-lhcs p or 1.101.1 lei especial , a posse 
dos terrenos, ou melhor, a posse de todo o tcrrito r i(l , no 
qual estavam estabeleci dos cl esclc sempre; mas que, pouco 
a pouco o elemento a utochto11e ciyifo:aclo Ín\'aclia etc todos 
os lados , rcdu7.indo-os a 11mc1 supcd icic rcla ti \'amentc pe
quena - pelo menos, do qt1e cll.t. era antigamente - mas, 
que se compõe c1i nda ele uma vint ena de lcg-t1as qu:idraclas 
ou seja de 750 ;1 SOO kilomctros quaclrados, leg almente 
reconhecidos hoje, com lim ites p recisos, porém com t\ldo 
sem nen hum;i. . . barre ira. 

E, como ao rcctor, ha ainda superficics supe riores 
inhabjtarlas e desoccupadas, como por exemplo, t oda a 
ilha do Nabiléquc ou seja aproxi111ada1 11 cntc uns 5 .i OO 
kilomct ros quadrados de que podem dispõr p..ira as suas 
caçadas, elles têm um vasto ca mpo para a luc ta. d:i su:i. 
cxistcnci;1 ; e a Nação Gu;:i.ycurús pócle cregccr e 111ulti pl i· 
c."lr-se, que aos seus membros, não J:1cs falt.ir.í t1 L1nca um 
lagar ao sol. 

P or muitos annos, esse gent io não ficará .1pcrtaclo. 
Ha, a demais ta.mhcm, todo o panlannl. al ém do rio 

N iut.1quc, limitado a oeste pelo rio Nabiléquc, e enfim 
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toclos os ( lancos oeste e sudoeste dá. Serra Bodoq ucna e 
dos seus contrafortes que descem cm graduação succcssiva 
até a planicic dos campos baixos do pantanal e que limitam 
agora, o territorio que lhes foi reconhecido corno proprio, 
como posse, pelo Governo do Estado. 

Naquclla região e por mui longos annos, é mais que 
prov:\\'e.l que ning:ucrn virá disputar-lhes o gozo da posse 
desse vasto terdtorio. E is ahi o que os transportou de 
alegria. 

O Capitão Guazú-.i\.c:i. , vendo naquillo a. bõa vo,ltadc 
do Go\'Crno e o cspirito c)c cquiclaclc e de justiça que o 
hasia guiado. pensou aprove itar as bôas disposições cm 
que se achavam as autoridades do E stado. para pedir n.1-
guns outros favores. Incumbiu-me ele obter para elJcs 
alg:unms ferramentas e iJJstrumentos aratorios. 

Na sua mente. eram enxadas, foices, mach:iclos e 
facões. 

Nfio era mu;to c:~igente, nem prc.tcncioso. Eu lhe 
pron1ctli. 

Não soube se o Governo lhes deu satisfacc;ão. !\•las, 
sete a oito annos mais tarc!c, lhes foi feita a distr ibu ição 
de diffcrcntc s objcctos entre os quacs havia machinas de 
costurar, sanfonas e até phonogmphos! ! ! 

Inconscicnci:i e ignorancia ! l ! 
Os Brasileiros e outros cxtraugciros c:111 contacto com 

os bugrcs nfio t:ircbrnm a ton1:ir-sc clonas ele todos nqucl
lcs objcctos de uma inutilidade e futilidade inconcebivcl 
para bugrcs, cm troca por outros ele uma serven tia, vercla
clcirame11 tc. ma\$ prntica para sel"icolas. 

?.'las, inf elizmcJJ tc tambcm foi cm troca de ag 11arclcntc ! 
A guam pa de. mate continuava circulando .í. roda, 

quando o Capitão Guaz ú-J\.cã se levantou e pediu que se 
trou..,csse o almoço. 



CAPITULO XXI 

UM ALMOÇ-0 NA ALD E IA-GRANDE. 

N O 111c:;1110 couro de hoi (Jllc se achava <IL·ba ixo dos 
nos::-os pé!-. l,;:i\ ia g:r:111clc, pratos - cin tcrr,1 cotta 

- ( ?) íabric~ulos na aldeia e que podiam servir con10 
amostras par:1 clnr 11111a ideia cios progressos c1n ccr.,mica 
dos bug rcs G uayct1rlls neste scculo XX - cheios de 
rnrncs assacfo.s e recortadas cm pcclaços ha,:,;t:1n lc gros
.505. foram collocaclos dc~rntc ele nós por a lt; l11nas mulhe
res, - tal\'t:1. . hu;ras ch;uuacocas. c :-:c;-a\'a:-. c o 11 10 na al
ckia tio Tuyuyú. - assim corno nul ro~ prato3 menores. 
porém mais fundos, nos quacs ha\' ia n\ms bri11h.1 <lc 
11m11dioca, cm out ros, molho~ compo:,: tos ele agua e s:1 1 
com pimcntinhas malaguctns, esmag,ulas. p:ira h.1n lm.r o:
pcclnços <lc carne. 

Garfo!-? nenhum! O contrario leria sido umn anl') 
malia.. A sua .1.uscnci:i., era pois muito na.tur:il e <1uasi . . : 
obrigatoria. 

A carne hnsia sido rccor tnda cm pedaço~ lxt,;tamc 
grosso!-, como diz nc ima. 

Como J oãosinho e o Ca..piL,io Guíl;,;ú-.-\cfr, scr \'i-1111: de 
um qttc pi<111ci com a ajuda da I[1 i11 hn faca . 

.r\ pa11hci -o cm seguida na m:io c.!:'lqucnl;,., par:t cort:tr 
11clle pcdncinhos <(l1e h,mhav;i, como os 1ncus commcnsacs 
no pratinho do molho. 
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t:ma co! hcr \'dha. ele fe r ro b::ui<lo, cuja ferrugem 
lt:wia gravado nclb seus t raços profundos denotando que. 
:--11:t cxistc11ci:1 passada ha-" ia soffrido alguns desleixos, 
mas que. CQ1ntu<lo era. bastante limpinha, servia para t ira r 
~ fari nh:1 <l c 111n11dioca que substi tuia o pão. 

O s bugrc s preferem a. rai1. assa.da que cu ach:1va 
tambem, como ellcs, mais agrada\·c\ com o churrasco. 

E nt re nós trcs, comemos pelo mc11os quatro ld logr. 
de ca.rne; má s os dois caciques, :i.bsorvcram, cllcs só, pelo 
que os tocava, mais dos no,·c clccimos. 

Depois dos churrascos, a guampa de mate, rccomc<;oc 
a ci rcular . 



CAPITULO XX I I 

CONTINUA-SE A CONVERSA. - DIVERSAS 
INFORMAÇÕES NO TOCANTE A TRIBU. 

e OM: o correr da guampa no ~cu tri lho circular, a con
,·crsação entre nós, logo recomeçou ele no\·o. 

Pedi aos meus dois inte rlocutores que me dessem 
algumas informações no tocante a sua. Nação. 

E mpreguei esta palavra, porque sabia que mais lhes 
agra<lava que a <le tribu. 

Ella era, segundo parece e conforme os seus dizeres, 
uma Nação ,,. mui nutiga" riuc sempre tinha-se darlo :i 
criação, más p rincipalmente á do gado ca\'allar . 

Nos tempos tonginqt1os esta dcdicaçflD, muito lhes 
havia servido e lhes permittia fazer excursões extensas e 
grandes e importn.ntcs captu ras, nas numerosas manadas 
de gado, vivendo á solta, cm todo o sul do Esraclo de 
Matlo Grosso e que cllcs conduziam nos seus campos a 
proximidade de suas Aldeias, onde pegavam cm seguida 
os bczcrrinhos q ue amans avam e com os quacs, constitui
ram-sc uma l>ôa manada de gado manso. 

Outr'ora, disseram-me, o numero dos Guaycurús era 
grande, muito grande e a sua Nação cm muito forte, m ui
to podc:-05:1. e muito tcmivcl. Inspirava o temor, senão o 
terror ás outras Nações sclvicolas visinhas. 

E lles, Gua.ycurús, attribuiam-sc sobre as o ut ras urna 
grande superioridade. 
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Esta S\1pcriorid:1dc que tinham cm realidade, sobre as 
demais trihus pro\•inha elos cm·allos que possuiam. Ti
nham-se tornado cxccllcntcs ca.vnllciros e habeis do
madores. 

:ti.•Iani fcsta\•:im cm loclas as oc.casiõcs um desprezo 
profundo pnra com todas as demais lrihus com a.s quaes 
se acha\•am frequentemente c m gucrrn. 

A dos Chamacocos era sobretudo, para cllcs sujeita 
a frequentes escarncos e objccti\'amcntc visa.da cm histo
rias ironicas e maJc\·olns, como muitas \•czcs, por 1.omba
ri:'ls i;rosscira s t;i.cs como as que nos ioi dado ou\'i r. 

A pobre trihu chaqucnha, da qual tinham \'nri os mem
bros cscravoc-. era :i. mcúdo burlada, tornada objcc to de 
r iso e rid iculnrisada. 

1\fas, o q uc no tám os de mais divertido e \'Clll de
monstr.ir até que ponto ostenta\'alll o seu amor-proprio e 
g:d ,avam-Sl~ com a sun mentali dade orgulhosa e corno 
soberbos descendentes de uma 1' gramlc Nac:::ão" - segundo 
a .sua concej)c:::fio sclvicola - é que, quando tinham occa
síão de ent1merar muna dada circnmstancia, as difíercntl!s 
~Nações do i\1m1do, collocavam sempre a Nação Guay
ct1r l1s a primeira, como encabeçando as dem:tis, depois 
seguiam a Brasileira, a Paraguay:\, a França, a Bolivia ! 
E. nesta ;larava a. Sll:l enume ração. 

Os seus conheci111cntos g-cograpl1icos, li mitavam-se a 
citar os nomes <!estes quatro paizcs. 

Al~umas vezes elles aju11ta.\'am uma ou duas outras 
tri hus ele indios .collcx:ando sempre a <los chamacocos 11or 
ultimo com o parn dcsprezat-a. 

~Iuitas \'ezes, perguntei-me porque motivo. vinham 
mi sturar a França nessa contagem tão reduzida elas Na
çQc,~ mundiaes ? 

Desde mals ele uma gcra.çi10, haviam reconhec ido que 
:i sua Nação h;wia periclitado muilo e achava-se mui sen-
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sivdmcntc reduz. ida. As doenças matar.1.111 muitos dcllcs . 
notadamcntc a ,·,1riola . cujo contagio os alcançou cm 1886 
e 18901 e fez entre cites um i;rnndc m1111cro de vict i11 1as. 

A mort:mclaclc causaüa pelas hcxigns. di1.i1non tOC'la a 
hugrada cio Sul de Matto Grosso. 

E já, \·in tc ~umos antes, a guerra do Brasil cnm o 
Paraguay havia causado entre cllcs, gr:u:dc desfalque. 

E m scgniclJ., mais tarde as pcrscguicõcs que o Se· 
nbor clc Ilarra.i1co-Branco lhes fez supporlar, obrigando
os a baterem-se para. se <lcfcn<lcr. cau saram-l hes a morte 
de um grandr. numero ele homem; val idos e 11 ovo~. 

Hoje, o seu numero ficav;i :nuito reduzido. 
Eu q11iz snl)cr JX)rquc se lhes ch:i.mi"l.va tambem ( ;-idu

vt'.os ou Ca<lineos e inter roguei a este respeito o Capitâo 
Gu.1.zú-Ãcã. 

Este explicou-me "q ue rrom. .tcmprc Gurrycm·,h" . e 
que só <lcscja,·an1 e <JUCri:un con5cr\'ar sempre este nome. 

Pretcnclcu que o~ Cíl.dm·eos eram os membros de uma 
Naçfw amiga que se ha,·ia un icla e depois fundida nn sua, 
mas cujos ,·arões todos, rx,,,co a po-..1co, ncabaram por 
desaparecer e que actua1mentc n.io ha\'ia mais que Guay
curús. 

Não obstante, accrcscentou: "ns Nações Drasilci ra 
'! P.tr.igu:i.ya nos cha.111:un. ;1.s vezes Cac!tt\'COS •·. 

Era t:xacto, o· que :tcabanl de coutar-me o Capitfio 
Gn.1zú-Ãcã. nj1Hl:ldo pelo C~pitãosiuho que folnv.1. com 
mais focilidaclc o portugucz e tracln1.i.:i-anc certas phrases 
cmitticlas na lingua da trfüú. 

Ca.dincos era apenas uma <lcíonua<;}o da palavra, 
Cnduvcos cm conscqucncia de 11ma pronuncia incorrccta. . . . 
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Com d!eito, os Guaycurús tiveram que aguentar mui
tas pcrscgl!içõcs, a mcúdo repcti<la.s, e das qua.cs muito 
so ff rcrnm ; principalmente e sobretudo nestes sete a o ito 
ulti inos annos. 

Encs mesmos foram pa ra outros sch-icolas tcr rivei.; 
p erseguidores e tambem sanguinarios e lrnculentos car
r ascos. 

Nação csscnciahucntc ~nerrcira e composta de C'xcd
kntcs e aucl:iciosos g inetes, ntaca,·a a teclas as demais 
t r.;hus que se :tcha.Ya.111 11:1 sue\ ,· isinhança e mcs1110, mui to 
a mcú<lo. k ,·a va ainda :is suas agressões num raio cnnr111c 
<lc 111:i.is de cincocnt:i. lcg uas ou seja mais de trezentos ki
Iomctros . 

. •\ qucllas expedições guerreiras dmaram mczes. 
EJ!cs !-aquc:iv,1111, matnxa.m, roubav:un e queimaYam :,s 

a ldeias elos que consiclcr,w:un .c;cus in imigos, pegando mu
lheres que: lt.:,·;n·am comsign <1l1 :t11clo o caso se :-iprcscuta,·a. 

A slla cxis tc11ci:i. cm a 111ci:1. uomada. ,lc ,·erclatlciros 
bandoleiros. 

Exerciam e inspiravam o t\!rror c11trc todas as de-
mnis tribus1 sobretudo nns mais visinhas. 

f\-1:tis ta rde, vc iu o castigo ! 
Comprchcnderam -no? Tah•ez que não. 
Certo é, que ncss;is questões, não reflclcm. n em ra

ciocinam. 
Soffrcm, sem pensar, sem comp rchcn<lcr, sem ima

ginar que, tal vez seja por castigo. ou mesmo, mais sim
p lesmente por represa.lias - , · it1<.la.s \ncl ircctamcntc - do 
que ant íg:.imcnte fizeram soffrer a out rem , que hão sido, 
ao !-Cu t umo, vic timas, depois ele haver ~i do os car r:i.scos ! 

E hoje, p(Hlc-sc. rcco11hc.ccr , sem receio de c.qu lvoc.ar
sc que é pelos sofír imcntos que lhes causaratn as pcrse
gui,ões e ,·cxações de tod:i. sorte que lhes infligiu seu 
poderoso \' is\nho que os seus instir.ctos sch'agc.ns e <lerna-
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si ado f cro7.cs foram rcfrc:iclos e que a muda.ni;a dos !iCus 
sentimentos, perante os scl1s !icmclhant~s. se encontra cm 
via de um gr:in<le melhor:11ncnto, que poderia ::msmcntar 
aos poucos pelo seu cont:tcto m.iis frcqnc11te com os au
tochtoncs. 

E ' YCrdade, e é preciso cli1,c l-o e rcconhcccl-o, que 
estes ult imas, os autochtoncs. não sfio semp re para dar
lhes os bons exemplos, por que cm muitas occasiõcs, a 
delicadeza e a Jc:ildaclc que os sch·icol.::is ni\ sun ingcuui· 
<lade infan il tra.zem, quan c.lo cntr:-un ct~l relações com os 
aborigenes civilisados, estes r.5.o procedem sempre par;:i 
com os bt:gres com toda corrccç5o, a lém ele cscarncal-os. 

Se é ele lastim:ir que nenhuma missão, até hoje, foi 
m:1nelada para catcch isal-os ! 

Agora, e.,istcm mui tas prol.xihili<la<lcs de que a trihu 
dos Guaycurús chegue a c1csilppnrccer antes, ~eja por 
dispersão dos seus membros - dispersão contra a qual 
luctam com todo afan - ou pela sun fusão com os nbu
rigcncs. 

Ainda, neste caso, essa f usão só pode ser passivei 
com os brasileiros - p retos ou caboclos - o que será 
mui longa e cJifficil; ou seja ainda pelas cnfcrmicla<lcs 
contagiosas, e pelo alcool. 

Não acreditamo:, que cxistn cm toda n trilm e ao 
todo, mais de. que uns sessenta homens vnlitlos. 

E' certo que vi um importan te numero de ,·arõcs, 
meninos ainda, nos quac.s a tr ihu , sem duvid:i, funcla as 
suas espcr:1nças, mas para quem uma. catccl1esc seria ele 
grande proveito, e pc.m1ittiri~ q nasi sem trausiç:io tra.
zcl ~os á nossa civilisaç5.o. 

Dura11tc todo o tempo <la nossa conversa e 110 meia 
de nossas rcfle.,õcs o giro cl:1 guampa. de mate não tinha 
parado. 
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Era preciso pôr-lhe fim, pela recusa de cada um cm 
sorver mais dessa amargosa tisana. 

Est ivemos muito distrahidos pela conversação e o 
tempo nfao nos h:wía parecido comprido por haver decor
rido mui rapidamente. 

Aos cigarros tinham succcdi<lo mais cigarros e os 
minutos csvoaçavam~sc le\'es e sem parar entre as volutas 
das suas fumaçasinhas, e contribuiam para criar :iqucUa 
dist racção que nos lcvavn ao esqueci mento da hora. 

Os guayc11rú~ são i:;randcs chupadores de mate e 
\evar ia11 1 a pal ma. aos Rio.Grandcnses. 

Vimos alguns destes ultimas tomar m.1tc chimarrão 
e fumar cigarros - o fumo enrolado cm palha de milho 
- dia inteiro desde o leYantilr. de madrugada, até a 
tarde. 

E l:cs não p:iravam senão p:i.ra comer. 
Era mais que paixão! ... 



CAPITULO XX II I 

UM BA I LE NA ALDEIA- GRA N DE. - PRE
PARAT I VOS. - DANÇAS DIVERSAS. 

O Capitão G uazú-.-\cã anmtnciou-mc c1uc. para hem 
coucluir o d ia, v is to qnc er íl cu o seu conviclado, ia. 

iazcr o rgan isar um baile cm minha hrm ra -- :\himlnta
mcnte como no mundo chie ! 

E st ,:., su :i ideia, era ma r::w ilhosn ! E , log o r cjubi
Jc i-·mc, pensando então que ia :i;s~s tir :1 algu ma cois,, 
nova, .:1 algum espcct ac ulo iucdito para m im e que be m 
poucos hav iam prese nc iado. 

U m ,·espera ! U111 bn.ilc c11trc os bug rcs ! N a sua 
aldei a. no seu aca mparncnto ! E~, pleno cam po ! Isto 
promcttin f ica r intercssantissimo, surprchcndcntc e de 
uma ex trema curiosidade com o cunho da mais !- ingular 
peculiar idade. 

O s musicas, uão t iuham, como os vi no J oãosi11Ito, ua 
Al<lcia cio T uyuyú e até na fazcndinha ele Santo .""\ ntonio, 
scnito uina sanfona , u!lla viola, c:;pccic de guitar ra, com 
cordas rnc tallicas e duas pequenas guitarras - " mba r:\ca " 
g11ara nis - de sua fabr icação. A c.1ixa sonora csta\·a 
cnvada, n ulll pedaço de madeira br~nca de co11sistcncia1 um 
pouco mollc. 

A tampa, tabuasin!1a dclg-a clinha que parecia ser da 
mesma nmclcira . era prega da com uma colla. tir.:1 cla tle llm 
pseudo-bu lbo de o rch idca. prt\·i~u1~11tc assado. 
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Havia, a mais, alguns f laut istas, cujos instrumentos , 
cons istiam numa cspccic de apitos , fei tos por elles com 
pcdaçog de taq1:;Lra e q11c daYam :;onidos a~dos. 

Tinham tnmhr111 um~ t·sptcie de t:imhor cuja caí:,:a 
era feita com n d sca ele mna anorc ck1.rn::i.clo " jara
c::i.tca" (25) cascn h:.1.stantc íorte t: resistente e qne supera 
neste ponto a todo o conj tmcto <la parte lcnhos.1. quc 
encerra. 

:\ pon:.ão do tronrn <h :1rvorc escolhida. cnna·~t· a 
c:\lb 11111:i. de sl1.i. :- cxt r{'mid,tdcs. 

F ic .:i. c111:i.o foci ! dt· c:dr:1hir do inte rior todo o lcnhn· 
:"l1, li:1-.1ank mr,!lc <' <11 1<' ;1. po<lrccc lig-ciro. 

:\ ca:-rn fi ra ndn intacta, não ha in;1is qm! iix:w a 
1: 111:t l'Xtre111idadc ou ;is dL1as 111n couro rcbtivamcntc fino, 
para tr;1n ~i ormar n cylirnlro t.1\1 tml tambor. Oprraçfin 
<Jl ll' 11:io nfícrccc p:1r:1 <·Ik:--, nrnlum1a dí fficuldndc. 

Cnnf (·~"" rp 1c 11:10 púclc , ·cr <ic prrto o ta.l t:i.mhm· 
p:1.r;1 podt'r fr,rm;ir uma idc i:i. ccr t:,. do sC Ll modo de com;-
1 rn n:;::"tn. quantn ft m:1dcir:,.. 

Ahi cstú n composiç-;in da nrchcs tr:1 110 que $C refere 
aos i11stnmwnto~. E scr.í :ios ~C'tt s som• q11c não se pork 
rlin·r Jllu ito '. iarn101iiosns que os hnilarinos iam d:i.r-nos 
11111:1. mostra c-:1r :w tcristica de sn:1 :,.g-i lid:-idc . ele sun " clc
~:111cia'' , clr· :-, ·11 t:-tkn t ,1 nn ;-ir tc chorcn~raphica com as 
"g1-;1ças" (]i:c o:-. i11di1):-; ~ocm e· ~:,.bem mcttcr cm todos 
os seus mo\·i1:1cntos ! 

O:; nrnsicos qu t· co1111Hrnh:1.111 a hm:c!a - isto é, a or 
clicst r:1, rnmcçar::un \og11 cm accord:i r n~ scns ln~tn nncn· 
1,-,s? :\ccorcbr! 

Er:1. t.:ih" C'7. o qnc p:1l'cci:1 n1 tenta r íazcr. 
Era, pdo 11wnn~ :1 in1c.•nç:i11 q 11c cu lhes :,.ttri iJL1i~. 

--- -\25) J;1r;'lca1t·.1 ou j:"lrac:i ti:\ fam. <l:1s ca ric:iceas - jarac:l· 
ka du<Jccaphrlla. 
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As mulheres. sahir::un elos ranchos, ph1tadas e t rajil
clas como cu as tinha visto ft nossa chegada na Aldci.1. (lo 
Tuyuyll. 

Sem cmharg-o. ;ilgumas de!bs h;wiam-sc collocado 
adornos de pcnn.i.s nos hr.1ços . na!- perna!- e 11:1. c.-ihc<a, 
Emborn não cm o grnndc -gc1la. 

Contava-se uma vi ntena entre moças e vclhns. Velhas. 
talvez de trinta e cinco a q uarenta annos no mílximo . 

. Mocinhas <lc dez n c.lozc .1.11 11os se ha.Yio.n\ ju11ti'.tdo n 
cllas. 

Os homens e a rap;v. i:1.da cuj a ~d.ade podia corrc:- 
ponclcr ~i <las mulheres e cm numero mais ou menos ig-ual. 
chegaram por $U a \'C%. e colloc,,r;un-sc numa linha ~lll 

frente da:,; suas rcspcc.:tivas dansarinas. 

A musica tocava então louc:i.mcntc ! 
Expressão que podcrfrt d tdx:u crer 1lll'l l ..'l orchcs tril 

c:s:clusivamcntc cornposta de tambores e <lc immbos. 

:-.Jiio obstanle, cada musico se csíorç,wa por fazer 
sahir do seu instrun,cnto primitivo as sonoritladcs mais 
poss.lntcs para predominar sobre os demais: e o tambor 
não cm o nltimo. 

A h:mnoni:i. se C pennlttido c-mprcg:ir 1:s\a pabvrn 
sem offcnclcr o (]llC c\l:i sig11ific;\, con~ist i:t :;ohret uclo cm 
t lrar sons simplesmente rythmados. como p:lrn 111,1rcilr a 
cadencia. o compasso elos movimento a cxccutarcm-sc. 

Os dançarinos ao mesmo Lempo h.1tcm palmas para 
acompanhar e tamhcm, a lllC lÍdo lançam gritos. 

Os homem, halanc;:am-sc dcantc das suas . .. damas! 
E stas, por sua vc1. fa1.c 111 o 111csmo. Os adcmanc~ e o~ 
mo\'imcntos dos corpos são mais ou mcno!i ig u:u:s. Ocp<,i' 
os homens atra\'cssa111 a linh a d.is mulhcn!s que fa.,.cm :to 
mesmo tempo :i.lgu ns passos :i.c.lcantc e depois de tuna 
meia vol ta , dançarinos e chmt;:arin:is ach:w:1.m -sc face a 
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face e mais ou mt:nos ti mesma distancia que d'antcs; os 
homens occupando então o logar que: tinham as mulheres. 

Esta primei\·a parte que. n,c parecia como copiada de 
alguma. qt:adr ilha \'isto algum:t parte, crn casa de brasi
leiro, se repita duas cu tres vezes. 

Ca<la mu<lança de lo~a:- exige de toCos os d ançarinos 
que cada homcin alterna com uma mulher, !a.zcndo toclo:
j11ntos frente, seja para a. direita seja para a esquerda. 

Elles vão, então, cksfilumlo·SC num longo monontio 
dcscrrven<lo numcro~as circumvoluções, :10 n;esmo tempo 
que os seus passos vão, scsunclo o comjlaso;o da. musica, 
que se acha ella nn:sma awmpanh:1<l.i. pelo p:tlmcar dos 
b.iilarinos e de todos os ass istentes que os rodeam. 

:Mimam-se com .is contorsõcs do seu corpo. em posi
ções muit:is \'Czcs incstheticas - quas! sempre com 1110,·i
mentos que ;i.pp.ircccm h.1st;:m tc pesados. e com tcndcncias 
que parecem 13sci,·as. - Attituclcs, pos1uras, que Ic111br:1111 
algumas acc;õt!s. ou gestos da sua "ida. como a caça. o 
ataque do :nimigo, pela surprcz:1. pela nstucia. a batalha, 
a \'ictoria. 

Os gritos acompanham a dança nos momentos critico~ 
ou patheticos. Elles são aggressivos e ameaçadores como 
no .itaquc e na hatalhn ou de: alegria. na "ictoria. e na 
ca,a. 

Reformam-s~ cm segu ida como no principio e rcro
mcçam as suas danças. 

Logo, cada gr\\po, masculino e {em\nino, formado cm 
monomio separado imit a, cntrecr m:ando-sc e cm numero· 
5.15 e complicn.<las ci rcunn:olnçõcs, os .movimentos ondula· 
toríos e serpejantes de dois sucurys gigantescos procur3J1· 
<lo dominar-se sul>j ngar•sc e a pegar-se um a outro, como 
num enlaçamen to ; um, o feminino, recusando-se ao outro, 
até que o monomio masc111í110 que é a. final sempre victorio
so, chegue a domar pcl:t s:.ia agilidade m;i.ior, o seu ad\·cr· 
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sario de sexo fraco, e a vencer a sua rcsistcncia, obstina.· 
da pela forma. 

Rodea·a, aperta-a emfim, paralyzamlo·lhc toclos os 
seu:; movimentos. 

O ... "bc/lo sexo" fica Ycnciclo e rcndc·se á dis
creção ! . 

Com a dança do sucury, o baile está acabado. 
Todos os participantes vão se retirando. 

A noite nos havia alcançado. Havia sido nccessario 
accendcr . .. as ruzcs ! isto C: , as fogueiras ; de modo que 
no f im, as danças tcrminar rnn com n lume vacilante 
desses fogos que davam .:í.s eYoluçõcs dos dançn.rinos um 
aspecto dos mais curiosos e ás vezes, bastante grotescos, 
mas f1UC os cl i ffcrentcs passos e movimentos 011 contorsões 
dos corpos, transformavam rapidamente, dando-lhes uma 
noYa apparcncia, fazendo appareccr como uma nova vis5.o. 

As luzes produz. idas pelas chammas elas f ogueir;:is, ás 
vezes avermelhadas, outras vezes am;:irclladas ou pnlidas, 
im primiam e davam aos corpos, aos bustos n(1s, formas 
estranhas. tão rap idamente desaparecidas que apcn:i.s cl las 
eram entre-vistas; e ::is faces dos homens, pintadas cnm 
ôcrc vermelho, ares de demonios Oll de damnaclos cscap:i
clos dos infernos. 

As mulheres, com as su:i.s pennas mult icolores e o 
seu rosto pintado com urucum. ou com s:mg:uin:l. se esta 
dominava. as suas caras :i.pparccbm como tisi'ies. acim:i. cfas 
suas cspa.1da.s qm:rn<lo ,1 clntmma mais vi\·:t <lc urna das ÍO· 
gueiras, batia de cheio o ::;cu semblante. 

Achamos qne tudo isto c011stituia um c~pcctaculo ver
dadeiramente intcressantissimo e valia .1 pena ser visto 
pela sua curiosidade e extranheza. 

E, cm nós mesmos imagin<n·amos qual suggcstiva e 
pittoresca dcscripçfio teria [cito lln1 cscriptor de talento 
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que tive sse podido assistir a uma sc:nclhantc representa
ção num taJ scenario. 

Com toda sinceridade: cumprimentámos o CapH5.o 
Gu3z\l-Ãcã pelo csplcncliclo e maravil!1oso talento chorco
graphico da '·sua gente". Agra<leccndo-Jhc o ter-nos 
f ci to passar horas cxccllentcs - tres pelo menos - cm 
admirar as c\'oluções complicadas das danças GuJ.ycurús. 

Dissemos que tinham ctlas alg'.lma coisa de lasci\'o. 
E, vc rd.i<lc. Talvc1. , sómente cm apparcncia em 

certos movimentos ondulato rios e cm ccrt.is contorsõcs de 
algumi'ls clançi'ls, 1n;is qne não se poderia comparar assim 
mesmo ;is lascivas e libiclinosas dança:; an tigas e 1noclcrnas 
e a tod.is as 1:ovas danças de or igem ;l.mcricana que levam 
a p.ilma neste ponto ele vista, 

O que rr.:p~rámos particularmente é que, cm 11c11lmm 
111omc11to os dançarinos agJ.rram pela cintura as mulheres 
parn c.xecutar q uer seja passos, quer seja movim t: ntos, 
nessa attitu<le:, gcmiuad.i ou de corpo a corpo para fazei-as 
gira r e g irar com ellas. 

Póde-se: dizer que cada um hai:a para si , por sua conta 
propr ia e que ra ramente o dançarino executa mais de um 
giro sobre si mesmo. 

Como beLida alcoolic.a não havia nada que beber. A 
excitaç5o nas danças guerreiras, foi muito moderada e 
essa falta de bebida, fez sentir-se ccr!amentc no enthu
siasmo c.m geraJ. 

Não obstante, todos ::ippareccram muito s~tisfeitos. 

i\foninos e men inas da tribu, até os pequenos e.'\:erci
taram-sc na <lança, e em rnonomio, imi taram com mui to 
c..xito e com bastante acerto as contorsúcs as mais comicas 
dos seus maiores. 

Jil ellcs promcttiam bem pelo ... futuro da tribu. 
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Como dizíamos acima, chegada a noite, foi mister 
acccncler foguc:r.is para nos iHuminar; essas fogL1eíras 
eram alimentadas pela mcninada. 

Era para estes pequenos, uma das su:ls tlislr;;i.cções 
favoritas. 

1\'Icia <luzia desses fogos roc.lcavalll o terrei ro e c.la\':\\n 
á. parte, on<le alguns arvoredos projectavam a sua sombra 
e onde, num movimento continuo de vai e vem. e no louco 
cntrecruxamento ele t1m:t centena de individues Uos dois 
sexos um aspecto íantastic:o - qm.: realça"ª m11a musi
ca ( !) '' ad hoc" ! 



CA P ITULO XXIV 

O NDE O JANTAR. SE ASSEME LH A AO 
ALMOÇO. 

O hailc ha,·ia atrasado tudo, e mesmo nos haYia feito 
cs<p.1cccr o mate, tan to as <lanças tinham occupado a 

11ossa attcnção: direi mesmo. nosso espírito. 
Pa ra o n,:ite, agora era tarde demais. 
Era preciso comer. 
Entrámos no r:wcho do C.1pitão Gua.zll-Ãcã e sen

tados uns na turca - ou cm "alfaiafcl·" , outros de cocaras, 
- cncim.i dos couros que cobriam o 111:uleiramcnto elo 
gid.u, :i jan ta foi servida, como · o él lmoço, is to é. era 
compo!ita ele mu itas carnes nssadns. de raízes de 111ancl ioca 
e espigas de milho assadas t~unbcm. cm summa. todas as 
igiiarias <lc costume. 

Por minha parte fiz honr:t <t c,; tc banquete e os meus 
companheiros de 1ncza - modo <lc falar - cu jo appe.titc 
é formida,·cl, clevornram ! Dissemos, mais .1cin1;1: "muitas 
carm·!-", porque. dfcctivamcntc as ha,·ia cm quantidade, 
cm qunlidadc e cm va r iedades. 

Á nossa escolha as de ªqueixada , ele cateto, ele veado, 
de ccn·o e até de :\Jlta. ·•. T oda e:; ella~ estavam assadas. 

Como sobremesa, trouxera-se mc1, que era del icioso. 

·Mas cllc tinha rnui J>tqu~no inconv~nicnte : coe.errava 
na st1a massa fluida, <lace e pcrf umada, numerosas peque-
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nas larvas brancas que apparcciam mais ou menos t rans
forma.das cm compota. 

A luz que illuminava o rancho era obtida com uma 
gordura qualquer , sem duvida de gado ou <lc algum bicho 
que num pires de barro um pouco fun<lo, de fabricação 
Guaycurú, envolvia, imprcg:na.nclo-a i medida que se con
sumia, o pavio feito <le uma ti ra de a!goc.lão rasbrado m,ma 
tanga velha. 

EJJJ. dava um lume demasiado fraco pi'l ra pcnnittir
me clisting-Jir a composição <lo mel que cu achava delicioso 
e que saboreava depois de haver mislura<lo nc11e, um p11-
nhado de farinha de mandioca que ajudou a d issinmlar á 
m inha vista, as pequenas larvas brancas, tão bem conser
vadas. F oi na manhfr seguinte sómente, que notei a sua. 
presellça. 



CAPITULO XXV 

ALGUMAS ·REFLEXÕES . . . 

A intcnsicla.tlc <.l o foco luminoso que nos illuminilva, 
correspondia. mai s ou menos ao de uma vela de 

sebo, destas que se usavarr. antigamente. 
Era primitivo, porém não h3via que cxtranhar-sc. 
Porquanto vi , o mesmo processo empregado cm todas 

as campanhas Matto-Grosscnscs, pela maior pi.lrtc dos 
habitantes. 

Assim se pouptwam o trabalho de moltla r as velas. 
Sem embargo, ha sempre alguns dcl1cs que não recuam 

deante desse t rabalho. 
Para ntilisar as gra.x:i.s brut:is, empregava-se um pe

queno apparclho, candeia, sem d uvida importado de Por
tugal, con1posto de um pratinho de ferro com a borda rele
vada de dois ccntimctros e providos na sua circwnferencia, 
no diamctro opposto a este da sua suspensão, de um biqui
nho, fó ra do qual se faz sahir a torcida que ~ccendida 
dava ao lume. A sua armação fixada numa varinha de 
ferro por um préguinho, pcrmittia-lhe oscillar levemente -
mcfa suspensão a cardan - e mantinha o pratinho horizon
tal. A varinha de 25 a 30 ccnt. terminada em ponta, faci
li tava a col!aboração do apparelho, onde se julgava maio 
conveniente. 

Colloca,•a-se geralmente numa parede. Os muros das 
casas são de terra ou madeira e barro. 
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Temos visto alhurc~ um outro :,.ystcma. de illuminação, 
num paiz da Amcrica do Sul. nus campo:. onde o mel se 
achava cm almnclanci:t. mel ele abdhas sil\"cstr~s de mclli
fc ras como .iqui. 

A cera estava parcimo11iosamcu tc guar<la<la e con
servada. 

Estava rcserv'a<la para illuminar as casas. Com clla 
{abricavan1-sc, na hora mesma· de scr \·ir-sc clellas. peque
nas velas. 

Para isso, tomava-se o colmo sccco de uma gr:nninca 
- que se arr:mcnva do telhado do rancho, coberto de pi1.lhn 
- tendo 1 m/m. e 111cio de diamctro, ao redor do qual se 
curolava uma tira de ;ilg-odão ou panno ciualquer da mes
ma matcr iil e por cima applic.l\'a·sc uma c:1.1 nacl:1 de cera 
que amassada e amollccida. 11,1 111.i:o e transfornrnda. muna 
fitinha se enrolava do mesmo 111odu que a tira de panno. 
Estas velas fa1.i:1.1n-sc do tamanho do dc:d inho. 

In íclizmentc: estavam aífcctadas de um defeito capital 
e mesmo de dois,' queimavam-se demasiado ligei ro e c:m 
troca ele ponca luz. cl:wa1n 111ui ta íumaça. 

No mundo intciru, os progressos <la illunünação íora111 
rapidissin1os. Ha oitenta annos apenas. podia-se ,·cr na 
França cm certos logarcjo!, do SHiocstc, os habitantes po
bres, illuminarcm-sc com velas cl!! hreu, velas qnc t inham 
toda a apparcncia das ele ceras qnc mcncion.unos acima. 
que além de ponco l11n1c, íumaçavam muito. Tinha-se a 
obríga~ão de 1nantel-as cm um:i. d:i.s paredes latcr,1cs da 
chaminé. entre as laminas da íorqucta de um ícrro. íixa<lo 
para esse íim. A peça ou o quarto riuasi inteiro íicava 
na escuridão. 

N:iquclla mesma cpüca, as pc:isoas de. alguns recurso~. 
illuminavam-sc com vcln.s de sebo, n~ mui ricos com velas 
ele cera. Depois, apparcccm:1111 as tampadas de azeite, as 



/\ \'ID,\ DOS , IND105 GU.\YCURÚS 203 

de csscncia de pctrolco e de pc1r0Jeo. No mesmo tempo, 
fabricaram-se as velas cstt:ilr icas : cm seguido, veio o gaz 
de c.1rvão de pedra, e cm fim a clcctricidade, sem fo.Jar da 
luz Drum mond ou luz oxyhydric.a. Todo isto cm menos 
de meio scculo. 

Pois scriil justo proclamar o scculo XIX, cuja ult ima 
metade foi tão fecunda cm invenções c011cerncntcs :i h11. 
e fl il luminação, o 1i tulo de "Scculo das Luzes'', no seu 
sentido proprio: podendo-se ainda tomar-se tambcm no 
figur:1do. 

Os liugrcs Guaycu rús que ignoram todas essas iiwcn
çúcs, todos esses progressos. sf10 fcH~e s. assim mesmo, com 
o seu modesto e pr imi ti\"o systcmil de illumi nação que é 
comtuclo m 11 progresso. de certo, sobre aqucl\c de que se 
val ia o homem da pedra....... mesmo policl~. Para 
i\luminação "ad giorno", no c,.;.terior elos ranchos. temos 
di to, na occa.s iào do h.1 ile. qual cr.1111 os meios de que dis
punham. 

Depois do nosso copio~o ja11t~r, o Capi tão Gu.:1zú-.t\ct1. 
ou melhor. a encarregada <la co7.inha, nos mandou por 1.1111 

rnpagão e para servil-o ,1 herv:i. m:'ltc, a guampa e a chal eira 
ele agua quente. 

Di?.-sc (JllC o chimarrfto. e C i:-to um íacto reconhecido, 
aj uda poctcros;imcntc ;.\ clisc~tão das carnes assadas. 

A pós a!gumas vol tas circulares da g:nanipa. agradeci 
e sentei-me um momento na réde. 

J oãosinho con la\·a ao Capitão Guazú-:\c.ã a nossa ca
c;ada dos dois dias precedentes. Ellc. Guazú-Ãcã de seu 
lado havia caçado tamhc111 e ha\'ia sido bastante feliz. Ti
nha feito um bom provimento de viveres, de carnc5 e 
d<: mel. Cada ,m, cios de sua gente qne o acomp.inho11. 
h:i.,· ia sido pcsso.1l mc11 tc muito f,;1 .. ·orcdclo pela sor te, e 
t inha trazido uma ca.rga cor,iosa e variada de vitualhas. 



204 E ?J:! L JO R I VASSEAU 

A abundancia e a alegr ia andam aqui de par. E lias 
iam durar var ies dia s seguidos pelo que entrevi das dispo
s ições desta. bôa gente. que nüo sonha\"a ;,.gora cm outra 
coisa, senão vi\'cr t ranqui ila e sem inquietação alguma. 

Estes bugres não i11\'cja,·am os ch·i lisados e nfio 
tinham ambição nenhuma que os lcv:1Ssem a melhorar a 
sua sorte - segundo o nosso ponto <lc vista - e aproxi
mando-se a nossos costumes. 

O estado cm que el!cs vi ,·iam, lhes bastava. 
Sat isfa ziam.se m uito bem com as a lternati vas de abun

dancia e de inopia pelas quacs, sua viria de cl ia a dia, os 
condemnava.. 

Mesmo ass im, cllcs achavam-se fc1 izes ! 
Os seus unices temores eram sempre que, cm consc

quencia de calumnias, como sempre h:1"ia acontecido, re
começassem contra eltcs as perseguições que c:ada vez ti 
nham feito entre sua. gente, numerosas vic:timas. 

Estendi-me na minha rêdc, o J oãosinho e o Capitão 
Guaz.ú-Âcá, continuavam sua conversa, 5. qna\, t res outros 
bugrcs t inham vindo juntar-se. 

A final, não prestei mais a.ttcnção. 
E llcs fa lavam na sua lingua. 
Ado rmeci. 



CAPITULO XXV I 

NOSSA VOLTA AO "TUYU YÚ" 

NA manhã seguinte, :i.corclci Uastante cCdo. )fas Jhi
\'ajhãá não estava tá para trai.cr-mc a o::;ua .. . \us

l r::il ! numa cuia, a fon de proceder á minh::i "toilette" 
,,ntcs <lo mate. 

Aproximei-me <lo fogo, JO redor do qual se achavam 
sentados dois bugrc~. Logo chegou Joâosinho e quasi 
cm scguicla o Capi tiio G11a1.t'1 -r'\c5. que me disseram '· Bom 
<lia " e, sem mais e sperar, a ~ampa circulou. 

O sol tinha s:thido. Perguntei a Joãosinho se 115.o 
tencion.wa voltar logo á sua aldeia. Respondeu-me que 
já h;:n·ia manclado buscar os ca,•a11os para esse fim. 

Não a\moçnriamos na Aldeia-Grande. Assim o prc
f cri;i, e a nossa partida ia adcautar-sc devido ao tempo 
que se h:wi.1 moclificado. Havia indicias de tempestade 
e era de prc,,cr nma chuva mui grossa. A gente <lo Ca
pit5.osinho que h:1via ido á procura dos cav:i.Hos, csta\'a 
<lc. volta , e os c:iva!los amarrados a uns p,íus "ad-hoc", 
dcan tc do rancho, nos esperavam. 

Os hllg:rcs con1eçaro.m a. scllat-os. O q\tc foi logo 
acabado. 

N5o havia mais que montar a cavallo. 
Apertei as m;ios elo Capitão Guazú-Ãci e lhe dei 

mesmo o abraço á. brasileira . Muito lhe ::gradeei, pro-
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mcttcndo. Jhc occltpar-mc dellcs e rcco111menclnl-os ias au
toridades. 

Depois de i igualmente a mão a totlos o~ outros l>l1gr c:i 
presentes, uma vintena pelo menos, que forma"am como 
um circulo ao nosso redor. 

Joãosinho tambem se tinha rlcspcdido. 
Mont::ímos a c.1.vallo e logo nossa pcqucn;1 trop;1 pôz

sc a caminho para a aldeia elo T uyuyú. 
Depois ele uma hora aprc,x imadamentc, chcgúmos á 

vista clcll a. 
De longe, na par te cle:-cobcrta que scguimnos. dcstk 

que ela aldeia nos tiveram pcrcehi<lo. muita ,; mulheres vic· 
ram ao nosso encont ro. J:mç;mdo como ele costume gritos 
alegres, cm signat do seu contentamento. e tom:i ram conta 
das armas dos homens ele sua alclcia. 

Este C:CS:to. sempre rc110\',1cln a c:u.la um:1 ele nm~:1:; 
chegadas parecia para clla~ co1110 uma ve rdadeira púxão. 
uma espccie de symbolo. 

Ellas marcharam ú nossa frente. c:1 11 tn11clo e :;:ritanclo. 
obr igando-nos cm ir a passo. atd.s clellas. 

Assim fizemos nossa entrada na A ldcia. 
Como se vê, é um costume hem enraizado que vfio 

:1ssim prat icando, as mulhcre!-- Guaycunís. 
Na frente do rancho maior. ent re pfi \1s cfo 2m.50 ck 

alto, fi ncados 110 ch:io. havü1.111 -sc ;1marr.1do e estendido 
cordas e laços. 

Toda a c.1rnc da noS:ia caçada. hem char'lue:i.cl:1. cstav:'l. 
lá peaclur:i.cla e dcssccc:wa-sc :to ar e ao sol. 

l\Ias es te, :i.ppar ccia só pnr inlCr \'allos. 
O tempo parecia elos mais inctr tos. 
Q11em s;1hc: o que par,1 a ta rele nos reservaria? 
Os cotiros elos animacs mortos na caça.tia. hem cspi · 

cha<lcr.:- por meio de varas. í:izcndo oíficio el e molas. e 
cn 11.a:11lo-sc entre cllas. clispo5ta.; cio lado do pêlo. m.i.nt i· 
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nham a rigidez. <los couros f]U e augmcntl\'a fL meilida que 
se dessccc:i.vam. 

Apeámos c111 frente do rancho do Capitãosinho, para 
onde lc\'c i os arre ios do meu cav:illo e os meus tf"cns de 
Uormir que sempre me acompanhavam. 

Jh ivajhãi cst., ,·a lii. Logo, tomando a minha rl·<lc, 
clb foi a.tal-a 110 seu Jogar de costume: . 

A !tora do alntoço tinha chcgndo. O Capitftoi:.i11ho íot 
cscolhcr para nós. o mais gorclo ch urrasco e o clcu a Jhi
\':tjllãú par:-t ;1,:-:i.l -o. 

Reparei f!lll' l1avia no fogo, urna granclc pancJla de 
ferro compr:ida 0t1 melhor trocacb por couros. E ll a :icha
\·a-sc qua~i cheia ele u11 1as yag:e11s pron:n il.:11tc:- ele mna 
l:Specic de fei jão sylvcstrc arborescente. c11jn porte a!c mi;::i. 
um metro e mt..:10 a do is metros de altura, natma\mtn: 1.: tla 
fam il ia <las lcf:t1J11inos..1s papiliouacl!:i~. ck florl'~ ,rn1:1.rcll:1s. 
cio gcntro pisanus cm phaseol ll s ( ?) . 

O go:.to cio ~r:'io quando ainda ve rde. :lproxi1:1a-st· 
muito mais do de ·1 pctit pois" que do feijão. 

A sua fornrn ê redonda rnas le\·cnicnte compri1nitl:i.. 
Coiinhavam-sc no seu cm·olucro, na própt"ia vagem, 
E. coisa curiosa que t:lmbcm reparei. é que a pane\la 

11:io ti11\1a tampa : para evit ar que no fe rver as vagens í os
~l.:111 urojcctnd:i s iór:i. Jhivaj h:iá. - a cozinheira - t inha 
tido o cnida<lo eh: cor t;l.l' um 1nm\iac\o de capim que havia 
J)Os to por cima. 

Imaginava. como estou descrevendo que e:-tc capi m, 
esta her n1.. csta,·a \ú crn11 este fim. Equivocaçfio minha. 

E l\a c:-tava ];'1. como cnnd iinl·n to. E."ta herva. esta 
~ra111inea. era da variecl;1dc cnnh,·cid:,. debaixo elos nome:; 
\' nl!,.!'a rc ... dt:" "capilll c~1 ro11 n ·· porque com C'lb. :-e fo r. cm 
,· iagt·m. um :ikochontlo qnc ."C colloca no lomilo <los animacs 
<lc carga. <lchaixo cios cnxcrgõcs e el a c.1ron:i (lc couro, se 
c~tn c:x:istc 110s ;ir rc ios elo cargueiro, cspecie ele :tlharda, para 
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não ferir os animacs ou para evitar os inconvenientes que 
ha de aggravar uma fer ida já existente; e de "capim Jim5.o" 
porque ellc tem, sobretudo C]Uando a plant:i se prepara :i 

florecer, um cheiro com gosto mui pronunciado de limão. 
Quando este c.:ipim chega a este ponto de sua. vegetação, 

os bovinos o e.lese.lenham e não o comem mais. 
Em geral, oonsti tuc uma pastagem senão ruim, pelo 

menos de qualidade iníc:t'Íor. 
Mas nn panclla, e no ferver com os feijões, cstn gra· 

minea, varieclaclc elo " Lcmon grnss", lhes communka 11111 

leve -gosto de limão que é bastante agradavcl. 
Logo que o du1rrasco (icou pronipto1 Jo5.osinho e cu 

almoçámos e depois, como sempre, para facilitar a digestão 
da carne, tomárnos o chimarrão. 

Se, cm geral, todas .is refeições, qu.:i.Jqucr que seja a 
hora cm que ellas se tomam, são sempre feitas ein menos 
de meia. hora, tempo que permitte a um bugrc de,·orar ou 
simplesmente absorver um kilogramma de carne, pelo me
nos, e a meúdo, aincla com outras coisas o_ucr seja.m espigas 
de milho, quer seja tambem m::mdioca. ou fa rinha da mesma., 
ao contrario, quando se chega .:í hora do m:ite, se ha. tres 
ou quatro pessoas presentes ou m:iis a. inda, precisar-se-ha 
de urna hora e meia pelo menos. 

E' de todas as occupac;óes aquclla a que m<;nos prcss.1. 
se dá. 

O tempo que nclla se cmprcba é entrecortado pelos 
numerosos cigarros enrolados cm palha de milho, que se 
fumam entre as voltas consecutivas da guamp.,. 

Nesta região do Brasil, nem o cl ima nem o terreno 
são hvoraveis a.o descnvoh·imcnto - pelo menos cspon
tanco - da "Ilcx brasiliensis". 
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Não lia hcr\'a mate. 1ias C bastante facil aos bugrcs 
procurarem o pó da preciosa planta. 

Em Sante>-Antonio do Kabiléque e no Rebojo-Grande, 
por mais que este ultirno lagar seja bastante distante das 
suas a.1<lcias, c\ics "ão, assim mesmo, até lá para abaste
rcin-se dellc. 

Para cllcs, como para todos os indigenas da região do 
Su} <lc ~latto Grosso, como tambem do outro lado 1Io rio 
Pmaguay - margem direita ter ritorio do "Gran Chaco" , 
a hcrv:i. mate. desempenha um papel muito importante na 
ntime11rnçr10, e cm sua prôpria c~istcncia. 

O mesmo se. d<i. com todos os habitantes tlos carnpos e 
das cidades de todo o Paraguay. 

Nem o café, nem qualquer outro succcdanco. desthro
nar:'i ~amai~ o mate que tem o mesmo iim e é muito mais 
cconomico. visto q ue não c.xigc o cmprct,!O do assucar que 
o café 11~0 póde dif.pcnsa r. 

Sabe-se que os alcaloides que contem o "lLEX 
BRAS[LIENSJS", são excitantes do systcma nervoso, 
sendo tonicos no mesmo tempo. 

A cafci na, a thcina, a matcina e mesmo um po11co de 
guaranina, cada uma clellas em µcqucnina quantidade, em
bora scj:i. a m:1teina o alc.1loidc principal que dom ina no 
mate, constituem conjuncta.mentc, na sua associação um 
pape\ bcm(ucjo e talvc7, mais proveitoso para a economia 
<lo organismo, que não poder ia fazei-os ca.da um dclles to
mado separadamente:, seja cm café. chfl ou guaraná. 

E, dando-se :10 mate que ainda mais, é muito diureti
co, o sobre-nome de 11 cnga11a fome", é que realmente, ellc 
pcrmitte sobre este ponto supportar fortes privações. 

Elle parece pois, gozar elas propriedades d~ "coc:i" 
que usa.n, os Bollvianos, mas, de certo, em grau mU1to 

me:ior. 
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Acabámos com o chimarrão . E~tcndo-mc na minha 
rêde e aos poucos, o somno Yciu pegar-me. 

E' pois, a hora <la sesta . 
Duas horas mai s ta. rele, um \' Íolcntn trovão vciu :lc

cordar-mc. 
Levantei-me. O tempo acha,·a-sc completamente es

curecido. 
Desci da minha rêdc e. sahi do rancho. 
Do )ado do Sul, com um ,,ente violento, annunciaY:i-sc 

uma cspccie " pampcro''. como estes qm: se vCcm cm 
Argentina e no P,uaguay. 

De certo, clle não terá a violcncia cle5tcs que cm si ini
Jha.ntes occasiõcs, se mani f cstalll e rebentam naqucHcs 
paiies. 

~,Ias, apesar disso, com o impc~ú elo vento, a chuva 
poderia cahir gro!-sa e com demasia.da abu11clancia par:,, 
nós. 

Vi, no mesmo instante, as mulheres e as crianças que 
ajudavam aos homens a recolher prcc: ip ita c.la mcntc a carne 
e os couros que scccavam l i fõra. 

Era. preciso a ndar ligeiro e com to<la pressa. 
Os relampagos succcdíam-se e tanto mais apparcntes 

e v ivos quanto o céu se havia tornado ainda mais escuro, 
e r aiavam .is nuvens ncg:-osas que o vc11to soprando já 
cm tu fão, transportava com velocidade: não inferior a cin
coenta a sessenta kilomctros por hora. 

O t rovão acompanhava a intcr vallos ca<la ,·cz rn.:iis 
c\lrtos os rcl ampagos (u!gurantcs que nos annunciavant a 
vin c.la rapida do temporal. 

A chuva. começou a cahir cm gottns largas. 
Eram tres horas <la tarde. 
Voltei a e....;:,tendcr-111c na rêdc. E ra tudo quanto de 

melhor podia fazer. · 
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Dormi r era. bastante cli í fici l, tanto mais que gotteiras 
ha~t:i.ntcs numerosas, não tardaram em revelar·sc. 

Houve mesmo, algumas dclkis que cahindo como em 
catlcncia, rcg:i.vam a minha rêde. Circumstancia que me 
obrigou a levantar-me. 

·Foi o que fiz deí:nit i,·arncn lc. 
Joâosinho e Jhivajhãil. lá estavam. 
Pois c<m ,·crsámos elo tempo e ela nos~a proxima 

snhi da no campo. a111anhã ou depois <lc amanhã. 
Logo, aprovcitanclo·mc da círcumstancía cm que nos 

conclcnnva o múu tempo, in~crrognei o C,pi~àosinho sobre 
as e xpedições ela gente de ~u:i. tril>u no Gran Chaco e no 
Paraguay, expedições que faziam ainda os Guaycurús faz 
.1ptnas uns dez annos atrás. 



CAPITULO XXVII 

ONDE SE APREN DEM ALG UNS PONTOS 
NOVOS DA t!ISTORIA DOS GUAYCURÚS E 

DE SUAS TR IBULAÇÕES 

COMPE NSAÇÃO QUE TRAZ O USO DO /\IATE 
ÁS /IIISERIAS E DUREZAS DA VIDA NOS 

SERTÕES. 

I 0Ã0SINHO, por natureza era bastante loquar., pois, 
não se fez rogar, 

Contou-me então, que, após o saque ele "San-Sah·a
dor", anele foi feit o prisioneiro com a su:i mãe, duas ou 
t rcs vezes sómente os Gun.ycurús haviam tentado novas ex
pedições 110 P.,raguay; mas .$Clll fr t~o longe no int er ior, 
limitando as suas incursões a uma curta distancia da 
fronteira, isto é, a algumas lcguas sómente, mais ao Su{ 
do rio "Apa". 

Depois claquel?c tempo, cl\cs não haviam voltado mais. 
Qunnto mais que não tinham t ido sorte nas suas 

ultimas cxpcc1içõcs e alguns cl'cllc c; kwiam perecido. 
E' por tradição que tinha sabido isso, 11\as que ao 

seu conhccin1cnto nunca mais os Gunycur lts tornaram a 
a1.1.c.1r os Guar.'.lnis. 

Convcm ía1.cr notar t ambcm que estes ultimas hi1-
·viam qua.si inteiramente dcs.1.pp::irccido da margem es-
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qucrda do rio P :i.raguay, para irem fixar-se nas vertentes 
<lo rio "l'aran5. ", pouco depois das ul timns tentativas de 
aggrcssões fe itas contra cllcs. 

'Quanto ás suas incu rsões no Gran-Chaco, ,15 ultimas 
tinhil.m sido fcit:1s1 havia já sete a oito annos. 

A i!'lcla quanc.lo ciles occupavam a Aldeia Velha da 
qua[ fal5.mos mais ac ima - vér o mappa - qu:mdo che
gava a cpoca da sccca. 

De ahi, clles ntra,\·cssavam o rio Paraguay. 
Gr,1c;as :'1s ilhas !>ituad:is n:i frente da Aldeia, for

formil.ndo quatro l>raços rclativ:imcntc estreitos, com 
cxccpção deste que constituía o canal principal do rio, 
e que estava mais largo e mais fundo que os outros, a 
travessia tornava-se facil. 

Após s11a ultima. c.-xpcdiç:io durante a (pial fizcra111 
uma dezena ele pri sioneiros ch :1111:icocos, o Ponug:uc1. de 
Ilil.rranco-Branco, mandou sua gente queimar a Alde ia. 

Depois disto, nfLo se :-i.trc\·cram mais n ,·altar nli. 

Ainda, clles temiam a pequena guarnição que o Go
verno Parag:uayo mantinha no forte "Ilorbón''i hoje (orte 
"Olimpo '\ const ruido a pequena distancia da margem 
direita <lo rio e a duas lcguas mais ou menos (12 k. ) 
ao Sul dil. "Aldeia-Velha" e por conseguinte á vista do 
ponto onde se oper.iv:-i a tr:ivt'sc;in cio rio pelos hugrcs 
Guaycur ús. 

N~quella época, tinham fi:..ado a Slta Aldeia princi
pal nn visinbnnça da 1Horrinho - V. mappa - quasi cm 
frente do 1' 1\·lorro i\'1acicl", ou pouco ::ibaixo, situ:i.do na 
outra margem e a u11s dei kilomctros aguas-abaixo, d:1 
fazen da ''Santo-Antonio" do Nnbi léquc. 

Antigamente, faz ia disto, 11rnito tempo cllcs t inham 
fundac.lo ao pé dcst<.: " :Morro Maciel'' uma Aldeia q ue 
ab:1ndo11ara111; como tambcn1 1 acharam-se na obrigação de 
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abandonar a do ul\·lorrinho", CJUe habitavam ainda, seis ou 
sete annos antes. 

A aldeia do .l\Iorrinho hav ia. sido uma elos inais ami
gas fundadas pelos Guaya.ct1rús. 

Ellcs a prczavan1 muito por esse moti"Vo e tambcm 
pela suo.. situaç;io relat ivamente proxima da boca de baixo 
do rio Nabi ll!quc de onde não tinham que atravessar o 
rio fX>r estarem no Chaco depois de snhir 2 Icguas acirna. 

Foi por causa dessas rcpctidc1s incursões que o 
Governo Paraguayo mandou construir um pequeno fortin 
na margem d ireita do rio que é forte "Olimpo'> que ·111c11-

cíonámos mais acima. 
E, tambcm. sem duvida, o fortim. ficando apoiado 

e encostado a um morrinho, dos trc:s que, no lagar, c.stào 
conhecidos com o nome dos ''Trc:::; Hermanos". 

O forte. achava-se a um kilomttro aguas-abaixo <la 
hocca Sul do rio N <1.bi lêque. 

Uma guarni c;::í.o faz a policia da margem <lo rio. 

Perto do 1'.Iorrinho, via-se ainda 1.1111 terreno lms· 
tante grande. out r "ora campo limpo. :11!'0ra invadido pela 
vegetação arborescente. qm: servi:i de ccmitcrio á tr ibu e 
onde ainda se vêem numerosos tumulo~ que se elevam 1.1111 

pouco acima do nivcl <lo chão. 
Lá estão as testemunhas indicando tJUC antiga.incute 

<'\ trihu que ahi \"ivia e morava ncstt.; log-:i r. era rclati\'él· 
mente importante quanto ao numero cios seus mcmhros 
e que a ~ua mcntaliclaclc conscna\"a par~ com os seus 
mortos, o rc5pcito devido aos seus a11tcpass.:1do5. 

Fóra disto, ex iste ainda nu seu cspirito. um senso 
scdcnt:irio, porque. tudo indicava q ue durante longos 
annos aquclla aldeia havin sido cons ta11tcmcntc hahitadn. 

Será <le\" ido talvez, :i. circumstancia~ cspcciacs, par· 
ticularcs ou cxt raordinarias, que se 111odi ficou o seu modo 
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<le viver, que de scdentario, sem comtudo, tornar-se 
noma<lc, fez-se excursionista. 

Pois, transformaram-se em pi lhantes, e saqueadores 
<las lribus visinlrn.s sabre as quac_s cstaYam sempre victo
riosos, g raças, ils v.intagcns que, :1. 1>0ssc <le cava11os lhes 
proporcionava e tambcm mais tarde, a tlc armas <le fogo, 

Em summa, agora não tendo mais que temer perse
guições nem de seus visinhos, nem <las políc ias, pó<lc-sc 
dizer delles que stLo realmente sc<lcntarios; e não ver 
mais nas suas cu rtas cxpe<lit;:õcs, com fim de caçadas á 
algm 11 a :- lcguas de ~uas Aldeias, que a necessidade, para 
dles, de procurnrem-se com q ue viver, e tamhcm de pra
ticar e c.,e rcer as aptidões propr ias e cspcciacs a sua raça, 
tacs as herdaram dos seus antepassados. 

Ademais tinham estabelecido outras aldeias cm di 
versos lagares , fora <lns de "Aldeia Velha '·, do '· Morrinho" 
do "Mor ro :Maciel 11 de qttc teinos falad o ac it11a, a pri 
mei ra da<ruellcs havendo sido inccncliada. 

F o ram tambc111 obrigados de abandonar as tlo " f\-l orro 
do Pél.cú " na ilha cio Nabiléquc e ainda, muito mais anti
gament e, na m esma ilha a do "Rclxijo-Grandc". que 
Joãosinho nunca conheceu, senão por tradição. 

Uma outra igualmente na mesma ilha, per to da laguna 
do "Caramujo", onde e.xistiam ainda vcstigios de roças -
capoeiras - e de tapeiras. como as outras acima citadas 
foi tambcm desamparada. 

Mais recentemente ainda, foi o tmno das do l\'lorro 
tlo N iulaquc e do T igre. 

Fnz annos, clles estiveram no ponto de fogir a do 
Tuyuyú, e n o mesmo lcmpo, a da Aldeia Grande. 

Depois de haver fugido e haver vivido algum tempo, 
meio csconcliclos nas mattas dos arredores. ellcs voltaram 
nas suas aldeias, reconst ruindo os ranchos que lhes haviam 
sido q ueimados. 
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Agora, pelas boas noticias que cu acabava de dar-lhes, 
crêm-se: trnnquillos por muito tempo, senão para sempre, 
sentindo-se cm confiança graça á protccção que lhes pro
m cttcu o Go\'erno do Est.-.do que lhes <lá uma prova 
p atente, decre tando que as ter ras que occupam, lhes s5o 
di fínitivamcnte e exclusivamente reservadas. 

Se ha de suppôr q ue esse novo estado de coisas 
d urará muito tempo. 

Porque de todos os terrenos da zona, num raio de 
v arias leguas e rodeando os reservados aos Guaycurús, é 
bastante custoso achar Sl1pcrficics con\'Cnicntes para o 
estabelecimento de mora dores, senão pontos isofados e 
d is tantes uns dos outros e rclati\·amcnte pequenos, por 
mais que haja terrenos bast.intes, proprios á agricultur.i . 

Po r esse motivo, os visinhos torn:u-sc-h:io raros , e 
os Guaycurús por longos cumes ainda poderão conside
r ar-se senhores e donos <le toda a immcnsa. região que 
rodeia as terras que o Governo acaba de lhes conceder 
e reconhcccf cm proprio como o temos notado num capi
tulo anterior. . 

• • 
Outro churrasco, raizes de mandioca e espigas de 

milho assadas com mais mandioca C07.i<la com cnrne e. 
ossos, constituira no nosso repasto da uoitc , seguido ainda 
de um mate! 

Ficará, takez, o lei tor a quem não se passa a. guamp.1 
ou a cuia, quando haverá acabado a leitura desta dcs# 
cripção, saturado ele mate? 

E, ainda que nunca o ti\'essc provado, poderia bem 
tomar nojo elo nosso famoso "mate chimarrão", com o 
qual o importunamos atê enfadai-o e enfastial-o, de 
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manhã, de tarde e de noite, e a cada. morr.ento em que 
não sabemos fazer nada de mais interessante. 

Se nos primeiros di:ts, fazendo-lhe assistir cmlwra 
de longe à toma da nossa preciosa bebida amarga, temos 
podido fazer-lhe augmcntar as secreções das g la n<lulas 
salivares, e que, cm 1ingungem ma.s vulg::ir e trivial, fa
zer-lhe vir agua à bocca, tal\'cz que, agora, essa :igua que 
contil,ua. :i sua :1.scenç5.o e lhe enche :,, llocc."\, seja a da 
nausea, da ª " ers~o? 

Rog-amos-l hc humildemente clcs.cu lp;:ir-nos; porque 
essa lld, ida, para nós, torna-se nccessa r ia , indispcnsavcl . 

Elia é, par:1. nós todos aqui, o nosso estimulante neste 
paiz. 

E., qu:i.n to ao leitor que não te!m dclla nenhuma neccs
siclaclc. pcdir:iios-l hc respeitosamente perdão. 

nugrcs, ahorigcncs, c.xtrangciros mesmo, carecem do 
seu uso. 

Esta preciosa infusão, quolquer que scj;i sua prc
PJ,ração e o seu modo de tomal-;i, torna-se inclispcnsavel , 
absolutamente n eccssaria. 

Como na Bolivia a. coca, e como cm out ras partes 
do Brasi l, o café ou o "guaraná", o mate ( 26) é o ali-

(26) Tutlo qu;into :\cnb;,mos de dizer :i.qui a respeito do 
m::itc, e (JUC n. ind.t mJis :ttlcJnte diremos, poderia app;ircccr como 
·um rccfamo a f:i\·or des se pro<luc10 :i.mcric:ino e quasi cspcci.11 
:i.o Sul do Drasil, ao P:ir:igu:iy e ás ~tissõcs da Art;cntin:1 onde 
a vc1:ct.1(5.o do dlc:o é csponlanca. ?-.fos não é, E seria, :1c re
c..li1:1ndo-o. uma t:tm:mh:i. cquivoc:u;S.o. Tanto mais que o mJte, 
a cr,·i\-m:\l~ ou yerba-m:itc, n:ío cnrccc de reclamo. 

I! um protlucto sufíicientcmcntc conhecido, t1.ue tem rcJl
mrntc ,1111 g-r:mdc ,·alor pr incipalmente e sómente nos plizes de 
ori{:em, nos limitroJ1hcs e tropicncs. 

)las se c\lc C Jficcti"nf11cnti: <lc qu:t lidades mui prccios?s, 
é sobretudo nos 11.:iizes c..lc omle cllc é or isin;irio, onde, mw to 
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mcnto liquido excitante, tonico, o ''stimulus" que per
mitte ao homem dos campos res istir cm circumstancias 
muitas vezes criticas, nas q uaes dc\'e dar- esforços algu
mas vezes, acima dns suas forças e vencer as privações 
n1omcntaneas de al imentos que, cnftaql\ctcl\<lo-o, lhe ti
rariam todos os seus meios de :1cc;ão e de d efesa. 

No mate, todos os que o usam, ach:1111 e ti ram l!clk 
o alimento que su stcnt.1. a s ua act ividadc . mantcm e con
serva o cspirito mais vivo e mais prompto sobrctuclo quando 
scrvjdo numa roda e t omado por vnrios indi,·iduos para 
esse mister reuni dos. 

O mate desenvolve pois, o senso da social>ili<ladc 1•u111 

ambiente alegre; <listra.e e permit tc esquecer as horas m:'1s 
que muito a mcú<lo, se tem passado cm meio de diHi· 
culdades inco11ccbivcis ; difíicu lcl:ulcs desconhecidas, insus
peitadas de todos os q ue não rêm ,•iajado nestes p:i: izcs 
quasi in1ml.Jitado5 eia Americét do S ul, onde, a mcúclo, e 
a cada passo surge, mui tas ,·e7.cs, um ohstaculo novo. 

O vento havia varrido 05 mosquitos que o c:1 lor dos 
dias prccc<len te!i tinha fe ito na5ecr nns agu:-is <JUC as hcrvas 
altas e apcrtad:is da cr1beccira, tornnx :1111 11:-is suas beiradas, 
mais ou menos es tagm1 11 tC$, e qu e se hàvia.m considcravcl· 
mente mul tiplica.elo graças A al tura da temperatura. 

D eitei-me se\ll a rrn;;ir meu mo~ uite iro. 

mel hor o potlcmos con~t :tt!lr, e 0 11 dc cll c pr cst ::i. os mais r clcr:111· 
lcs serviços. Pois, í:: sobr etud o para cs~s p;tiz t.": s qttc k .i ct i:i1\o 
e onde cllc ~e <lc $C11 \·0h·c c~ po n l::i.ncilmcnte. /\. natur e1.a tem sido, 
como se v~. muito 1,rc\-idc11tc. como semp r e e; cm toda !- coi,as, 
pondo ()UJ $i cxc lu,;i ";m1cn te par;i .a ~ ncccssicfo,dcs do homem ()UC 

,·i \' c r aquc!Jcs pai.'!cs. a planta c,::1:ci;1lmc:ntc :ipropri:i.d;a. ás su:is 
mais t1rg,·n1cs ncccssid:idl.'s e onde rsta~ sfio numerosissimas e 
cla i: mai s fr equente~; mas tambcm. e sobrctu<lo. aécquad.i ao cli· 
rn:t e .io .,mhicntc. Pl .intas cujas prol'Jr icd Jdcs procur:im nos 
momen tos mai~ opport unos . o 11 uc o s~r hurr .. ·rno não podtria 
:u:ha r nos mcsmC'~ Jor,;1n·s, para substituil-os. 
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O tempo tinha rcf rcscado bastante, apesar do vento 
haver Yir.ido qunsi a Oeste-Noroeste. 

Houve .'.linda, no correr da noite, segundo me con
taram pela 111a11hã duas outras chuvas grossas. 

?\•Ias a..s gottcira~ . que ele ce:no provocaram, não me 
molestaram no sonmo. 

Foi esta a ra1.ão porque não a.s pcrcc·bi. 



C A PIT UL O XXVIII 

UMA CAÇA DA DE ANT A. 

AO amanhecer - cstavamos a S <le Janeiro de 19 . . -
o tempo annuncíaYa-sc bom e es tavc1, para aquclle 

dia pelo menos. 
Os bugrcs, que ante hontcm tinham chegado da roça, 

haviam contado que queixadas t inham apparcc i<lo e haviam 
commcttido alguns estragos, e que antas tamhcm haviam 
feito a sua visita e haviam comido bastante, na plantação 
dos feijões que são um petisco para dias, e que havi am 
acabado com uma parte della. 

Joãosinho que m'o contou, diz-me que tencionava ir 
ali com os seus cachorros para fazer uma britida. 

Offercci-mc para acompanhai-o o que logo acceitou. 
Pois, sern mais demorar mandou buscar os cavaltos. 
E ntrementes, comemos um pedaço de carne :tssada, 

e tomámos outro pedaço como matuta, para assar na 
roça. 

Trazidos e selia<los os cavallos, montámos e partimos 
Icvan<lo comnosco, seis cachorros. 

Eram 110\'C horas. r\s dez, t inhamos chegado. 
Lá pudemos ver e reparar os estragos qtte eram real~ 

mente de monta. 
Penetrámos na matta que bordm·a e ro<lca\·a qu:tsi 

a roça intci:-a e á qual esta ult im..t dc\·ia a sua c;,,;.istcncia. 
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Como os B rasi leiros. os bui::res fazem tambcm e 
exclusiv:uncntc as suas roças e culturas nas mattas. 

Os cachorros logo apanharam alguns rastos. 
F izeram lc"antar diversos bicbos que em Yão per

seguiam . 
Os bugrcs reconheciam, conforme o modo de latir dos 

seus cachorros, iis inton.1çõcs <los latidos. (JU:H!S são os 
bichos perseguidos. 

Assim, cites reconhecem, se são catetos ou qt1ci:-.:adas, 
se é uma anta ou um veado . 

Para outros animacs menores, ellcs não prestam 
.i.ttcnção, nem muito cuidado . 

E qu:mto :to t igre isto é onça parda ou orn;a pinta
da, cllc é denunciado pelos ladriclos da cachorrada e quan
do a féra se acha acua.da , r econhecem-no tambcm pelos 
l.'.'l.ticlos. 

Percorremos na matta uma meia lcgua pelo menos 
(3 kil.) dc\'ag.trinho, por causa das difíiculci:tdcs riue 
apresentava a vegetação baixa 5. nossa marcha a cayallo. 

Muitas vezes, indo a pé, puxando o cavallo pelo 
cabresto e abrindo uma passagem com machete, e sahimos 
para !,;Cf:uir ma is adcan tc pe1o campo. 

L ogo. dcante de nós. os cachorros lam;aram-se a,-ante, 
ha\'cnclo fo.rcj aclo um rasto C)l1c seguiram. 

Acompanhámoí-os até :1 uma espccie de cerrado, -
meio matto, meio cerrado - a dois kilomctros do matto 
que acaba.vamos de cieíxar. 

Allí, fizeram levantar uma anta. 
Pcrscguimo1-a a cavallo em todas as ,·altas e vir:i.voltas 

que fazia parn cscapar~nos e evitar os cachorros. 
Atirámos Yarios cartuchos sem chc~nr a. feri l-a n1or

talmcntc, e a sua perscguic:;:ão continuava, num campo de 
trinta hcct;:1 rc5 pelo menos e rodeado de m.ittos com 
largas soluções de continuidade, os cachorros obrigando 
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a caça a voltar frcquentc111cntc. :1os mesmos togares e J 

gira r no campo limpo, <lcscrc\'en<lo numerosos circulos. 
Finalmente, c.lc um ti ro com uma pontaria mais certeira, 
João~inho derrubou-a no chão. 

Era uma anta velha, cujo corpo tinha o t~1manho de 
um jumento ele grossura media, suspenso ncima c.lc pernas 
muito mais curtas. 

Varias balas lhe haviam csfo!a<lo o couro ; algu111Js 
deltas haviam mesmo penetrado, 111as foi a ultima sómente 
que havia sido morta l. 

Tinha entrado de frente entre a cspalcla e o pescoço. 
Joãosinho, logo pô7.-sc a tirar-llll' o couro e ~cparou 

os do is quartos traseiros. 
Carregámos no meu cavallo o couro na garupn e os 

dois q uar tos amarr.1clos juntos no ele Jo:iosinho. 
Entrcmcntc:;, os cachorros. sem mais cspcmr. mct

tcra1n-sc a banquetear . 
Bem o mereciam. 
L ogo, rcgrcss..i. mos para a Aldeia; c.lci:-:ando porém, 

os c..1.chorros que se acha\'am mui to fcli7.CS, do festim que 
lhes offerccia a opportunidade <lc .1la111ha1.arem-sc ., 
vontade. 

Tivcinos que alongar o nosso caminho. porque não 
po<liamos mais atravessar o matto com a ~ohrecarg:a que 
transportavamos e cpic fazia mais pcsJÔa e ma.is atra
vancada a 111archa <los nossos cavallos. 

Chegámos ao cah ir <lo <l ia. 
Bugres <lcsoccnp;ido~ pcgar:im os quartos que t raiia· 

mos e começaram n charqueal-os. 
Aguardámos mais ainda alguns instantes antes de 

comer. 
Sempre a mesma comidn ! :Mas a n1::1.11clioca asS.'.ld:i 

agradava•mc bnstantc, como tamhcm o milho vr.rdc. quer 
fervido. f]UCr assado. 
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Nosso repasto acahou-sc com a luz do fogo da co
zinha! 

J~i explicámos cm que consistiil, css:i dcpcndcncia do 
r~ncho dc Jo5osinho. 

A noite nos havia alcançado rapidamente e era mu i 
cscur:i por caus.1 elo cett que se c11nt1\'iou ele 110,·o, dei 
xando planejar aindJ. unia ameaça tle chLn-a. 

Eu fui sentar-me na 111i11h:1 rêdc e 11:io <lcmon:i <..·m 
t·stcnckr-,nc e ::i. dormir. 

P ela m:mhã, apesar de haver chovido 110 correr da 
noite, Jofiosinho ma11dou dois lmgr!!s par.1 \'Cr se h°L\.Vi.l 
;\ind:i alguma coisa a npro,·cito..r <:111 carne do que havia 
ficado da ;mta, a mais dos dois quartos dc~ntciros. 

Os cachor ros deviam haver passado a noite ao lado, 
e nesse c:i.~o tinha l1aviclo bôa guarda. 

Co111tuclo, nisso nada havia tlc certo. c111ht1ra dh.::
n:i,) t ivessem :ipparccido. 



CAP I TULO XXIX 

NOVA CAÇADA NA LAGUNA DO BR.EJO. 

EU ha via pedido a Joãosi nho que voltasse á laguna <lo 
brejo, onde matámos as duas garças, o terceiro dia 

de nossa chegada á Aldeia. 
Ao que concordou . 
Depois de ti ra r o jejum, sa!, imos a cavallo, armado 

cada um ela nossa clavinn., como de costume. 
Passámos pcl.t. roça grande e seguimos mais ou menos 

a mesma direcção que tínhamos tomado a vez preccdcutc, 
isto é, seis dias antes. 

Anelámos majs ligeiro porque não pcrcliamos tcn1~ 
cm reparar ou c..,aminar coisa alguma nos dh·crsos Ioga· 
rcs por onde passámos. 

D igo isto. sobn:tt1do par:i mim. 
O ind io por habito, \"ê ele um só olhar e golpe de 

vi sta todas as coisas que o intcrcs!=;un e que occupam o 
seu espirita ele um:i m:mcir~1 quasi cons!ank quando viaja 
ou anda. pelos campos, e tira logo as dc<lucçõc5 que se 
impõem . 

Rcpar;i sohrctudo nos rastos deixados quer nas 
hcrvas, quer na terra desnudada. 

N os trilhos for mados a mcúdo pel os animacs scl\';1-
ticos1 antas e queixa.elos pr incipalmente - s:io ainda estes 
ultimos ma.is part icularmente que anclanclo cm band'lS 
muito numerosas e sempre um atrás do outro quando têm 
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ele atravessar as maccgas - onde se notam mais clara
mente as pisadas clcL.,adas pelos animacs silvestres. 

O que ha de interessante a observar nestn marcha 
em fileira, é que, segundo se cliz, aqucllc que abre a 
marcha, pára ele um lado, quando cançado e toma cm 
seguida a cauda do monomio que se desenvolve al~umas 
\'Czes sobre algumas centenas de metros e assim vão se
gu indo. Cn.cla um cless:t tropa, torna a passar por sua 
,·cz :l encabeçar e dirigir a marcha, como chefe de fileira. 

As fadigas que causa a travcssi:::r. dos macegücs qun.nclo 
estes ~o c."'tcnsos têm dcscn\'oh- ido, nesses animaes, o 
instincto que os Jc,· :::r. a reparti r en tre clles to<los, cm uma 
proporção mais ou menos igull, o peso dos esforços a 
fazcr~sc para abrir um carreiro no meio dos colmos scccos, 
dl1ros e r ispi<los, das gramineas porém ílcxi\'cis; mas, 
no mesmo tempo quebradiços e cortantes Cf l~ ~ullio muito 
scccos. 

Depois d:J. passa~cm tlc uma tropa. de l 50 a 200 
queixadas, a senda :lbcrt.1 é completamente marcada e 
batida. 

As hen·.:1s, ficam quebradas e muitas vezes destrui rias 
a.té ás raizcs. 

E, por algum tempo e atl! ,·arios mezes, mesmo que 
a senda não esteja mais tr ilhada e utilisa.da, eíla subsiste 
ainda. 

De vez e:111 qu:tndo, Jo5osinho fazi::i.-me r cparnr 
naqucll:1s send.:is seja a passagem de uina ;mia, seja a 
ele um veado. 

Não tinh::unos visto até agora vest ígios nenh um de 
onça. 

Embora cl ias não faltem, e são até m uito numerosas, 
porún a ah:1~; Jancia <la caça em bichos de tod:-ts as espe
cies, faz q11c seja muito facil para citas achar suas \·ictimas, 
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sem · ter a necessidade de aprox imarem-se dos Jogares 
onde os lmgrcs s5.o constantemente cm idas e voltas. 

Sem embargo, as O!'lças :lpctcccm muito a carne d os 
an.imacs <lomcsticos mansos. 

O g ado bovino paga-lhes um pesado tributo, como 
tambcm o ga<lo cavall:ir. 

A onça parda ou puma, por exemplo, mostra grande 
prcfcrcncia para os poldrns e cg1..1as, cm quanto a onça 
pintada, por seu lado, procura de prc!crcnci:a o g ado 
vaccum. 

Assim os animacs domcsticos e.las diversas c riações 
das fazendas visinhas e as elo retiros do P orlugnez do 
Barranco-Branco são a mcúdo pc rscguiclos e ent re ellcs, 
as onças elas duas variedades citadas, peg:un-nos niui f re
quentemente, fa1.cndo nJ.s ma11ad:1s vict ima!i: h:isl:mlcs nu
merosas. 

Voltá mos a pass.1r, mais oa m enos, pdos mesmos 
mattos, pcJos mesmos campos. 

P C'n ct:-:ín1os no caraudazal que prcccclc o brejo, e logo, 
no campo baixo e brejoso, no centro elo qual, a mai~ 011 
menos quatro centos m etros se avistava o banhado, for
mando a 1:iguna onde deviamos e ncontrar ns garças que 
mais me interessavam. 

A' sahid a clo caran<laz.a{, di r igimo-nos dircct:1111cnte 
a o anrorc<linho isolado onde corno mi vei prcceclentc 
at.imos nossos ~\'atos. 

Os longipcm os achavam·se numerosos. 
Andava m com vag::u de p:,..-;sos lentos. Seu~ longos 

pescoços inclinados cm dcanlc cscrut:ando o í unclo lodoso 
que recobre 11:i.s Ucirildas. cm urna c:1.111ada pot1co c~pcssa, 
uma agu;,i, ba stante clara. 

O s seus olhos de uma ac ui<laclc super iormc11tc dcscn· 
volvida não têm difi iculd:idc nc11hl1111;1 par:i descob rir 
o peixinho que passa pertinho, o u o infimo lmraquinhc 
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que t! o indic io seguro que uma lan·a, um gusano ou 
qualquer outro a nimaJ.7.inho vjvo tcn. e~tabelecido a. sua 
morada a alguns ccnt imctros mais abaixo, e de um golpe 
\' iolcnto de seu bico compr ido. c:Olcs ap.inham o bichinho 
de que vã.o nl imentar-sc 

Algum as pares de garças achavam-se disseminadas, 
nas bordas ela laguna, e, como na ultima vez, havia, mais 
ou menos. como pcrnnltas, as n1esmas espccics cm numc~o 
,1.pro:dm.tdamcnte igu~J. 

Na parte mais centra\ da laguna, on<lr :i ag-ua ficava 
mai~ prof unda v.trios gn1pos de p,Ltos mo\'iam-sc nadando 
dcvag:ar. 

De V C7. cm qu.111do, um d ~1lcs, duran te algumas <lczc
n.i.s <lc segun do mcrgulha\• a a c.1bc~a sobre a qual parecia 
<] Ht:rc r tomar cquil ibrio agitando as patt:is na superf icie. 

Logo . voltan<lo á posição anterior e quilSi immm·cl, 
npparccia somnole:ito. 

Deslisfl.1110-uos, Jo5osi nho e cu, nas hervas altas <lo 
brejo, com o corpo dobr::tdo , até certa distancia, de onde 
a orla da la~ttlla, nos apparccia compJctilmente descoberta. 

Desejan do por minha parte, ter o prazer de matar 
uma dessas a ves que cubiçava, en tendemo-nos p,'lra atirar, 
mais ou menos, no mesmo tempo, depois <le haver esco
lhido cada um o par que ia servlr-nos de alvo. 

Deixei então o Capitãosinho afastar-se para tomar 
p osição, com o fim de atirar n o par mais distante de · 
nós. 

No momento ele fo.zer a pontaria, depois de ava.n
çar-mf.! de .ilguns metros, nossas cabeças emergindo 
apenas aci m a das hcn·as, e ra [acil pôr-me de :1.ccordo 
p.1.ra atirar quac; i no mesmo tentpo . 

I sto havia si<lo com binado e de meu la<lo, t inha-me 
ainda a v.tnçado de uma quinzena de metros do par o 
mais prox imo Uc mim e no qual io.. fazer pontaria. 
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Quando julguei que cu tinho chegado a boa distancia, 
sessenta metros quando muito, 1c,·antci minha arma e 
apontei a garça que mcthor se apresentava ao meu tiro. 

Neste momento, cu vi Joãosinho fazer o n1csmo 
gesto e logo, f irmando a pontaria . apertei o gati lho. 

Um quarto de segundo depois , ou me:nos ainda, 
estouro uma outra <lctonaçf10. 

Erguenclo·nos logo fómos buscar as nossas <lua!, 
victimas; ent rementes, os outros ho:;pcdcs da laguna assus
t ados, fugiam a toda força das suas azas. 

Recolhemos os brancos long ipcrnas, duas garças da 
cspecie maior, que nos deram umas vinte gr;imma.s cad:t 
uma de suas mais lindas pcnnas. 

Era tudo quanto podi~mos fazer. 
P ois voltámos em busca dos nossos cavallos. 
Não era mais do que urna horn da tarde e cst.:tv:tmos 

só a 3 lcguas (18 k.) da aldeia, para onde, clcvagnr nos 
dirigimos. 

Nesta viagem de regresso, repassámos no mesmo 
carreiro da jda. 

Não tinhamos probabilidade nenhuma de topar com 
uma onça qualquer. 

Anda.vamos um at r[ts do outro. Os caYallos por ins
tincto escolhem esta ordem de marcha. Os que ,·êm 
atrás do que abre a marcha. ntinca. se cança.n1 tanto como 
este. 

J oãosinho c..1.rninha.va na f rente. 
F alou-me das grandes cac:;,acJa.s que sua tdbu costu

mava fa.1:er, de vc7. cm quando, mas pr incipalmente nas 
época s das queima.e.las que atrahcm sempre aos campos 
incendiados um grande nume:-o de caça de toda qual idade, 
e sobretudo, cm primeiro lagar da. caça mai~ grossa. na 
qual figuram todos os m;-imifcros ruminantes. 
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Quando chcg.i01os à roça grande, o so! cstaYa ainda 
mui to alto e 111uito <1uentc. N5.o eram mais que tres 
horas da tarde. 

Lá parámos. 
Os hug rcs que al i cstaYam , clcscança\·3111 â sombra <lo 

rancho, perto <lo qun..l Yiccjavam ali:;uns pt:s <lc mamão, 
e, um pouco mais adeante, \'iam-se alg um.is louceiras de 
bananeiras cont c.:ichos .:iinda verdes, cm alguns <lciles. 

Asscnt:imo.nos ao lado dos bugrcs e Joãosinho pc· 
d in- lhc::, um tcréré. Ellcs toma.vani cntãel naqucllc ins
tante::, um mat~ frio, e a pedido do Capitãosinho, fizeram 
circular a cuia.. 

O teréré é, cm realidade, o chimarrão cevado (27) 
com agua fria. 

Toma-se geralmente no correr <lo dia, quando o 
tempo é muito quente. Diz-se que pela sa ude não é muito 
rccommcndavcl : mas é um simples di1.cr. 

Pilrccc-me, e isto não i:. uma illus5.o. que a ilgua que 
se aspira assi m, carregada dos princípios da herva-matc, 
é muito mais f rcsca após a sua fil tração a travéz do 
pó que ench e a cuia ou, a guan:pa. 

{27) Cevado ê o tcnno proprio usado ezn Matto-Grosso. 



CAPITULO XX X 

ONDE JOÃOSIN H'O FAZ A DESCR.I PCÃO DE 
U/\l EPI SODIO BASTAN,TE QECENTE OAS 

PER.SEGUI ÇÕES CONTR.A SUA NAÇÃO. 

D ESDE va rios :mnos já, as caçacl,'ls s6111entc, prchcn
chi:101, 110s Guay<lcnrús, seg unda os clilcrcs ele 

Joãosinho, as unic,1s e mais 1:ssc11ciac5 nccc:-sidadc~ da 
Tribu. 

Er,1 par a procurar, antes de tudo o que é mate rial
mente indispcnsa\'CI a todos os !-Cm, m l:mbros e depois 
para conservarem a actividaclc, a. <:ncrgia, e a rcsiste:ucia 
physica que lhes pcrmitte aguentar :ts fadigas, e provar 
de moclo cont inuo ao desenvolvimento elas qual icladcs 
cyncgcticas - das quacs e1Ics viviam - e das disposições 
ra<::iaes pa ra todos os exercidos que C."<igcm clclks e o 
seu temperamento e a sua vida sclvicola. 

Essa nova cxistcncin que acccití\.vam pela força. d i\s 
circumstn.ncias cr~ uma das conscq11cncias <]nc resultav:\ 
das cliff iculda<les levantadas contra c11c~. impedindo-os 
ele continu.:tr .is su;is expedições e incur~õr s no Gr:\11 Ch;ico; 
mas sobretudo, tbs perseguições q 1!C clla!; th·cram de 
aturnr do seu ,·isinho m:lfs proximo. clca ntc de 'lllCm 
cllcs rcconh ciam a sua propr ia fraquc;,.a, ni'l luct:i 
<lcsigual na qual acha,•am-sc mcttidos com cl lc . 

D e facto, agora cllcs ni10 mais t inham que esquecer 
as grandes lutas que outr'ora e:mprchcn<liam contra as 
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tr ihus inil1ligas j e a nfLO encarar - mas sob wna forma 
pacifica - outra c.iusa que :i sua propria defesa, e os 
no,·os meios a empregar pJ.ra prover ás suas necessidades, 
mantendo a sun. t ribll independente , quanto lhes fôr pos
sivel, segundo os seus jntcrcsscs e os seus gostos. 

Para proscguir em nossa conversa. de urn instante 
antes, qu.into ás caç.i.clas, Joãosinho dii-111e "Vou contar 
no amigo, um caso que nos aconteceu na occasião de 
llll!,'l cJ.is nossas gran cl cs c,1çadas cm que tom.iram parte 
os homens melhores da nossa. " gente' \ os mais forles e 
os n,a is cornjosos , caso no quat corri cu mesmo um 
g'r:mclc perigo e cujos acontccin1cntos amcac;ando a nossa 
N:tç,io i11 tcirn de muitas mortes, podia ter causado a sua 
dispersão e tah·c1. a sua desa parição completa e defin itiva . 

* • • 
"Vai fazer, dentro de pouco, dois annos que isto 

succcdcu ". 
Calmnnias, sem duvida, como de costume, lançadas 

contr:t <1 noss.1. Nação pelos que tinh:un interesse cm pro
pngal-as e n lc\'a!-as aos ouvidos do nosso irrcconcili,'.l\'CI 
inimigo o Senhor de Barranco--B ra11co, f i~cram que este 
conseguisse da. pol icia ele Corumbá e do Coronel Comman
dantc cm Chefe, naquclla cidade das forças militares 
fcdcracs, est,,cionaclas no Estado de i\fatto-Grosso, um 
destac:tmf.!nto bast.inte importante que foi ainda engros$ado 
por gente de serviço da fazenda <lo Barranco-Branco. 

O oh jcctivo dcssn expedição .. . puni tiva, era de 
acabar co1n os Guayacurús !. 

As autoridades estav,1111 c11g:anJdns. As, queixas, 
porém, t al como íornnl e.\:postas pcrmittiram ao Por
tugucz obter satisfacção. 
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E . ás suas sol:citações, o destacamento pedido -
annado até os dentes - foi mandado á sua fazenda Bar
ranco-Branco, de onde devia entrar C'm ca.mp;mha e sahir 
para castigar de moela exemplar , os coitados in<lios que 
csta."am longe de imaginar a s..1ng- ufnaria e crucntc ameaça 
que se tramava e prcpara\'a contra clles. 

Empregados do E stabelecimento, mui conhccc<lore:s 
dos campos, tanto e.la fazenda, como de toda a região, 
foram aggrcgados cm quali cl ac.l c de praticas ao destaca
mento que fo i di"idido cm dois i;rupos. Um delles, de 
uma q uinzena de indivíduos. bem providos de armas e 
munições, subiu o rio Nabiléquc cm uma chata rcl>oca<la 
por uma pequena lancha a vapor, até a fozcnd inha de 
Santo Antonio do Nabiléquc. 

Ll, ellcs dc\'iam arranjar cavallos que tomariam na 
fazenda São J oão que cm então un1 retiro do Portugucz, 
tomand o emprestados ou alugando trcs ou quatro an imacs 
na fazenda Santo Anton io, para irem buscar os que lhes 
eram n ccessar ios em São J oão, para montar todos os ho
mens do destacamen to. 

O outro grupo compr chcndcndo cerca de quarenta 
homens devia, segui r montado, da fazenda de Barranco 
Branco, dirigindo-se pelo interior da propriedade, para 
alcançar o rio Aquidauana, na pa rte do pantanal onde este 
começava a perder-se 110 campo. para subirem c.lc lá, até 
as Aldeias dos Guaycnrús, onde o primeiro grupo que foi 
na chata poderia juntar-se a ellc. 

O plano havia sido agsim combinado, no c.:iso cm que 
uma alerta fos~e. dada, a mna ou a outra das aldeias, 
antes da chegada dos destacamentos, e para impedir que 
os bur;rcs \·alidos das duas aldeias pucJcssem reunir-se e 
agrupar-se para resistir ao ataque ; sabia-se que estavam 
sufficicntcmentc armados e sobretudo excellentes atira
dores. 
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Pois, eram temidos! 
Os bugrcs, porém, cheios de prudencia, tinham o bom 

t ino de não querer accc.itar a lucta ou batalha que fosse, 
nem de fazer com uma defensiva qualquer , uma resistcn
cia que cêdo ou tarde tornar-se-ia funesta para ell cs. 

O grupo que se apr esentou a Santo Antonio do Nabi
Jé<1uc, perdeu dois cl iilS naquclla fazenda antes de poder 
pôr~sc cm marcha contra a aldeia do Niutaque. 

Era preciso p::i ra mont::ir todos os homens do desta
camento, ir buscar Ca\'aJlos, con10 o temos dito acima, ao 
ret iro São J oão. 

Para isto , era nccessario mandar ali dois ou trcs 
homens. 

O chefe do dcst:icaincnto pediu emprestado .i. dona da 
íro:en<la Santo Antonio trcs cava.lias para os homens que 
iriam para São João. 

Em impossi\•el recusar-lhes. Mas. tom tudo, era 
preciso ir primeiro ao campo para tra1.er a tropa. 

A dona de ca~a, mandou então um rJos seus filho s 
acompanhados par 'Jm ca01arada. 

P ar ti:am depois <lo almo\o. Voltaram, porem, só
mente pela tarde. 

D e modo que os trcs individuas para os quacs eram 
destinados os caval!os não puder.un sah.ir de Santo 
Antonio antes da manhã do Cla seguinte. 

A chegada inesperada desse grupo de gente armada 
,:inda elo rio cm condições dcsacoslwi1adas e cm numero 
rela tivamente ele,•ado, fez nascer no espir ita de todo o 
pessoal de Santo Antonio, uma suspeita bem legitima. de 
alguma trama urdida contr,1 os bugres, tanto mais que 
todos esses indivíduos foram tomados por soldados tra
jados á paizana. 

Era esta, e sem duvida, a verdade!. 
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O rapaz Guaycurú, çue clcscle aquclla cpoca cro 
camarada na fazenda, desconfi:ulo, havi:i. tomado cuidado 
de não se mostrar. 

E , cm r:17.ão do pedido de cavallos 1111c fez o ch efe do 
(.kstacamento, logo i1nagi11ou que a sua tribu se achava 
amcaçaút de alg uma te:1la tiva de ataque e que, surprche11-
clid:1, clla podia corre r g-ran c.?cs riscos. 

Na mesma tarde, e ~ogo depois da t rapa dos cavi'l. l\os 
fechada no curral in trodm.iu-sc ncllc. pcgon 11111 dos 111c
Ihorcs, e sem tomar tc111po de scllal-o, o le,·ou um pouco 
atrás das mang ueiras, onde pertinho ronieç:1\'a o car:111-
dazal, e Já, pulnndo encima, penetrou bastante long:c na 
parte mais espessa p.tra 11ão ser visto e ach;u·-sc c111 
completa segurança. 

Depois, atra,·és dos campo~. ellc procurou alcançar 
a Aldeia do Niutaquc. a aldeia do Capitãosinho, que se 
achava. a mais proxima c.lc São J oão. 

Descreveu um ci~cti lo ha5,tantc ;;rnmlc para não se 
arr iscar a topar com alg:una ~cnlc cio <lcstacamento ou 
mesmo com gente <lo retiro São João. 

As difficulcladcs que encontrou íoram numerosas e 
para c,·itar Ol1 ,·enccr os ohst:i.culos que o obrigé\va a clar 
·;oltas e muit as vezes :. amlar ~ passei., cllc teve cm 
alguns Jogares de ah:-ir rnna passgcm com machete o que 
cont ribu iu muito a retardar-lh e a march:1 .. 

Dircctamentc, tlt SantfJ Antonio ao morro do Niuta
quc e á Aldeia, calculava-se no l1lJ.."Xi mo 15 kílom. ; mas a 
volta gnmdc qnc cite deu, com os ohslaculos que atra
saram ;i su::i marcha, duplica;-am pt:lo 111 <:nos, o tempo 
rcahncntc ncccss.1rio para fazer di rcctamcnlc a viagem. 
isto é, seguindo os trilho,;;, 

Chegou pois. it Aldeia ele noite e mui lo tarde. 
An nunciou-se. p,1ra não al;1 rmar a sua gente, pelos 

habituacs meios que rs bugrcs costumavam usar entre si. 
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O Capitãosinho estava ausente. Havia levado con
sigo, dos ·seus homens os melhores atiradores paril a 
grande caçada que C!llc havia combinado com o Capitão 
G u;izú-.=\c~, e não ficar:un na aldeia m:lis que oito a dez 
bu g:rcs dos mais velhos e alguns rapagões, entre os quacs 
os mais fortes csta,·am na roça onde <lormia;n as Yezcs. 

J hivajhã;,í, a mulher mais resoluta e mai!- cncrgica da 
Aldeia, depois de haver OU\' ido o que acaba,·a de contar•llle 
o jO\'Clll Gu.:iycurú, vindo ele Santo Antonio, comprelien
dcu logo a imminencia do perigo; comprchcndcnc\o que 
tocla a tri bu csta,·a a111caçad:i. ou pelo menos e eu, pri
meiro lagar a Aldeia elo Capi tãosinho. 

Elia m.,ndou acordar os :111ci~o5 d.t t riln, que c-.tayam 
presentes. 

Rc u11i <los como cm eon:-.clho, clclibcrara1:1. ante:- de 
tudo. a lertar n gente cfa aldeia do Capit ;io Guazú-;\c;i, 
que sabiam tainbem ausente. 

f..fandaram im111ediata111cntc o mensageiro cl:t mal fod;i
da noticia aYisar a gente da ,\ Ideia do Tigre, de que se 
pusesse cm guarda contra um ataque possive) dn gente 
do P ortugucz. 

Haviam caku[ado que o dcst:-icamcnto não po<l in che
gnr ao ~·lor ro elo )Jiutaquc scllão no <lia seguin te pela 
m;-,nhfl. 

E llcs precisavam ir de S:\nto Antonio a São J o5o, 
10 kilom. mais ou r.icnos, mancJar campear a tropa elo 
retiro e levar os cavai los cscothidos e pegados, a Santo 
Antonio, a fim de (pc os homens do c.lcsta<lamcnto pudessem 
scllal-os e logo sa.!1ir para a exccuç5o das ordens rece
bidas, tendo que torn:i.r a passar de no,•o pelo retiro S~o 
] &to. ponto obrig-ado, que se achava no c.1mioho a seguir 
e onde certamente clles pcrdcri:\m .tincla uma. hora ou duas 
talvez seja par il comer, seja para tomar mate. 

E ra. mesmo impossi,·el ir mais ele pressa. 
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E, todo esse tempo que necessitava o destacamento 
para chegar ao seu destino, permittia aos bugres das duas 
Aldeias de tomar todas as suas disposições para mct· 
terem-se cm Jogar seguro com todos os seus trens e 
us tensilios q ue dcscjavjlll salvar. 

Apesar de tudo, a tranquil!idadc est;n-a longe de 
reinar nos cspi:-itos e na A ldeia de onde o Clle[c cr:i. 
ausente. 

Jhívajhã:i sabia que a ca.çada \1.:Ya ria \'a.rios t.lia:s. 
l mmcdiatamcntc cllJ comprchcnclcu a grande rc.:-rxm

sal>il idaclc que lhe incumbia na auscneia de Jo..1osinho, 
cuja ,·ida tra fortemente amcaç:ida, sobretudo, como chefe. 

Elia não ignorava que as ordens eram formacs. 
aprisionar os dois caciqllcs ou matal-os. 

A migos de grande confiança, de algum tem po a esta 
parle os haviam prevenido. 

Jhivajh5.á tinha mi':do pois, e acima. de tu<lo, pela 
c.xistencia do seu J oãosi11ho a quem d ia queria e am:wa. 
sempre apaixonadamente. 

Este amor não o podia ella esconder e quando as 
circumstancias a obrig:wam a falar dclle, nestes momcnw 
tos críticos, os seus olhos e a sua voz trahinm-n~ e tudo 
nelta cxprcssa\'a a paixão que ainda guardav:1, desde os 
a.nnos já longinquos, em que moços ainda, os dois viviam 
um para o outro; 1hc ficava apcg;ida como uma escra
va e seguia-o cm toda par te em todas as circumstancias. 
na s e-x~dições guerreiras mais audaciosas e perigosas, que 
antigamente fi7.cr;im no Gra n-Chaco, contra as t ribus dos 
Chamacocos, das L enguas, das Tabas e outras dos tcrri
tor ios chaqucnhos. 

9 acomp:inhava cm todas as caçadas e cm todas 
as viagens. 

E ra o companheiro, o amigo dedicado e fiel do seu 
Capitãosinho, titulo que a Tribu tinha dado a Joãosi· 
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nho quando ainda moço cite se mostr:l\'a já tomo u m 
bom fi lho adoplii.10 da tribu e :1os que o haviam criado, 
com as qual idades e a autoridade de um futuro chefe. 

Jhivajhãá orgulhava-se do seu Joãosinho. 
Para. o seu capitãosinho nenhum sacrificio de si mes

ma em de mais. 
E, agora tratavn-sc da cxis tcncia da tribu inteira que 

csta\0 :l cm jogo. 
Para pôr a salvo de um ataque a gente de sua 

.'\Ide ia, Jhívajhãá não se scnt iJ embaraçada. 
Sósinha, para clla, a dif ficuldadc m:1 ior , era mandar 

a.lguem prc:vcuir o Capitãosinho dos acontecimentos que 
se prcp..1.ravam e elll si mesm:-i, não enxergava na sua roda, 
nin~uem para assumir css..1. tare{ a que comportava uma 
<=normc responsabil idade, no caso cm ql1c 11;"io fosse com
pleta e rapidan1cntc reali5:tda. 

Sentia-se c..1pnz, impcl\idn. pelo cl~\'Otamc11to qu~ a. 
anin,;l\'a . rle lc,·nki. a bom e.xilo até o f im. 

1g11ora.va naquclln hora a nele o Capit:io.sinho se podia. 
no:h;i r, e que, por dcsconl1ccer <le todo o gr;111de perigo 
qm.: nmeaç:ava .t tribu inteira, clle podia voltar mais 
cêdo e sem desconfiar, e sem a menor suspeita, atira r•se 
no ;:i.c:unp:uncnto do inimigo de ixa r-se matar âtõa, numn 
cmbosc:i.da ou cahir prisioneiro nas mãos dos inimigos o 
que era o mesmo. 

P recisava pois, a todo custo e a toda força, encon
trar o meio de avis:i.l•o o mais breve possivcl para. que 
pudesse evitar o perigo. 

Su.n. resa! uc;fio fo i logo tomada. 
Tinha s<.:n t ic!o e comprchcn<liclo que :i. cll.1 só incumbia 

a tarda e o dC\'Cr de sa!,·a t o Capitãosinho q ue e ra 
cm n:ali<ladc o "Tandc chefe, e a alma viva da 1'foçfio 
e que, cm t.tcs o;casiõcs fa7.ia revi\'cr nclla os dias feli
zes cm que o amor 1nutuo ligava seus dois sc-rcs, no ponto 
<lc esta rem sempre proinptos para morrer juntos, se era 
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preciso quando, nas grandes t! trag:icas ci rct1111stancias a 
c.,istencia da tr il>u ou que quaesqucr dos seus membros 
corriam per igos. 

Era a.inda o caso hoje, e era clJa só~ínha. ne ste mo
mento dos mais angustiosos a alçar-se ao nivel do perigo 
cominnm, e a sacr i(ic.·u-sc uma. vez mais, oHcrccendo a 
sua ,1ida para salvar a. dos seus. 

Antes de tudo. }hivajbãá deu ordl'n::. aos anciãos da 
Aklcia e aos mais moços para que ;:ijuclasscm, as mulheres 
e as crianças a procurar um esconderijo bem seguro na 
matta que rodeava o 1\i[orro do Níutaquc até o rio de mes
mo nome, e da qual, cllcs conheciam t odos os cantos e 
recantos e onde poderiam achar nas anfractuosidadcs, os 
esconderijos para abrigar-se. 

Caso [ asse ncccssario, se o per igo augmcntassc e se 
tornasse mais apertado, lhe seria faci l atravessar o rio e 
fugir além, até alcançar a grande matta que cobria os 
contrafortes da Ser ra Bodoquena. 

N5o era possivcl a Jhivaj hãá, mandar buscar um 
cavallo. E Ha deu ordens de reunir a t ropa e de faze ·a 
passar do outro lado do rio, desde as primeiras ·horas da. 
manhã seguinte. 

T odo o pessoal feminino da. Aideí;i e as crianças que 
eram muito numerosas aprompt~ri'.l.m-se para deixar os 
ri'.l.nchos. 

L evaram tudo quanto pndcri'.l.m, não deixando nada 
elo que p odia ser-lhes util, e nos primeiros f ulgorcs da 
aurora, ellcs puzeram-sc a caminho. 

Não tinha m necessidade de ir mui to longe. 
Conheciam de antemão os lagar es rn.i is seguros onde 

estariam bem abrigados. e cm completa segurança. 
Porque era quasi certo q uc os atacantes. mesmo 

soldados que fossem, não ousariam arriscar-se a pcrse· 
guil-os no matto. 
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E, a mais, para cllcs, esta situação por penosa e 
incommocla que fosse, não poderia. durar senão mui pouco 
tc1npo. 

E ra isto, un:a consolnção que os fazia olh:i-Ja com 
paciencia e com menos apprchcnsão. 

Sabcn<lo agora que a segura.nçzi de todo!; os ~eus se 
ac:h:wa completa, Jhi,·ajh5;:í. se foi a pé! 

1Ias, n5o ao acaso. 
O seu plano ?. 
Campear (28) a caçada, isto é, buscar ns rastos dei

xados por J ofi.osinho e os seus companheiros: scgl1il-os e 
chegar até cltcs. 

Avisal-os e prescrva.1-os do perigo que tinha Yinclo 
cahir cm cim:i. clcl!cs e ele sua .'\Jdci;i e <1uc os :11nc:1çava 
m:iis dircctamcmc, porque cllcs corri:m, mais do que os 
ou tros. os riscos maiores em razão da ignora.nci~ r?a qual 
se achavani <lo que se tram:wa contra cllcs e a tribit 
in~ci ra. 

Jhivajh;i{t nchava-sc a i11d:1 :i. mui pequena distancia 
e à ,,ista ela Alclc:ia. qu.in<lo ouviu o b:::tlopc etc u111 c::i.v::i.llo. 

Deitou-se lo:r..::o na macega. cspfri.ndo entre os colmos 
pa.ra ver e procurnr reconhecer qn:i.1 era o cavaleiro que 
anelava com t.1.ot;i pressa. 

O ~u cClr.tçfio hntia Yiolcnt:i.mcntc ! 
Que cni.:;;i acontecia ainda? 
Que é que se pas~:n· a? 
Que clramn neste scrtilo ia desenrolar-se? 
O susto crcscin nclla e enfraquecia pouco a pouco as 

suas forc:as, climinuinclo o poder de su:\ \"Olltn<lc, emhor3 
difíici lmcntc accc~siYcl a~ influcnciM on causas extranhas. 

(2S) Emrrc~-sc cm ).tatto·Grosso no sentido de b\lscar no 
c:unpo, c:m1pcar c :i. ,·allos e tambcm um,'\ coisa pcrdld:i. ou objcc10 
pcrdiclo. 
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O ca\• allc iro escondido por uns arvoredos que se 
interpunham e se alonga\'am numa linha p:trallela ao trilho 
que cllc scg:ui.i., parecia vi r e.lo Tigre, isto t!, da Aldeia do 
Capitfi.o Guazú-Ãcã. 

Andosa e quasi tremendo, n5o de mcc~o por si , porque 
não temia nada, mas por todos os seus e tambcm de 
emoção, clla aguardou . 

O cavalleiro descmboccou por fim na parte do campo. 
L ogo clla o reconheceu. 
E ra um de sua gente, o camarada Guaycurú de San to 

Antonio, e mesmo que os ha,•1.t a\crtado. 
Jhivajh?iú. ergueu-se vl\':m1cnte e clcu um g rito. 
O jovem bugre, olhando atrits a ,·iu. 
I mmcdiatamcntc acercou-se delta e contou-lhe que na 

hora cm que estava para $ilhir do Tigre, todo o pessoal da 
Aldeia em massa estava. se pondo cm marcha pela matla 
e que ag-ora es tava a ~i\h-o de qual<1ucr surpresa e :iggressão. 

Todos os homens, r:,ulhcrcs e crianças não tinham 
mais riadn que temer, e quanto {L Alêcia, não f icava mais 
do que os ranchos vazios. 

E \lc contou tambem que tinha. sabido que na v es· 
pera, do is homens da Aldeia do Tigre que t raln1.lhavan1 na 
roça, tinham i<lo n:i direcção do pan taual cm busca cJc 
mel, nos capõcs disseminados 110 co'lmpo e que tinham 
top.i.<lo com u\1"1 bando de queixados que tinham persc
gtiido 1..tastantc longe, depois ele terem ma.t:i.<lo alguns 
dellcs. , ·•.l,';i 

Quando occupados a prcpan:i:r a sua caça para car
regai-a no!- seus c.:ivnl!os, cllcs ouvi ram ao longe, na 
dirccc;:5.o do poente. o ,·cnto soprando para o laclo dcllcs, 
varies tiros. 

1Iuito su rprchcncliclos, e.xtr:rnhando a ponto de duvi
dar e de não accrccJitar nos sctlS ouvidos; mas tambcm 
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intr.:rnquillos e cheios ele inquicta(f10, cllcs i\ andona':"am a. 
sua caça C! se foram adC!ante na direcção tle onde ,•inham 
os estampidos, com o fim de espreitar (29) o que se 
passa,·:t e qu:11 era o motivo que havia provocado esses 
tiros. 

Já tinham andado mais de 3 kiiom. por certo, quando 
pcrcehcr.:1111 ao longe, no campo, nas bt:i radns de uma. 
laguna ou banhado, al~unas barracas armada s, um nume
roso pessoal e um cc:-to numero de c.ivallos. 

Ellcs ficanu11 amedrontado::. e vo ltnrnm atrás a. toda 
pressa. 

Chcg:mdo ao lagar onde haviam deixado :1 sua cac;a, 
elte o:; a carregaram rapidame:nte e logo, apressando o passo 
dos seus cavall os tomar:im o rumo da sua Aldeia. 

1tns, era j:i muito tarde. 
O sol esta,·a para entrar. Andaram sem parar, 

dcmasfado devagar, contr:i. a sua vontade, porq ue a noite 
era escura. 

Enxergavam com difficu1<ladc para dirig ir-se, e 
achavam-se obrigados, ~s vezes, ir a passos. 

Ao acaso que servia tão bem os coitados indios, a 
Providencia n:io era c.,tranha . 

Já prevenidos pelo 1nem;agciro de Santo Antonio, cHes 
não se demoraram em dc<lu1. ir que csta\'am ameaçados por 
duas forças arm,1d:is, a outra vi11do pelo reti ro S5.o João, 
para Sltrprchcndel-os e :1tacar t:imbcm e assaltar a Aldeia 
do !\.-torro do Niutaqnc <lo Capi t:iosinho. 

Os dois destacamentos devendo sem duv ida, juntar~ se 
para atacar cm seguida os in<lioi; cm C'l':iO de .ilguma rcsis
tcncia destes ultimes. 

(29) Empn:s:-sc cm Hn.tto-Grosso 11css<: mesmo sentido a 
palavra 4bombear,. 
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Tacs {oram a s suas dcL\ucçücs. e as supposições 
cmittidas entre cllcs. 

Esta narração fcz-ll1c comprc\1c11<lc r i111111cdiata01c11tc 
que o perigo p.ira toda a tribu era geral e :linda muito 
111aior que 110 principio se lhe h<wia figurado. 

Reconheceu e f icou fortcme11 te COO\'Cncida que n5.o 
havia te111po a perder para achar a caçada de JoiLosinho 
e para que a missão de sacrificio que ha\'ia assumida não 
se tornnsse vã e inutil. 

Jhi\·ajht,á rccommcndou cmfio ao r:1pa1, que obscr
,·asse com cuidado o dcst:icamento que devia vir do lado 
de São João e de avisa, a gente cscon<lida at r!i.s do 
morro de todos os seus movimentos e dar~lhcs a conhecer 
os Jogares que iria occupar, vig iando tambcn1 do lado do 
Tigre o que poderia acontecer. 

Sendo 11ccessario, se o perigo se to rnasse mais grave 
e mais ameaçador, cllc dever ia procurar e bu scar o rasto 
d'clla para vir avisal-.i. 

Tambem, no caso em que os clois dcstacame11tos che
gassem a reunir-se, b~m observar quacs seriam as dispo· 
siçõcs que pareceriam querer tomar e as suas in tcnçõc:. 
mais ou incnos prov.ivcis. 

Rccommcnclou-lhc cm fim, se podia pegnr outro 
cavallo, que se fizesse acompanhar por outro bugrc p .. ,r:i 
melhor observar o que ia acontecer. 

Com essa ultima recom1rn:ncla<:,fio, cllcs sc11araram-sc 
Do Morro elo Niut.iquc até o Tigre, ha duas lc~uils 

( 12 kil.) segui ndo pelos trilhos que correm no pé das 
ultimas dccli\'ida<lcs ela peqnena. cordilheira, lig:lndo o 
1\Jorro do Niutaquc no do Tigre, 011t1c se achava n aldeia 
do Ctpi t5o Guazú-Ãcfr declividaclcs ollmn<lo pelo St1locs:c. 

Entre: esta pequena cord ilheira ele pouca ;:ihura <: a 
margem esquerda do r io Namoc t1 li (30) estende-se uma 
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banda, l> rcjosa, cuja largura varia entre 100, 500 até 1.500 
met ros, conf ormc as curvas do rio . 

Essa. han<l a cnn tinua além <lo Tigre, comn tambem 
além <lo ponto a.anele o r io Ni11taque, começa a repartir as 
suas aguas com o X'.tmoculi (31) <\UC se ah re uma vizi. a 
~ma esq11rrclil e cujo Cllrso s c:gne, ;-ignas abaixo. até quac;i 
uma meia kgua, perto elo 1\<íorro Niutaquc, onde se incor
J)Ora com este <\UC tão gent?rosamcntc se h,wia clepa rtido 
cm scn favor de uma. f>t')rçf10 do scl1 elemento liqui <l~. 

O ohjectivo de J hiva. jhfüi era achar o~ rasto!- dei
xado!- pelos cac;adnres, nc~tn p.1rtc hre joirn .. e onde cllcs 
havfrlm atra.vcssadn o rio Namoculi ou Niu t.lque para con
ti 11 uar na margem opposta - margem clircil;i - !õÕll:t m:ir
cha em d irecção aos ultimes contraíorles da Serra Bo<lo
quena. distantes pelo 111cnos ele 15 a 20 kilometros. 

Era uma cm resn mui peri,::?:osa e no mesmo tempo 
excessivament e ardua e penosa. sohretu<lo a pé e ainda mai~ 
pa ra uma mulher. 

Um homem diíí icilme11te, nas mesmas condi<:;õcs teria 
podido dar conto dclla . 

A marcha a pé, nos maccgõc,:; da pa rte hrcjosa, era 
mui perigosa. con10 talvez , ter-sc-ha cJifíiculdacle cm ima.
g-inar-, m,1is l)articularmcnte facligantc. 

Era preciso o <lcvotamcnlo a tocla pro\'.i de uma 
mulher cheia de a. Hciç;io pnr a todos os seus, carinhosa e 
amnntc excessivamente :tpalxon.1da, pnrõ\ ter tido a t eme
r idade ele ousar lanc;ar~sc numa ventu ra tão a udaciosa . 

N5.o obstante, comjo!-,1 al ém (le toda expressão, ella. 
deu-se inteirinh.i. E feli zmente par:1 clla ~ todos os da 
tribu, os se us csfor<:;os não fo:-am vãos, nem inuteis. 

(30) rio N:1111oc:ul i t! constit uído por um llrac;:o que se des-
taca da mar,c: cm c:~qncrcl:i tlo rio N iutaquc. 

(J I ) Namocuti é cin Gt1aycurÍI o nome que s e dá á p:ilmei
ra hocay uva. 



244 E :.\1 l L t O R J V A S S E A U 

Com Yagar cll:1. examinava cuidadosamente, no cor rer 
do r u1110 que scgui;;i, todos os indicios que houvessem 
podido indicar a passagem de sua gente, e [)Ô\-a na via 
ccrtcir.1; rumo escol hi do de maneira a cort.,r fon;osamcntc 
os rastos que clla busc..1va com tanto cuidado e ardor, com 
t.tnt.i appEc.1c;ão e insistcncia. 

Havia bem percor rido mais <le 18 kiJomctros, arris
c:m<lo-sc a cadô'\ passo a ser mord ida por alguma cobra 
Ycncnosa. ou a intla c.ihir de rcpc11tc sobre um;i orn:;a. 
sobre tuna daquellas upintadas" te111ivcis, á qual clla não 
escaparia, ou sobre um pesado tamanduá bandeira que 
podia ag;i.rral-a, i\pcrtal-a nté afoga\.a. 

D.is garras possantes e moustnios:is do bicho, muito 
difficil teri a sido c,;capar-sc. 

~Ias, cm todos estes perigos cll:i. não pensava ! 
E, aincla, esta marcha nos maccgões, havia sido par~ 

ell:i um suplicio. 

O s colmos scccos, rigidos e duros haviam rasgado a 
sua tilnga que ficara toda esfarrapa.ela e cnsanguetado 
os seus pés e as suas pernas. E stas, :ité o joelho e cm 
todo o comprimento das tíbias apresentavam uma \011ga 
chag:t viva e sanguinolenta. 

E mbora ; ella :mchva sempre, e aguentava., dcsaíf ron
tando a <l6r, apes:ir de achar· sc a penas no começo de suas 
fadiga s physicas e de suas emoções. 

Elia marchava ! Uma ideia. f ixa ,1. sustentava. 1 

Seus esforços ? Sua lassidão ? N isto clta 115.o 
pensava. 

Ella marcha\'a !. 
De repente parou .... 
Num " rictus" que parecia querer esboçar um:t scme

lhanc;:t de sorriso, o seu rosto exprim iu, como num rc-
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larnpago de alegria, todo o seu contentamento, toda a sua 
satisfacção. 

Em fim ... ! Elia acabava de descobri r a batida (32) 
E ste rasto tão penosamente buscado com tanta 

p:iixiio e tenttcidadc clla o tinha dcantc de si. , 
As suas forças achavam-se quasi cxgottadas, mas 

assim mesmo clla não parou .. . 
Seu devotamento, seu dom de sacri(icio, continua

men te presentes no seu cspirito, criavam nella, e a medida 
que suas força s se desgastavam, novas energias. 

Bcn: sabia que a sua grande tarefa. não fazia senão 
começar e sem tomar folcgo, atirou-se rcsoh1 tamcntc com 
toda .i. sua coragem. 

A ma.cega deitada pela passagem de uns '}Uin1,c 
ca.vallos, facilitou a sua marcha. 

Depois <lc atravessar .i. parte brcjosa - brejo da 
margem esquerda do rio, este apresentou-se deante dclla. 

Sem nenhuma hesitação arremessou-se nelle , atra
vessou-o nadando, e na margem direita retomou o rasto 
e continuou seguindo. 

Anda\',1. bastante ligei ro, sem nenhuma duvida, man
tida pcfa sua ideia fixa.. 

Era mui resistente á. fadiga, porém, a fome rouUà.~ 
va-lhe pouco a pouco as forças. 

Le vava uin "sapicuá", no qual por precaução havia 
guardado os restos de um churrasco e algumas raizes de 
mandioca assadas. 

Pegou no primeiro e sem parar, cortou um pedaço 
com os seus dentes, altcrnan<lo com um boccado de man
dioca. 

(J2) Em 1la.tto·Grosso diz-se cbat ida, referindo-se a um 
rasto, fato ~. r,ista, tki:r.ado pda ~ssagcm de gente ou de a.nimacs. 
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Sentiu-se então como animada de forças novas e 
apr ssou ·ain<la o seu passo. 

Já se fazia tarde, tres horas, trcs e meia talvez ? 
O sol. nessa immcnsa e baixa planic ic, estaya sempre 

muito quente. 
Em linlm recta. cl la fi cav:t bem ;1. rnai~ de 1S kilome

tros da Aldeia do Niutaquc, mas havia cami11!1a<lo de 
certo mais de 25 kilometros ! 

Quanto ainda te.ria que andar p.1ra encont rar s.ua 
gente. o seu C:tpitãosinho? 

E, se não chegava a dar com ellc antes ela 11oi tc, que 
far ia clla ? 

Como se arranjar ia para descansar com toda a ~c
gurança? 

Porque, hem .!;Crá preciso que pnrc. 
A escuridão d a noite impedia-lhe ver e seguir os 

rastos. 
Estes a mcúdo, dcsappareciam quando atr:wcssa\·am 

partes or:.de a mattaria era ma.ior . e o capim mais r.:uo. 
E lla 5offria e ntão difficuldaclcs. CJll.Ln to 1u1.is as 

pisadas não seguiam sem pre a mesma clirccc:;ão. por cansa 
clo5 obstacu!os <]ue havia ob rigado os C.l.\'allciros a <le!;
\'iarem-se. 

Essas difficuldades. faziam-lhe perder um teJ11 po rm.:· 
cioso sem que as suas fadigas dimi nuíssem, ao contrario; 
e moralmente, soffria mais ain<la desse a.tritio. 

Em tudo isso. nestas negra.,;; pcrspccti\'::t.S, cll n. não :,:e 
at revia a pensar. 

Elia anelava sempre .... . 
Na. orla <lc um pequeno hosque, pelos .!-ig-nacs qnc 

notou: o capim no redor ha;.·ia sido pisotea<lo num csp;1ço 
bastante grande, ell a teve então a ccrtcr.:t c.lc que os caça
dore:>, l:í tinham parado, ntas talvez, sómente p;ira rcssc!Jar 
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ou apertar ele nn\·o :u; cinchas <los ca,·allos, porque ella 
não achou vcstig-io ele fogo. 

Ell:l passo u ..... 
Pouco depois de haver at ravessado um;:i cspccie de 

cerrado muito râ!o, o r::isto cont inuava. nwn campo limpo. 
Pôde scg:uil-o , apesar <la. escuridão que cahia rapi

damente. 
O campo estend ia-se sobretudo a sua esquerda, mas 

o r asto se dirigia no mais cur to, numa 1natinha que se via 
à su:t direita. 

Chegad:t na su:t borda, clla parou rendida, cxhausta, 
sem ma.is forças. 

Não enxergava mais nada. 
Deixou-se cahir ! . . . 
Suas fadi~as physic:ls ha\'iilm aniquilado suas fo r~as 

moracs e a su:t foc nl<faclc ele pen5,1r; c·r:im t;i~s que uma 
vez no ch;io, não sentiu mais fo rças pnra mover-se e 
moclific.ir da posiç:i.o qttc a s~1a quccl:i lhe ha\•ia dado. 

A cabcç;i queimava-lhe e clcnunci:l\'a a f chrc ardente 
que par:tl)'.~;"L\'a nella todos os seus reflexos. 

Nfto pcn.sa\':t mais e teria sido incapa7. de comprchen
dcr e raciocin:lr 11,1. prccaria e extremamente perigosa si
h1:u;ão na qunl liC achava e tinh:i Yindo . t ;"10 voluntariamen
te atira r-se, como 110 estado cri tico em que !-C achava a 
sua sau<lc. 

Ficou lá , nn mesma po.:-icão ! . . . uma hora. . . <luas 
horas ... trcs hora.s . . .. t:t!Ycz mui to mriis ! 

Um vcrclaclci ro farrapo h11111;i110. cxhansto pela ( a.di
ga, :t quem a fome ha\'ia a inda :1ccon11nctti<lo e contri
bnido para tstc cxgottamcnto cla 5 S1Jil!- forp s. 

A frcsc;.1ra cl ,1. noi te , a lwmi<laclc prm·cnientc <lo or
Y:tlho abunclantissimo ;i transp::iss.1 ram de frio. 

Do seu corpo e da $U:l tanga ;i ag ua c!-corria. molh::i
dos como depois de um:i chuva. 
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A impressão mui dolorosa que ressentia, a tirou do 
seu torpor. 

Elia voltou a si. 
As chagas vivas que cobriam seus pés e suas pernas 

faziam-na sof frcr horr ivelmente. 
Etla mudou um pouco a sua posição. E, logo, de 

repente, concent rando todos os seus muscu!os num es forço 
ncn·oso, predominando o instincto da conserva1,5.o, cr
gue1.1-sc rapidan1cntc. 

A noite era escura apesar do ccu ser bastante claro. 
As cstrcllas sci ntillavam, nenhuma m,vcm, manchava 

a 1m1·cza da abobada celeste. 
Era uma daqucl!as bcllas noites sem luar. 
Reagindo ainda mcchanicmncntc, pôz-sc a arrancar a~ 

i011g:as hcrvas ela maccga. 
De uma parte,· fez uma <.:ama bast:tntc moll c e quente 

e da outra cobriu-se. 
De novo adormeceu, sem duvida, pensando - agora 

(lt!C havia voltad o á rcalida<lc - ao dcv~r q11c se havia 
imposto. 

E, assim mesmo, passou o n.:sto dn noi te, num soinno 
um pouco agita<lo, mas que a dcscançou comtudo do 
mai~ grosso das suas fadigas. 

E, pela manhã, foi um raio de sol que, c;irinhosa~ 
mente, e esquentando os seus membros ain da c.loior i<los, 
veiu accor<lal-a. 

Lcvantou·sc. !\·Iovicla por essa força de vontade (j\lC 

a dominava, sem nenhuma hesitação , proscguindo o seu 
caminho, apenas, como se cl1a tivesse parado, para retomar 
o folcgo. 

E ntrou no matto. Não achando nc11hum Ycstigio da 
passagem <le sua gente, sahi u ; e logo dcscobrin<lo no,·a· 
mente as pjsadas, continuou a sua marcha. 
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Depois de uma hora, ella chegou á beira de um 
f:'ranclc capão onde teve a surpresa e a grande s:i.ti sfacc;âo 
ele achar-se no pouso onde os caçadores baviam dormido 
na noite passai.la. 

Os res tos de um fogo cuja cinzas cstav:im ajnda 
quentes, l1.1c con{im1aram que n5.o c;;e enganava, e íizcram 
nascer ncll a a esperança. que ia poder 1;ncontral~os certa
mente, no pot:so novo, nesta mesma ta rc.le . 

Corajosamente, clla pó;,;-se cm marcha. 
O s ras tos bcir.w:im o cap;:io pelo lado esquerdo. 
Logo, clu:is pistas bem di5tinctas se apresentaram. 
Qual era a boa? Qual t:ra a que dc"ia seguir? 
ftfas, uma ou outra devia de cer to, levai-a :to encontro 

de sua gente. 
Por vcntur:::i, cl l:t tomou a que se abria a sua e~querda. 
Na sua frente, 1uais ao longe ,1ppareci:1 uma morraria 

de pequena elevação, qttc se apresentava transversalmente 
;:i, di recção do rasto que seguia. 

Depois de te r andado ainda mais de nlcia hora apro
ximadamente e percorrido, talvc1. uns 3 kilomctros, a mor
raria parecia aíastar·SC dclla. 

Parou então para escutar. 
N ão longe. lhe parecia ouvir lat idos de cachonos. 
Sua coragem cresceu. Tomou no seu "sapicuá" o pe-

daço de churrasco que ficara e o comeu ,1ndando. 
Os la tidos continu::ixam e lhe parccia111 ~ahir sempre 

do mesmo logar. 
Não rx:rseg:1Jiam pois os cachorros, c:tc:;a alguma? 
Ou então, era um bicho acuado. uma onc:;a talvez? 
Os caçadores n;io podi:un ta rdar cm chegar e já, ella 

in,agiua\' a·~e ouvi r os estampidos dos tiros. 
A alegria cr:chia a sua pob:-c a'.ma de jndia que, ate.! 

agora, sem <l uvid:1, e inconscic11tcmcntc, :1 havia maruicia e 
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acoroçoada, consen•ando-lhe todas as suas forças e a sua 
vont.1de firme de chegar ao ponto que se havia assignado. 

Seu passo, sua mnrch:1. along:arnm-sc sem clla o ~r
cebc.r , ouvindo cada ,·cz mais perto e mais <listinctamcutc 
os l:l.tidos da cachorracb. 

A marraria apparccia-lhe ainda muito longe. 
Elia entrou numa matta. c/11 principies d ia onclc 

ainda pó<lc. andar ligeiro; porem á mcdid"l que nella pene
trava, tornava-se mais espessa, m:i.is fcchacl:t. 

Os rastos eram mais custosos p:Lra scS"uir. 
Embora, em certos lagares, a~ pisacbs cios ca.\'allos, 

se viam muito bem e pareciam frcsquinh.1s, mâs devia 
prestar gran<lc cuidado para não perdei-as. 

De repente. ouviu um cstampiclo. nm tiro; qitc. \'inha 
de longe, de. um ponto bastante distante; logo fez-se ouvir 
outra detonação. 

O s cachorros não l:>.tiarn mais. 
Mas a direcção do ponto <le onde haviam s:thic!o os 

tiros, t inha ficado bem g:r,wacla na sua cabeça. 
E , desse lado, clla se lança, sem inquict::ir-se mais dos 

passos dos cavallos imprimidos no chão. 
Sem frou:xi<lão deu tudo quanto o seu passo hem c.1n

çaclo podia pcrmittir-lhe. Por in~tantcs quasi corria 
mesmo. 

Comtudo, parou ainda um.1. vez para escutar. 
Não ouviu na<la, sen..í.o o silencio da matta. 
Lançou então clc todas as suas forças um gr ito muito 

p rolongado e aguardou. 
Nada! 
D ois outros gritos semelhantes seguiram, sahinc.10 do 

seu peito. 
Só o ccho foi a respost :i. 
Assim mesmo, não desesperou e poz-sc novamente cm 

marcha. 
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Avançou aind:i. na mesma direcção, mais um meio ki
loinetro. 

Parou e ,gritou <lc ito\·o, dnas Ye1.cs, quasi sem in
tcr\';tllu . 

E m fi m! J ubil;wa. :\caha\'a tle OU\'ir 11111 grito ~e-
111clha11 te ao seu que lhe respondia. 

I mmedia tan1cntc. lançou aindil dois o ut ros ~r itos. 

Pouco clepois, dois gritos respon<ler,1111 r1ue julgou 
bastante prox imos. Duzentos ou trezentos metros quan
to mais. 

Continuou a porwr-sc cm deantc na <l ir ccção ele onde 
vinh;:un os ultimes gritos, e depois de percorrer uns ccn1 
met ros, cont inuando a andar , la11çou aincb mais dois 
outros. 

Não OlTViu a resposta, mas :1. lgur1s in~tantcs depois. 
ouviam-se os passos ele Ca\'allos, que vinha1 11 :to seu en
contro, co111 q uanto clla não os po<lia ver. 

Em sc~uida, o silencio se fez cm torno dclla. Parou . 
De repente, atrás de uma porção de m:ttto espesso e atra
vancado pelo!; "cipos " , e :i um• cincocnta metros dclla, 
mnis ou menos, ouvil1-sc o canto ele lllll "Jaó". Sem ex
t r:mhar, respondeu imitando o mesmo can to. tres ,·czes 
seguidas. 

Logo, <lois lrngres ct issinmlaclos num canto <ln cspcssi"l 
matt;,.ria apparcccrnm a uma dezena de m etros de J hi\'a
jhã{l que rcconhcccnclo-os, nprcs~ou-se cm g ritar-lhes: 
"O nde está Joflosi nho?" 

O .<:: hug-n.:s aproximarnm-se della. depois ele ter- lhe 
rcc;po n<l i<lo que iam lc\'al-~ perto dcllc; e assustara111-se 
vendo-a calllr dcs111aia<la e tão palida que <Lcrcditaram que 
tinha morriclo. 

Um dcllcs \'ciu pcrtfl dclla, nflo $.tlJcndo o que f.1zer, 
c1nqua.nto que o outro, voltando <1 trás para pegar o seu 
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cavallo onde o tinha cléixado amarrado a curta distancia 
de lá, foi mui de pressa em busca do Capitãosinho. 

O grupo dos ca<;a<lores ·havfa•sc dividido em <luas 
fracções - q uasi sempre assim procedem - cada uma 
dellas havia tomado u111 rumo diife rcntc, por~ni, deviam 
reunir.se e encontrar-se num logar determinado. 

O hugrc apressou a sua mnrcha e foi feliz cm encon
t rar cm pouco tempo o Capitf1osinho que posto a par do 
que acontecia, \'Oltou precipi tadamente acompanhado da 
s ua gente, um <lelJcs serv indo-! hes agora de g uia. 

Tinha-se necessitado mais c.le uma hora entre a ida 
e a vol ta. . 

Nesse longo intcrvallo Jhivajhâá tinha reaber to os 
olhos e pouco depois havia voltado do seu longo desmaio. 

Na vista de Joã.osinho que apeava do cavallo, de re
pente, se levantou, e indo a clle, cahiu nos seus braços. 

De novo desmaiava. 
Para os bugrcs, essas situac;õcs são e."Xccssivamcntc 

raras e não sabem como reagir. 
E llcs ignoran1i na. sua rudeza os cuidados delicados, 

os mais singelos, a dar ao doente naqucllcs casos d e des
f allecimcntos. 

A ma.is. e o pcor, é q uc n5.o têm e não dispõem de 
nenhum meio, de nenhum recurso, mesmo cmpi rico, poden
do procurar um alivio imrnc<liato. E, neste momento dos 
mais crit icas Jo,i.os inho não tinha e nem podia usar de 
nenhum remcdio. 

Não tinha agua! não existia. nas proximidades nem a 
menor gotta de agua! 

Ainda, ncstn parte da matta não existia a.qucllc faino· 
so cipó de ag-ua e 115.o tinhan1 â mão aquclla bromcliacca 
cpiphyta que consena sempre entre a imbricação das suas 
folhas uma certa qu:intidade de agu:t muito fresca. 

L á, não tinh;i nada ! 
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E nada se acha"ª per to de que pudessem lançar mão 
e de onde lhes pudesse vir ajuda. 

J oãosinho estendeu-a no chão e ficou perto dclla. 
1Ias, neste corpo acostuma<lo desde criança a toda 

sorte de treinamentos e c.xcrcicios que cxigía a sua vida 
silvicola, todos os orgã.os apresentavam uma resistencia 
tal, que nesses índios, os c.xccssos e todas as fadigas mus
culares os abatiam raramente. 

Para o c.1.so de Jhi\'ajhâã, no mesmo tempo que accom
mettida po r uma forte commoção moral, se juntava o 
cxccss,l das fadigas que se havi a imposto. 

J oãosinho a olh,wa, com grossas lagr irnas a ponto de 
desbordar das suas palpcbras. 

Estava cll~ para morrer ? Ji tinha morrido? 
E m seu coração profundamente emociouaclo pelo de

votamento q ue Jhi v:i.j hã:i sempre tinha tido e :tinda tinha 
para com c1lc e que muito bem sabia e percebia pelas pro
vas inequivocas e frequentes que e.lia lhe. demonst rava, 
J oãosinho comprchcnc1cu logo que a presença delb, neste 
mome nto, c1evia. ter uma grande significação e que era. pre
ciso algum acontecimento de monta, c.xtraordinario e de 
uma excepcional gravidade, para que Jhivajhi"J.á. tl\'essc 
sa..hido da Aldeia e ainda a pé, cm sua busca. 

Olhava-a com compaixão, cheio de uma dôr af
fcctuosa por um tamanho sacrificio cujo movei não podia 
ainda conhecer nem ac1ivinhar. Acaricia-ihc os cabellos, e 
sentia-se intpotcntc para chamar :i vi el a este corpo iner te, 
que apparecia haver sido toma.do de um pesado somno le
thargico. 

Nclle , porem, alguma cois;1 c1izia-lhc que cHa ia ac
cor<lar, despertar deste sonmo, e que não tinl1a morrido. 

Os indios, haviam acccndido um foguinho e, na. roda 
assentados, anciosos, esperavam, com .i.s suas caras trista-
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nhas, pelo que acontecia; porque scntiam,sc mui a f f ccta.dos 
pela :i.filiçr10 do seu chefe de quem par tilh;i\';un :i. clôr. 

Esse desmaio, cr:i. devido tamhcm, por uma boa parte 
ao ext remo, estado de fr:i.qucza clll que !-C: ncha,·.1 Jhivnjh:°,á 
que, quasi sem alimcntar,se hnv ia fornecido durn11te dois 
dias, essa penosa pro,·:1., fazendo nos n1,u:egõcs dos cam
pos e das p,lrtcs hrcjosas. onde as ltcnns nltingiam ns 
vezes a sua nltur::i, uma. quarentena ele kilomctros ! 

O seu peito arqnc:wa-sc ír:tc:imc1lt c e a sun re5pira
c;ão, pouco a pouco faz ia-se mais fone e nmis comprid.1.. 

J oãosinho suspendeu-lhe levemente a c.1hc,a que f cz 
descançar numa cspcc.ie de afmofod.1 que compo7. com 1JJn 
pouco de c.1pim enrolado dcut ro de alg umas roup,,s. 

Lenta1ncnte clla pareci:\ volver a si e retomar os seus 
sen tidos. 

Emfim, clla alniu os olhos, e a realidade apresentou· 
se de repente a.0 seu espi ri ta levemente. descanc;ado. 

Quiz falar. .. n1as Joãosinho, impediu-a, n;to lhe 
dando tempo, e aproYcitando-st: de que tinha retomado os 
seus sent idos, a. !itt.l vol t,1 .i vi<l.2 - como cHe mc.c;mo se 
expressou. contando-me o ca~o - collocou-a na g-arupa do 
seu c,wallo, e montando ell e mc:-;mo cm seguida, todos os 
companheiros pu 1.cranM;c cru ca111i11ho para se aproximn · 
rern da parte hrejosa cio Tio Ni ut:v1 t1(!, elo qual cstava111 
distan tes de uns 5 a 6 kilomctros. 

De novo. Jh iv.1jhã:i tcuton c111crcr fa br, 111as o~ seus 
esforços fonm vãos. Suas pabv ras eram inintcll ig-iveis. 

Uma succcssão etc \'ocabu\os sem ligação que deixou 
escapar dos ~cus labios, acabar;im para criar J. confusão 
no espirito daqucl lcs hugn:s que não podiam com prchcn
der nada. das palavras que clla pront1nciava. 

A noite os tinha alca11ça.do; mas o campo ele toda esta 
região nfio t i11l1a scg-redos para cllcs. 
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Somente se acha,·am obriga<los :i andar de,·agar e 
incsmo a alongar o caminho co111 voltas p:i ra C\'itar as 
m:ittas. 

/\pós du:i.s hor.1s mai!- ou menos de m:ucha noctuma 
chcgar::1111 no brejo e.ln margem direita do rio. 

A pi:qucna comiti\'a p:1rou. Um dos bugrcs occupou-
sc c:111 íaicr fogo, outro foi Uuscar agu:i. 

Jo;iosinho tornou cuidado de J hivajhfi:i. 
O po,,so ia f icar :í. beira de um capãosinho. 
Logo C)nc a agt1a chegou :, chaleira foi colloca:da no 

fogo e qu:m do cstaya. a ponto de fc r \'Cí, Joãosinho derra
mou numa gu:tmpa uma ccr1a q11antidaclc de mel que dt's-
111:mchou com agua quasi fcn·cntc e a deu a hchcr deva.~ 
garinho :i. Jhivajhfüi, que clcscança,·a muua ca111a feita ltO 
ch:i o ,·ntrc Unas :i.r,·orc~ bem na orla do cap:"10. 

Aclrnva-sc ass im protc~ida elo sereno que já ca.hia 
:1bw1clar1tcn>c11 tc. 

Essa hehida quente e mui confortante. rdez, pouco a 
pouco as forças cnfra<tticcidas: da coitada indfrma., cujo 
n::conhecimcnto :,;e cns:tb.,·.i. cm most rar-se, pelos esforços 
que fa:r.i:i. p::1 ra querer fol.i.r n11 111:i. linguagem que os seus 
compallhei ros pudessem entender. 

Em phrascs entrecortadas por \lm;i respiração oHc
gante, (!{\a consq;uiu cn,f im (a7.cr-sc. comprchcnder, e '!x:~ 

p\icar que fo rças de pol icia 11ml numerosas h:wiam sido 
11\í\ndadas contra (:t\cs p,'l.rn assaltar as ch.1:ls A ldeias e que 
ctn raôo <la intmincnci:i do perigo qm~ corria toda n Na
çã.o, etla tinha vinclo :'l 5 \1.\ procura. ;'t 5llil busca para 
ai.risal~o. 

Um pouco depois, ella recomeçou a sua narra~ao 
<lcscrc,·l.'ndo-n melhor .á medida que sen tia \'Olta r ;1 s suas 
for~:is e sn:i~ ideias; e cxpür, de modo hast.:tn tc daro. os 
atontccimcntos que se haviam Ucscnrol:tclo desde ;intes <la 
vcspcr::\ e que haviam procurado 11111a [un<la emoção nas 
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<luas Aldeias, enchendo <lc: panice todos os cspir itos, tanto 
mais que n!l.o í ica.vam senão mulheres e crion~a:s. 

E11a, porem, assegurou até certo ponto J oãosinho, ex
plicando-lhe e cletalhando-lhe as medidas que clla havia. 
ton1a<lo e a:; ordens da.das po.ra pôr a população das duas 
A1<leias ao abrigo de uma surpresa e tlc um ataque. 

Etles t odos, tinham um medo tcrr\vcl dos so1<lados. 
Não era tarnbcm sem razão, porque ji e cm muitas 

vezes, tinham tido que sofircr <las suas brutalidades. 
O s~u susto estava infelizmente demasiadamente bem 

fundado pelas cruentas cxpcricncias que tiveram de aguen
tar por parte dc:Jlcs cm djvcrsas occasiües. 

Agora, Joãosinho e os seus c:ompanhciros, não igno
ravam mais nada ela no\'.t clesgrn.ça que.: os attingia e do 
perigo que pairava sóbrc elles. 

Não era nem o momento, nem a occasi5.o de se mos· 
trarem valentes. 

Toda defesa torn:i,•a-sc inuti l. 
Precisavam antes prec..1.ver-sc contrj a amcaçíl elo peri

go por meio de sabias disposições, consistindo cm tomar 
simplesmente as medidas pela scg l1rança de todos, cvüando 
toda possibilidade ele um cncont:-o com os seus aggressorcs. 

Immcdiatamcnte Joãosinho mandou dois elos seus ho
mens, que se fora m nesta mesma noite, cm busca elo Ca
pitão Guaz ú-li.cã e dos bugrcs que o ncompanha\'ílm. 

Entre eHcs havia 5ido combinado que se encontrariam 
na beira do Njutaquc, no ponto, anele cc;tc acaha de correr 
entre suas barrancíls firmes e altns. isto (!, onde come~ 
c;am os campos baixos e brcjosos. 

Os dois bugres chegaram naquclla mesma noite f' 

antes do alvorecer. 
A sorte os favorecia singularmente. 
Elres c:1contrara111 cffcctivamcnte o aca.mpam~nto do 

Capitãi> Gu:izú-1\c5., onde dois bugrcs sómente hil\"iam 
passado a noite. 
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Contaram-lhe~ tudo o que tinham ouvido da propr ia 
bocca de Jhivajhãá e comnn1n icarmn-lhcs ta ntbem o que 
pretendia e ia fazer o Capit5.osinho. 

Os dois l>ugres e.lo Capitão Guazú-Ãcã. fie.aram loucos 
ao pensar nos perigos que iam cor re r as suas mulheres e 
suas crianc:;as hen1 assi 111 como t0<tas as outras gentes de 
sua n!dcia e da tribu. 

Elles scllarnm com prcs~a os seus cavallos que mant i
nham na corda, e foram -se en1 busca do seu chefe, cm
quanto que os dois bugrcs do Capitãosinho, cumprida suc=t 
missão, voltaram at rás. 

Chegaram no momento cm que os seus companhei ros 
acabavam de almoc:;ar. Comeram ligei ro e cstl\"cram 
J>romptos p.1ra part ir todos j untos. 

Joãosinho l:arrcgou Jhiv:ijhã:í na garupa <lo seu ca
\'a llo, e todos aprc!-s.i.ram a marcha dos seus animacs. 

A iutcnc;âo que tinham cm. de ir postarem-se de trás 
cio morro do Niutaquc, ficando comtudo, na margem di
reita do rio, de onde ellcs poderiam commu nicar com a 
gente <lc sna Aldeia, e tamhem manterem-se, por esse 
cont.1cto; :í._ par do que h.1via sido tentado e. fe ito contra 
a Slm Naçao. 

/\ distancia q ue os scpar~l\"a do ponto onde cllcs con
ta,·am p:u.lr - pocli:i. ser ele cinco lcguas pelo m enos, 
tah'ei SCÍ!;, i::-to <'.:, de: .30 a 36 kilometros - L 5 chcg.i.ri::un 
sc!-!"u r:11rn.:ntc .·rnte,; <l 'l anoitecer. N'cnhuma difficuklade se 
apresentava p,1.r.1 cllcs. 

J\ fim ele n;'io T\! lardar ele mais i\ sun marcha e tamhem 
para não c:uu;ar de mai~ o .c;eu cava.llo, Jof1osinho t rocou, 
no correr da via;e111 e isso por duas vezes, o seu por um 
elos seus companheiros. 

O cxcctlcntc de carga causado pela tom:i.dn no. garupa 
de JhivJjhãü, rnnç:wa muito o C:l\'allo, fadiga <tue se acha
va aindn accrcscicla pela milceg:a. 
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Os c:n·allos todos, nfro t inh.im 111ais p~lcs nos boll!los 
cuja cpiclcnnc do couro, cm a lguns, estava jú em vivo. 

Era preciso poupal-os. E11cs tinham pois grande in
teresse cm poderem lltilisa r-sc d os seus 5crviços quanto 
mai s possivcl. 

Como o havia calcul:tdo J oãosinho, clles chegaram á 
\·ista do !\Iorro do Niutaquc hcl\1 an tes da cntracla do sol. 

E scolheram prmlcnt cmcntc o log:ar do pouso e pn:pn
rarnm-sc a passar a noite atrc'ts d e uma linha dc ar\'orcdos 
forma<ln de pequenos J,osc,1 rcjos, (Jtic con.stitui.un para 
ellcs, como urna cspecie <le cortina , bonlamlo a curta dis
tancin a prtr te b rejos.,. <la n1argc111 <lirciti'l elo rio e os ocul
tava ela Yista dos que na margem csqut:nla, teriam querido 
espia r no cam po da margem opposta, ou vigial-:1. 

J oãosiJJho c]l'i.:'l:cuulo J hi yaj h ftit aos cuidados dos seus 
companheiros, foi-se sem clcmon,, acompanhado por um 
delles. 

E Hcs serpearam ent re as hcnas alta~ da maccga 'Jllt: 
ce;üria o brejo e -:om prccm1çâo i11iiltra r:un- ~c ~té n bdra· 
<la <lo rio. 

Ncst..1. hora, u111a immcnsa sombra estendia-se em 
toda a parte hrcjosa. O sol mui baixo, projcctava ao longe 
:15: .c;ombr:is perfi ladas <los c imos rnattt1gosus do }\1orro. 

Nenhum ruido se fazia ouvir, 11c11lmn1a vir.aç.1o 110 

ar Í:lzia v ibra r as folhagens e os colmo$ scccos <las gra
Illincas. 

A c.i. lmaria crn complctn. Ero. a hort1. morta <lo dia, 
cm que a Naturcz.i se prepara para entrar no seu repouso 
quoti diano. 

De repente , um grito, um canto <lc pcnliz - da mar
tincta, perdiz do cc1m po - \'Ciu romper o silencio (lesta 
solidão, e fez- se ou\·ir. 

Com inter\'allos <lc alguns scgumlos. dois ol!t ros gritos 
feriram os ares. 
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Era J oãosinho que os havia lançado. 
Silencio completo. Nenhuma resposta fez-se ouvir. 
Algumas vczc5, n.contccc que Ull)il perdiz enganada 

pela apparcncia e a pcrf cita imitação do seu canto, rcs
pon<lc; mas os i11dios nfL o se enganam e numa repetição 
sabem reconhecer, se é ou não o verdadeiro canto da 
perdiz. 

Elles cJccitlir;un então a.travessilr o rio. 
Na sua margem esquerda, o brejo é mui to mais est rei

to. Não tem mais que uns ,·in te metros de largo. mais ou 
menos, e separa a pa.rtc mattagosa dos ultimas pendores 
do 1\·1orro, q11c são bast:mte a.hruptos. <las heiradas mui 
bai:xas do rio. 

Num instante, Joãosinho e o seu compa11hciro, ficam 
sumidos ele baixo elas f ronelosidades <lo malta que rodeia 
o l\'Iorro e sobe até o seu cume. 

A gente da sua Aldeia acha-se h',, cscondid:i. 
Até sua mulher e seus filho~ lã estão tambem. Ellc 

s:ibc-os em :ogar seguro; mas é :rncioso 
Dcsejari:i vel-os, communicar 1:om elles. O seu com

panhei ro casado tamhem sente :is me:-mas inqt1iet:ições e 
es tá possniclo dos mesmos desejos. 

A distanci:i que os scp:i..ra é tah·ez :.1i1tda tle1Hnsiado 
gramlc para qne possam fazer-se ouvir. 

Assim mesmo, J oiosi nho, vac aincla tentar provai-o 
nma vez mais, e ahi está por que cchoa o canto do 11 Jaó' ' , 

Em curtos inter\':itlos, o mesmo canto se renova e é 
repetido como se fosse o ccho pelo seu co1npanheiro. 

Ncnhum:i voz respond e. Fka1n inquietos. Ellcs 
desesperariam mesmo, se não ti,·cssc1n conhccic.lo o matto 
e os nume rosos esconderi jos, todos mui seguros. 

:Mas o az:ir ou a sorte C}llCri:1 que a sua gente fosse 
acamp:ida demasiadamente longe <lo ponto oncJc cílcs se 
acha"a1n, p:ira que pudessem ser ouvidos. 
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Ji a noite tinha chegado. Ellcs vol taram ntrás e 
tomaram o caminho do pouso, onde acharam Jh h·.i jhã:1 
dcscançan<lo tranqt1il!amcntc, e revigorada depois de 
haver com ido um pouco ele carne e de mel. 

Ella accordou, e sent indo-se mu ito melhor e mais for
te, cl la ergueu-se e sentou-se no ch:io. 

O fogo esta.\'ª acccso e tudo estava prompto para 
assar uma perna <lc veado. 

Entrementes, os seis homens tomaram mate. A pró
pria Jhivajliãá quiz ceva1-o. 

Todos sentados em roda do fogo, a guampa circnlou 
de um a outro. 

Elles falavam pouco. 
Cada um pensa,·a ;i.os seus, porque cada um dcl\es 

era casado e tinha filhos. 
E ntreviam ta1nhem , cxaggcrando-os, os dcs;istrcs que 

os esperavam e dos quacs, iam ter que soffrcr. 
Quando o assada ficou a ponto , logo comeram. 
E sta janta acabou cm poucos minutos. 
Um perna de veado para seis l>occas de guaycurús 

era mui pouca coisa, mas todos constrangidos pelos acon
tecimentos, os seus cstomagos mui to se ressentiam e se 
haviam contrahido, cncolhidÓ, tanto <\llC a perna <lo veado 
lhes bastou arnplarncOtc para a ima janta. 

Deitaram-se. Ter iam desejado .icharcm-sc no dia 
seguinte. Eram tr istonhos e cm sua pobre e primiti,·a 
mentalidade cllcs vi:un aqucllcs .,brancos" aqucllcs "civi
Jisados" - que se di r.cm t.:1cs - como perigosos e tc111i
Ycis algm:: cs, cruentos e sangui11nrios carrn~cos. 

Embora, clk s distingui ram - como m'o fez. obser
var Jo5.osinho - ( del icadeza que reparei da sua par te) 
não encerrando nas fi leiras <los seus \'Crdugos outros que 
o Portugucz elo I3arranco Branco, com toda a gente dcllc; 
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as autoridades policiaes de Connnbá que lhe obedeciam e 
todos os so!dados que se ma11da,·a111 contra elles. 

Dormir:im pouco. 
Pela n1:tc.lrugac.la, Jo.iosinho com mais clois compa· 

nhciros c;c foram. 110 mc:s1110 togar, onde na \'espe ra 
haviam Mraxcs~ado o rio. 

Lá, l>cm de frente e l>astantc perto do Morro Niuta
quc pararam e obscn·,nain. 

De um ponto do flanco <lo Morro, olhnndo parn N or
deste Yir:un lc,·:111 tal'·SC uma Jc\·e fumaç ;"t c~branquiçada 
que, pencira<ln pela folh:1gcm d:is frondositladcs, estendia
se como uma pequena nu\'Clll :iplanacb acima das fron des
cc:ncias d.1. 111al ta cobrindo o Jado Nonkstc <lo 1 Iorro, e 
parecendo estic,1r-sc e alongar-se como um:'I fi ta , nms que 
dcs:-ipparccia â medida, na :itmosphcra, levada pela brisa 
matinal e frcsquinha, que a m isturava aos vapores de 
:i.gun que se levantavam do r io. 

Não se podia duvidar. E ' a sua gente que ahi está. 
Depois de atra\'CSS.'H o rio, e o hrcjo da margem es

querda, elles seguiram pcl:t orla elo matto e ng:uas abaixo, 
na direc<;ã o do ponto de onde sahia a fuma<;a . 

Ha\·ia 01l1ito menos de um ki lomctro. Chegados cm 
írcnlc, os t rcs companh eiros imitaram os gritos sibilantes 
dos macacos, depois csperar;un ... 

Nada! 
Ninguem, sem duv icl:i, tinha ouvido. 
Jo.iMinho imitou cnUio muito forte o ca nto e.lo "J:tó 11 

que repetiu tres vc1.cs. 
Um ;rito elo. rnc~ma ~\\'e ouviu-se bem fracamente 

como vindo de mui to longe. Antlando no rumo de onde 
viuh:-i essa resposta, un~ cem met ros .i. prn:-.imadamcntc, 
trepando e gat~an<lo as :lltura s dos ult imos cont rafortes 
elo Morro que vi nlrnm :lc:tlmr no hi ej o , Joãosinho parou 
e repetiu o c:-in to do Jaó, om·iu-~c en tão uma resposta. 
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q ue lhes pareceu ainda bastante distante, porém vindo 
sempre do mesmo lado. 

Trcs vezes cm seguida., de novo elle la:1çou o mesmo 
canto. 

Depois de um instante, um canto semelhante, bastan
te perto desta ver., fez-se ouvir e logo foi seguido de 
dois out ros. 

Cheios de alegria, os t rcs comp:rnhciros imitaram os 
pequenos gritos dos nmcncos, aos quacs, outros macacos 
- como ellcs, - rcspondc:r.:\m e que foram seguidos -
apesar da situação penosa em que se achavam, por fortes 
gargalhadas de: pn.rtc a p:irtc. 

Estavam pc rt inlhJ uns dos outros, mns não podiam 
ver-se. 

Uma mattaria espessa interpunha-se entre clles, mas 
clla fo i rapidamente varad.i. 

De uma a outn parte a machctadas, uma passagc!ll 
estr~ita foi aberta e clc ambos os lados, c01:1 o 1nesmo enthu
siasmo e a mesm:1 ai fccc;ão, lançaram-se nos brac;os uns e 
dos outros. 

J oã.osinho soube então com imn1enso contenta1ne11to 
que todo o pessoal d:1 su a Aldeia est:wa ali, bc111 escondido 
e bem seguro. Os atacantes seus aggressorcs por mais ... 
valentes que fossem nunca terianl ousado, com cffeito, 
:wenturar-se n:1 matla para perscguil-os, não podendo ir 
.igrup;\dos nem montados. 

Pois estavam ali mui tranquillos quanto a sua se
gurnnc;a, apesar de terem ou,·i do, varias vezes os estam· 
pi<los das fuzi ladas e os est rondos das descargas de armas 
de fogo que lhes appareciam como salvas de pelot5.o, ma.e;, 
ás vezes um pouco desgrenhadas. 

Na vcspcra mesmo cites tinham ouvido numerosos 
tiros de fuzilaria. 

Pois, pcrgm,tavam-sc, sobre que ou quem atiravam? 
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Contra que ou ciucm se rHcarniçavam? 
As onlcn~ rccchidas. cumpriam-se po11tu;1l e es

crupulos.1111cntc, 111.1 s cm branc<J, isto é, symbolicamentc. 
J<iãosinho. a.c,d n;acla ;1 sua a11ciccfa<lc e assegurado por 

cslas notie..: ias n.:l ati ,·a1m.:11lc IJüas. 1nostrou- se satisfeito, (c
liz mc!i rno, n:t infdk i<ladc da sua. Na.ç~o e contente que 
não ti\·cssc hn:vi<!o nenhuma dcsi;raça para. chorar, nem 
J><.:rd;i. al~uma dos ~cus para cnh1tal-os. 

'Xo t:n tanto, uma g-rauclc inquic1ac;ão pair.wa ni111Ja 
cmcin1n clellcs. 

E st,wnm sem noticias da Aldeia do Tigre <lo CapitãJ 
Guazl1 -1\ cã. 

Todos juntos continuaram subindo, porque prccisav;,. 
galg.1r ainda alg11mas alturas para chegar no acampamen
to prodsorio onde uns quaren ta e la11tos hugrcs elos dois 
sexos haviam achado um rcf ugio seguro. 

Chcg:u1<lo, todns as mulheres se precipitar.tnl para 
,1braçar o Capitãosinho. Elias rcccia,·am pela sua vida, 
porque podia cahir facilmen te níls mãos <los seus :-iggres· 
sorcs ou ser morto por clles. 

Offcrcceram-Jhc e aos seus dois companheiros, mate, 
mel, mandioca assncla. 111:1s elle!'i não accci t.:iram nada. E, 
todos na alegria, Jo.1osinho os deixou, e com os seus dois 
comp,mheiros, rl'g rc.s~nram 110 pouso pi1ra juntnrem-se aos 
dcm~liS e iJ Jhivnjhãâ. 

Logo a sua cheg-ada, contaram o que sabiam <los acon
teci111c11tos. 

Pouca coisa ccrtnmcntc, mas todos cstaYam s5os e 
salvos, isto lhes liasttn·a por e111quan to. 

Sem mais tardar, clles apromptaram-sc para abando
nar o pouso e logo, tudo arrumado, p11zeram-sc n caminho 
para se reunirem J.OS outros membros <la Aldeia. 

Deviam esta fc: id dadc á dedicação e ao sacrifício de 
]hivaj !lãá, e contou-se, cm todos os seus pormenores, a 
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s ua audaciosa pe:rigrinação cm busca dos che:fes ela sua 
tribu, no momento em que esta, acepl!ala, estava sclvaja
mcntc assaltada por lmrb:iros por ... civi li::::i.dos ! 

Essa intrepidez , css::i temeridade excessiva, essa co
rajem incomparavel que n:.i11ca cs111orccc, por p:irte: de 
uma mulher de devot.imento sublime, ia tornar-se uma 
"lcncla" que a tracliçi10 verb.11 t ransmitt irb. ás gerações 
fut uras da Nação dos Guaycurús. 

A' chegada de Jhivajhãá Iodas as mulheres se ap rcs
sarnm em rodeá-la. 

11as agora, clla era forte e valente: tendo recupera· 
do as suas forças, ella sentia-se ainda prompta para qual
quer outro sacri{icio, se dependia delta sah•ar alg:ucm da 
sua raça e de sua Nação e mais ainda se era :i. sua pró
pria Nação, que, par:i. evitar a sua clestruição, exigisse a 
sua immo!ação. 

Joâosinho, como chefe, não podia aguardar pa raclo 
neste canto do matto que offerccia a u111a fracção da sua 
tribu essa segurança provisoria que ha\·iam vindo buscar. 

T inha, e era o seu dc\·er, a obrigação de proteger e 
<lc ícmlçr todos os seus, todos os membros da sua Nação. 

Precisava saber o que faz iam os seu s aggressorcs, 
aonde cstava.in, e ta111bem procurar saber, quanto lhe fosse 
possi\·cl , o que projectaYam, o que pictcn <liam, e o que se 
havia ainda :1 temer dcllcs. 

Deixou pois a sua gente, levando trcs elos seus me· 
lhore5 companheiros, e reatravess.111do o rio, marcharam 
nessa mesma noite pela mar~cm direi ta cio rÍú. na parte 
firme, depois de ter varado o brejo. 

Foram·sc assim a cavallo, baixando e mar!,! inando á 
distancia as voltas do rio; este contorna o iiorro do 
Niutaquc e aguas abaixo, depois dns ultimas alturas mat· 
tagosas, estende-se, nas dt1as margen!- , um gran de brejo. 
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Chegando .lqncllc Joga r, escon deram os seus ca"allos 
atráz dos arvon..:<los e atravessaram o rio a nado, passando 
assim p:ira a margem c~quc:rd:1. 

Em seguida :1 ,·a11ç:iram a pé. na proximidade das 
scmb.s que do retiro S;io·Joii.o, co11clu7.cm à Aldeia do 
Morro elo Niutaquc, sc~uintlo pel:1 horda d1s 111att;is que 
descem do ?\forro e q11c ac.1b,1\'am per to da p:1rtc brcjosa.. 

L~. descançaram e escut.1 ram. 

Nada denunciava, na roda onde se a.cha\'illll, a prescn· 
ça do ini migo. 

Até a sua Alde ia não havia mais que 3 kilomctros, mas 
deste Jogar a Yis ta. dominava os ca.rrciro~ do lado de São 
João. 

P.:lfa descobri r alguns indicias on coi~ri. que o y;ilh;i e 
que pos~a scr·l1 1cs util e in teressai -os, a noite cs ta\'a ainda 
dernasia.clamente escura. Era preciso esperar até de ma
clrugacl.i . 

Desde q11c os p rimeiros fulgores do :tlvorccer appa· 
reccr.1111, e!les j:"1 !-C ach:wam nos carreiros onde observaram 
as pi!-acl.ts dos cax.tllos, bem 111:lTCc'.\dos no chão polYorento, 
e que nm grande 1110\'imcnto ele ,•a.i e vem se havia estabe
lecido entre .1 Aldeia e o retiro. 

Feita est.1 constatação, ,·citaram ao matto e continua
ram andando na clirccc4;'.5.o ela sua Aldeia. 

/\cha.vam·sc :iinda a mais ou menos quatro centos 
met ros clclla, qu;indo ouvi ram a.lgu."ls t iros. · 

.'\ug:n1entara.c1 então de pru<lcncia continuando a.vanc;a.r 
ass im mesmo at é que alguns estalidos de vozes cheg.issem 
aos seus ouvidos. 

O s homens do destacamento tinham carne.ado uma 
vacca e :,provcitarnm, clc\'Or:i.ndo co111 11111 :lppct ite glut5.o, 
churrasco e assados com couro. 
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!\,lui tos espetos, bem f.:U:unccidos, csl.t\':1111 fincados 
no chão, ao redor de mn braseiro, resto da noite de uma 
g rnndc foguei ra. 

E llcs brincavam, com ;'lS Sll a :-i arm:ts e de n:z em 
quando sahia rnn tiro. 

Joãosinho avançou sosinho, ai ncfrl mais 11111 pouco. 
Pareceu-l he que o chefe h;wiil. dado ordens p:1r :1. rcnnir 
a tropa. 

Trepou a m11a arvore e viu junctos u ns trintn e 
poucos c,wallos. De certo os cloi!- destac:i.mcntos se h.:1viam 
reunido. 

O m:i.is importante e mais forte dos dois, este que 
cle,· ía a.ssalt:i.r :1 Alclc i:1 elo Tigre <!n Capi tft o Guar.ú-:\cã , 
não tendo pod ido d ar conta do seu mandado - toda a. 
gente clessa Alclc ia tcn<lo-se esvoaçacfa ,mtcs d.1 sua che
gada - t inh:1 vindo jn11ctar-sc :to outro grupo menor , 
incumbido do ataque á Aldeia do )!iut::i(Jue, e todos juntos, 
agora dcs illudidos e dcsaponta<h!I se havian~ vingaclo, quei
mando os ranchos. 

Assim, .1chanm1-se lá uus ciucocnt.t e poucos indi
vidllos pdo menos que de cer to se haviam esciuccido 
dos bugres e do ohjecti \'o ele sua missão, salvo seguramente, 
os !=cus chefes qllc mui provavelmente n5.o receberiam [cli
ci tac;õcs à sua volta. 

Era diífic il a Joã.osi11ho aproximar-se bast ante para 
ouvir .o que se diz ia nas rodas dos soldados e fazia ohjccto 
das com·ersas ; clle voltou .to encontro cios seus compa
nheiros e os quat ro juntos foram píílcur.t r e pega r os seus 
cnv;,.,llos. 

E nlão, montados agora, ctles vararam ele no,·o o rio 
e voltaram beirando a orilha do matto, como o fi1.eram, 
horas an tes, quando a pé, procurando então aproximar~sc 
da su:1 Aldeia qua.11to possivel. 
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Jo5.osi nho queria c::.pcrar qw: cheg asse a noite p.ira. 
a,•ançar b:'\stan!.c com o fim de om·ir algum.is conversa
ções que o teriam esclarecido sobre os projectos dos chcícs 
dos destacamentos. 

Ellc pois, com esse proposito e os trcs companheiros 
pnssa ram o resto do dia ness:i. espCTa. 

Logo que n noite ficou bastante cscu r:1, Jc,ãminho 
apTOximou-sc sosinho <la Aldei;i. no ma...ximo que a prn
dcncfa lhe pcrmittia. 

Os che fes e oS seus "Estados maiores" ( ! ! !) occupa
v;-im o rancho principal que era. o :,c11, e como o tempo era 
bonito, diversos fogos haviam sido acessos, e nos seus 
arredores grupos de oito a dez i11dirid11os se haviam reu
nido. 

Alguns detlcs tomavam m:i.te, outros charl:ivam fu 
mando cigarros. out ros em fim c-omi;un restos de chur
rascos que se viam pegados cm algum; dos espetos ainda 
f incados no chão perto d;-is fogueiras. 

Joãosinho. não obstante. n :'io podia :w::i.nc:;ar bastante 
p~ra ouvir sem ser Yisto. 

O terreiro dos r:rnchos csta,·a dc111asiadamente illu
mínado pelas chamma~ das di versas fogueiras, o que 
constit uía para cl\c um impec\imento C;'L pita\ que ohrigou-o 
então cm fi C'a r no selt posto. 

Num da.do momento. um inclh·iduo, (!llC sab ia do 
rancho onde csta.\'am os chefes, gritou hasta11te a lto, di ri
gindo- se a olltro de um <los grupos que rodeavam as 
fogue iras; uChico - :;cm <lll\· ida um cabo - :lm;"Lnhan 
de m:idru~adn, manda. lmscnr « trop,1, \'amos ao B.uran
co-Brancoº. "' : ;-; 

E sta sí mples ordem. g ri tada assim na noite, enche~ 
ele aleg r ia o coraç;io de J oãosinho que pô<lc a ssim, con
cluir com a maior ~atisfacçâo que os desto.camentos i.im 
tlesloc.1r-sr. C:'\da um <lclles, sem c.lu,·ícla cm retirada e 
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tomari.i o caminho por on<lc tinha vindo, operando o seu 
regresso. 

Contcntissimo com essa decisão que acabava de sur
pr;ehendcr, elle volt ou perto dog ·seus companheiros e 
mandou um dcllcs levar logo esta bõa noticia a sua gente 
escondida, a.trâ.s do !i.Iorro do Niutaque. 

Em seguida, de J.j far-sc-ia acompanhar por mais 
dois homens da sua aldeia, que postaria ê'.i. d istancia con
veniente um de outro no caminho que conduz ao Tigre, 
a fim de bombear os movimentos do inln:igo; cntrcmcntc~ 
ellc seguiria, o mais de pressa possivcl até a Aldeia do 
Tigre para avisar a gcnt':" de lá, caso alguns da tribu 
tivessem \'Ditado, como tambcm para que o Capitão 
Guazú-Acã soubesse o que tinha de fa1.cr quanto ao re
gresso ao Barranco Branco do destacamento que devia 
atacar a sua Aldeia. 

Dadas essas ordens, Joãosinho com os dois compa
hciros que com elle ficm•am, depois de 5c haverem ret irado 
a certa dis~ancia, dando uma volta, ~ i im de angmcntal.a 
ainda, entre: cllcs e os homens dos destacamentos parados 
na Aldeia, portaram-se de novo cm deante. 

Atravessaram os carreiros. e alcançaram um carancla· 
zal onde era faci l de dissimular-se e de esconder os 
cava! los. 

E de onde, a sua vist:t dava nas sendas, e portan to, 
podiam clles perfeitamente ver as idas e voltas dos grupos 
armados. 

E ra perto de uma hora e mci.:l ela madrugada. 
Podiam ainda ficar reunidos, até ás trcs horas. 

Como na sahida do seu escondeclouro, cada um dcllcs 
tinham tomado pessoa~mcntc a sua propria matula, cuja 
carne assada era o principal elemento, desataram seus sa· 
picuás e comeram. 
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Em seguida, cada um foi-se no Jogar assignado para 
occupar o posto de vigia que J oftosinho lhes havb mar· 
caclo. 

P recisa\'3 espia r tudo quanto ia aco11teccr e aconteceria 
pertinho elo ret iro São João, e saber. se por acaso, alguem 
elo destacamento. não teria ficado ahi para aguardar o re
sultado dos acontecimentos. 

B em pcnS:l\'am que o retireiro, que era nmigo dcl!es, 
não os trairia., porém, assim mesmo, era prudente tom:1r 
cuidado para não serem \'istos. 

Tudo se passou hem. E, o qt,e Joãosi nho t inha 
ouvido na vcspcra reali sou-se. 

O destacamento t raz id o pela chata, rebocada. pela 
l::.ncha, dirigiu-se para o ret iro S:'io João. 

J oãosinho e os seus companheiros o , ·i rn. 11 1 p.issar pcl il.S 
10 ho ras mais ou menos. 

O s c,wallos que montavam os homens pcrteciam todos 
a este r et iro, onde nem p:1raram, posto que, já tinham 
altnoç aclo an tes de sua sahida da Aldeia . 

Etles pediram sÓmt'nte ao rc tirci ro que os acompa
nhasse até Santo-Antonio <lo N abitêque, onde soltariam 
os cavallos C}UC cllc poderia cm scguldi\ , tocar atl.: o seu 
retiro. 

E' o que foi feito, e pcrfeit:uncntc obscn-ado pelos 
dois compil.nheiros de Jo5.osinho que rt-t;rcssaram cheios 
ele a.lcg ria contar-lhe o que se havia passado e tudo qua nto 
elles tinham visto. 

Logo, os trcs alegremente, o coração alh·iado ele um 
peso enorme, íor:im-se, apressando os seus CU\'allos, le\'ar 
a gr:rndc oo\·a à gente de sua :ildcia.. 

No log.ir ela imrncn!-a dcsgr-ac;a suspensa sôbrc :i 

cahcça dêl lcs e que os podi:i ter pegado se o plano dos 
chefes clns clcst:lcamcntos hou\·essc t iclo cxi to, conforme 



270 E MJLJ O R J \'ASSEAU 

as ordens que lhes hnviam sido daclas ã sua sahida de 
Barranco-llranco, fo i um desenlace fofo: !. 

Não correu o sangue de nenhum dos seus ! 
Uns dissernm: é o ac aso, a sorte; a Prov ickncia, 

disseram outros é que interveio para C\'itar a consumação 
de um grande crime, de wn g rande morticinio. 

Na sua volta, Joãosinho e os seus companheiros 
de\'inm ainda agir com prudencií\. 

Dos que foram embarcar-se a Santo-Antonio <lo Na
biléque, não havia mais n .:t<la que .recciar, suspeitar e 
témcr : mas ainda, o antro clcstac;imcnto bem podia ter 
armn.do uma cilada, uma cmhoscada na qual, por ser 
demais confiantes, poderiam cair. 

Aproximando-se da sua Aldeia, puzcram cn1 jo~o os 
seu!. ardis de in<lios a f im de evitar qual<Jl:cr l'llacla. sc11ão 
provavel, mas pelo menos :10ssiYcl. 

Passaram \Jast;:1ntc longe el os c;:1 rrei ros 111ais t ri lhados 
para. não serem vistos ela sua alclci.l, no caso qtie alguern 
tivesse flcado ahi csco?1cl ido. e fornm recortar as scntlaj 
mui to além, isto é, nas que ~on<luziam na Aldeia elo Tigre 
por onde tinha. passado o clestaca111c11to maior que por lá 
devia regressar antes <lc: retomar o caminho de \'Olta par.1 
Barranco-Branco. 

Puderam tntão avcrigun.r qnc uma força a C:'l.Yallu 
basta nte numerosa já havia passado desde algumas horas, 
dirigindo-se para a Aldeia do Tig;r.: do Capitão Guazú
Ãcã. 

As medidas tomadas na vcspcra por Joãosinho, tinham 
t ido pois. a sua uti lidndc e haviam se rvido feliz e fa vo
ra Yclmcntc a causa da Nn c;âo Guaycurú. 

Esta trilm acaba,·a de escapar, pela maior das sortes 
- acaso providencial - ú destr uiç;10 premeditada qne se 
lhe havia rescrvn<lo. 
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Assim mes11:o, Jo5.osinho, sempre prmJcnte, ,,oJtanclo 
11am i1. sua Adcia, a\'ançou com muitas precauções. 

Um dos ranchos qucima\'a, acabando de consumir-se 
na solidão cm que havimu deixado a pequena Alclei:1 1 os 
ult imes e tão indcscja\'cis occup:mtcs. 

Joãosinho e os seus comprmhc iros tentaram apag-a r 
com tcrl'.:1, o fog:o e o inccnd io, porque um pouco de ,·cnto, 
lcva11t:u1do as centel has e chispas, podiam estas propagar 
n fogo a outrns ranchos. F oram feliz . e pouco tempo 
lcvar,1111 cm alcançn.r o seu fon . 

Em resumo, os prej,1lzos eram de pouca 111onta não 
se íal :u1<10 <lo r.:incho queimado. 

H:wiam rcpn.rado (\l\C lo1 lu~ os csttios t\ns rn.nchos 
e outros pf111s 1!ro!-sos do:- tc:lh:ulos. estavam crivado$ de 
hal :1s. 

Sc: m dll\·icl;,.. :w:t11<;,1mln e .1prox i111 .inclo-sc <la A ldeia 
<1!- atacante~ fizeram muit;i.s salvn.!- sohrc os r;inchos parn 
nssustar a pccJu<:na populnç:i.o q ue Sllpponhain estar lá 
nimln, e inspi rar-lhes o rnnior J)a \'Or e taml>cm quiça, 
fi zcrnm c1)1110 uma cspecic de ti l"O cJc barragem - cxpres. 
são :t incl:i desconhecida naqucllc tempo, como t ilmbcrn , a 
própria coisa - parr. impcdil-os de higir e augmcntar o 
umncro <ias , •ictimas, visto q ue o objcctivo c\css;i expc
<til.;:fiu puniti\'a, era a dcst rniç~o d-a t rihu ou a. ~ua. d ispersão 
'Jlli11ltc, .10 que fka ria dos seus membros. 

:\mcs de ir k,·ar a no,•,1. ,i gente de sun Aldeia 
J of1osi11ho quiz ~abcr prc\' iamentc 5C os seus companhei ros · 
que h:winm :-:i do collocaclos de vigia J1a prox i111icladc dos 
carrcirns q\lc conduziam ii. Aldei:i cio Ti~r c tinham ol>scr
,·adn hem os (]UC ll:wi:1111 t r;i.ns it:idn naquellcs tril hos e 
t,1 mhc111 qnacs eram as 11oticia::. Cj ll C claq uclla .-\lck ia. tinham 
chc-1.;11'10 ;io sct1 co11 hcci111cnto. 

Os seus ca\'aHos cslavam mui ca11çados. NflO mais 
ern pru<lcntc co11t in1i.1r exigir <lcllcs ma is sc r\'iços, 
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Ha.\'ia dois dias que 03 pobres cav:illos qua.si n:'io 
tinh:tm pastn<lo, tendo ficado debaixo dos arreios, e esta 
fraqueza., causada sobretudo pela fom e, accrcscia ainda 
as suas fadigas physicas. 

Ellcs estavam no ponto de afrouxar, e só as espora, 
podiam obrigai-os a mcttcr um pé <lcante <lo outro. 

Ellcs apc.lram. Desscllaram e solt:uam os seus ani-
111aes no campo. 

Fizeram logo um vulto dos arreios que suspenderam 
nos galhos de an-orcs e se foram a pé para i'\ aldeia do 
Tigre. 

Esta gente, a.lém de caYalg:ar muito hem, era tambem 
cxcc!!ente pa.ra :melar a pé. 

Em menos de uma hora, cllcs pcrcoreram os oito a. 
nove k"ilomctros que lhes rest.1va fazer para chegar. 

Com muito cuidado, clles avarn;aram pelas p:utes 
cobertas por arvoredos até descobrirem completamente 
todos os ranchos da Aldeia. 

Algu ns deites ch.1rnmcjavam. 
T udo estava si lencioso. 
Ninguem da trihu t inha voltado apoz a primeira p.,.s

sagem do destacamento a sua chegada. E lcs portaram~sc 
ainda mais adcantc a um kilomctro além, onde os trilhos 
se p~rdiam no campo e <lcsapparecia m. 

Pudera.m então observar no campo mesmo. a. ba ticb 
( 1) na maccga <JUC h:wia deixado o destacamento na su:1 
retirada. Destacamento que, como o outro voltava da sua 
e:-;:pe<lição, cn\'crg:onhado e desapontado. 

Agora, pam os bugrcs, não havia m:iis dltvi<la, todos 
os atacantes dos dois grupos se haviam rc:tlmcntc rctirn<lo 
e se foram, <lei:-;:ando os . . . . . . . touros que pretendiam 
colher !. 

(1) Ver :i pagin:i segu inte, 
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Aincb. ! Depois de rcflcctir Joãosinho e os seus 
companheiros, disseram entre si: "El!cs poder iam bem 
voltar para. assaltar-nos por sur presa ?" ?das, este caso 
pod ia nindil prc\·cnir-sc f::ici lmcntc, visto que era pn:visto. 

Comh:do, os dois bcgrcs e Joãosinho, não andar::im 
mais além. 

Não se havkun top.1do com t1cnhu111 dos do is bug:rcs 
que ha,· iam sitlo mandados p.1ra espiar e oh!-eí\' ar nas 
sendas que levav:m, no Tigre; vo1taram pois caminho 
:it rás. 

Chegados ::io Jogar onde ti11ham deixado os ar re ios 
<los ~c us animacs c.1r:-cg-:i.ram-nos 11:t caht'\n e cominuararn 
a an<lar até :i. Ah.leia do NiutnCj\1C, oJ\dc dc;xarnm a sua 
carga. E, scin dcscança.r um n1i11u to cp1c seja, trataram 
de alcançar a roça, e de lá, foram quasi correndo reuni r -se 
com os seus, no cscon<lcdo11ro a trás do 1\'l orro. 

A immcnsa .,lcgri.:i. que st' t\ss.e11horcou clcll cs no 
pensar que haYiam podido csc:ip:ir tão milagrosamente ao 
crucn tc mort icinio prcmt.:clitil<lo, parecia ter-lhes cr iado 
azas, t5.o ligeiro and,wam. 

Apõs urna hor:i, porque na matta, cllcs forom for
çados, contra a sn:i vontade a andar mais c1cvagar, che
garam cançadissimos, extenuados, no meio da sua geme, 
a quem :i1umnci:iram a boa f10\1a. 

Pouco depois chcgar;un os outros companheiros que 
confirm:i rmn e complc~aram as primcir:is info rmações 
dadas. 

Assim mesmo, por mais sossega.elos que estivessem 
e assegurados, passaram :1 incla aquclla noi te nos sc11s re · 
íugios como t::unl ,c1n \mm g- rnncte parte <lo dia seguinte. 

O Capitiio Gu~11.l1 -.•\c;'i, li:wi:i sido prenmiclo, porque 
cllc tamhem tinha m:ln<laclu ho111bci.1r ( ,13) o in inligo e, 

(JJ) Expressão e \'OCabulo M:'1 110 Grossense. 
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havia ele certo, tornado :i.s suas providencias paro voltar 
a tomar conta ela sua A1<lc ia, seguido de loclo o seu pes
soal, isto t'., de to<los os membros q 11c compunham a 
mesma. 

E is aqui , .1pós a partida <lc Jhihajhã.i, o que ha,·ia 
acontecido: 

O jovem Guaycurú, camarada na fazenda Santo-An
ton io, depois ele ter alertado a gente eia Aldein do T igre, 
alerta confirmada e renovada. pelos dizeres dos dois bugres 
ela mesma Aldeia que h.1.\'iam surprchencli<lo e elcscol>erto, 
por acaso, o pouso do destacamento que vinha pelo 
campo, occupou-sc cm observar todos os movimentos elos 
<lois grupos armados, ajudado nisso por c.Jois out ros bugrcs 
qu~ se ha,·iam aggrcgado, obedecendo assim as ordens 
que lhe havia dado Jhivajhãi1, e communicou o que se 
pass:,.va, â gente da Aldeia elo Niutaque, de qut:.m conliccia 
o esconde.douro. 

Sem a decisão resoluta e auclacíos:1 desse jovem rapaz, 
apoderando-se de um cava.llo, e fugindo csconcl i<lo para 
dar o alarme aos seus do Morro do Niutaquc em primei ro 
Jogar, a surpresa do assalto teria !og:rado o seu objecti,•o 
e feito clcllcs uma terrivcl hecatombe. 

Neste caso teria sido prova,·el tainbem que o C:ipi
tãosinho voltando da sua caçada sem desconfiança, cahissc, 
cllc mesmo, debaixo das balas ela soldadesca. 

Mas bem, crêmos pelo que se dizia de bocca a bocca, 
na eiJOCa, e a alta voz mais tarde, que ha\'ia ordens para 
não aprisionar a ningucm saivo t;1lvez, algumas mulheres 
e crianças. 

No segundo dia do seu desembarcamento cm Santo 
Antonio, o destacamento, depois <lc haver rcccbidu os 
cavallos, que foram busca r ao retiro São Jo3o, chegou 
11estc mesmo reti ro na tartle do mesmo dia. 



A \'JO,\ DOS umms GUAYCURÚS 275 

:Mas o seu chefe decidiu pousar 15, opimmdo que para 
o assalto â Aldeia, seria muito melhor pela manhan se
guinte á primeira hora. 

O dest:ica111c11to sahiu assim mesmo um pouco tarde 
o que: foi ainda bem pnra Os bugrcs. 

Pois quando chegaram cí Aldeia, esta acha\"a-sc jó. 
completamente cvactmda desde tl \'CSper.1. pela manhan. 

O chefe do clestac:i.mento que dc,·ia ser um graduado 
mil itar, um Lenc-ntc prov,wclmc ntc fez tomar aos seus 
homens as di~po5içõcs de combate e os preparou para o 
assalto. 

Em scgl1ida cllc fez abrir o fogo. 
A fuzi bri.i. crepitou com :a:v:i. 
As balas incnist;wam-sc nos esteios dos ranchos. 
Para a cstupcfacção dos atac.i. ntcs, porém, nada mc.,i;,. 

ncllcs, nenhuma rcspo5ta lhes era dada! 
O Chefe commandou o fo~o rapido ! Nfio podia 

scl-o muito mais ! 
Nada de vh10 p;i.recia mexer-se ! 
Comtudo, sem pensar- isso é snpposição nossa -

que haviam acabíldo com todos os seres vi\'OS, e: que haviam 
morto a toda gente fez-se ouvir de[>Ois o commando de 
cessar o fogo. 

Aproxlmarai:1-se então com mil cuidados dos ranchos 
que jó. circumdavam a 111e11os Cc cem metros, e: logo de 
novo, após um novo pulo. conforme o que constou e foi 
contado mais tarde, a quarenta ;\ trinta metros, a fuz ilada 
recomeçou com um novo fogo rolan te é a vontade. 

Ao commando de " Cc5s:tr fogo" e :tvantc baioneta 
calada par~ todos os qui.: cm p:- ia1ci r:1 linha estavam pro
visto de fuzis de gt1e rr.:t - ::\fau!'er - quasi todos os 
possui::m1, o assalto foi dct<lo !. 

Com vivas e hurrahs ferozes. 
Nada se mc..xeu !. O silencio mais completo impe-
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rava. Silencio pcsn<lo, penoso e clcsacoroçoan<lo que até 
atcmorisava os atac..intcs. 

U ma especic de to rpor superst icioso parecia. ter-se apo
dcra<lo clcsscs valentes e t racluzia-sc por um começo de 
incerteza, de medo mesmo. 

E , :tquclles denodados e bravos solcla<los - porq ue 
o eram mesmo, como g uerreiros impetuosos, não ousaram 
dar um passo ma.is avant e nc 111 pe netrarem nos ranchos. 

Emfim, após algu ns longos minu tos de hesitação, 
alguns mais ousados. mais intrcpi<los arrisc:iram-sc ! Os 
demais scgnir.:1.m. 

O seu espanto, a sua su rprcs..'\ foi iuconcebivcl, i1n
p rcssiomintc, incnarravcl !. 

Nenhum c..1<la,·c r ja.1. ia no campo de b:ttalha ! 
A Aldeia ha,· ia si<l o evacuada na vcspcra, sem duvida, 

ou bem pela manhã mesma. 
Q ue verg-onhosa traição! Que cO\·ardia ! 
Quem pois, era o espiã.o, o traidor ? 
Q uem pois, os havia vendido, atrnic:;oa<lo? 
Quem pois, havia csornccido dcllcs ? 
Desconcertados, humilhados, e buf'laclos, fica rnin 

furiosos, <lamn aclos, mas ell cs occuparam , assim mcs1110, 
os log.ircs qne haviam co11q11istadu tão ,·alcntcrnc.ntc. (34) 

Comtudo, parél faz er csquc:ccr rnais de pressa essa 
morti ficação o Chefe mandou meia <luzia ele sold:'ldos no 
·campo, cm procura de carne de u111 chur r:'lsco - vacca 
ou boi. 

(3~) Ê preciso ach·c n ir que naquclla época as ,,r:i.ç:is d,,s for
c:is 11olici:1.cs tlos Estndos, e como nos mcsnios, a m:i ior p::irte das 
for<;as fcdcr:ics cst:l.\'am rcclut.i.da..s nl:i en tre os ban<litlos, ladrões 
e assassinos 11uc logo )Iresas, após um casti~o rclali\':imcutc cur
to de cadeia, achavam•sc obr igados a scn larcrn 11r.itas 11:is fi 
Jci ras vol ici::ics ou nas do exercito ft'<lcral. 
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Dois clias seguiclos, esses valentes ficaram lá, onde 
no <lia seguinte o outro destacamento, o maior , veiu jun
tar-se a clles. 

O chcf e deste ultin:o, contou ent5o o ar clil que os 
bugrc.·s lhe haviam apromptado. 

D e certo CJUC , sem chl\·i<la nenhuma, alg:uem os havia 
prc\·Cnido a tempo, para que possam fugir antes de sua 
chegada. 

Pois o que se havia produzido no 1\.!orro do Niutaque, 
o mesmo aconteceu no Tigre e cm condições i<lcnticas. 

Aquclla fuga íncspcra<la os ha\·ia enfurecido. Os 
chcícs pelo menos. 

Cada um dos dois de~tacamcntos ha\'iil. brincado scpa
ra.dame11tc jogando a "gucrrinha", na qual o partido ini
migo f igurado, consist ia cm ranchos ·\'azios e abandona
dos dos seus moradores. 

O :\taque h:i\'iil sido \' i\·o, impetuoso e irrcsistivel, 
disseram ellcs, porém certamente feroz. barbaro, selva
gem, e do qual nenhum, dessa coiladn. hug:rada, tcri.l. sahido 
\·ivo! 

A r uzil.uia foi tão apertada e tf10 nutrida que ella 
só, pelo pavo r que de\'ia inspi rar, era sufficicntc, senão 
para pega r <le morte, mas para enlouquecer, p;iralysar e 
tor11:tr impotentes p:lra dcícndcrelll·SC os coitados ql1C 
fe lizmente para clles não :l ou\'ir.1.111. scn!i.o de longe e 
surdamente, repetida pelos cchos. 

A quellcs bravos comm;md:tntcs elos destacamentos, 
es tavam ai11cla et11 pergtintar-se : Quem os havia t ra
hido? ... 

Quem eram os espiões? 
Foi pouco depois d'aquctla. aggrcssão falhada, abor

tada que os Guaycu rús ab..1.n<lonarnm as suas Aldeias do 
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Morro do Niutaque e do Tigre, para ir fundar a <lo 
Tuyuyu e a da Ald eia Gra~de . 

• 
.. * 

Fazia mais de dui:\s horas que cstavnmos Já. 
Joãosinho, acabnndo de contar-me. trnduzido cm por .. 

tugucz, o que cer tamente me ter ia narrado mima lingua
gem m:i.is florid:t, mais Yi \·a e tahc:z t:lmbcm cnl te rmos 
emocionantes se cu tivcs~c podido comp1·cf1c11dcr a lingua 
Guayacu rú. 

A~gumas vezes. cllc mistur:wa algumas palavrn.s 
guaranis das mais usu:i.cs que c11tc11d in muito hem, e que 
c.:lle fala.vn correntemente porque sua mãe lhe :rnxia ensi
nado essa lingua - cb qunl deriva a dos Guaycurús -
e que mais tarde, c:ontlnuou praticando . com indios Gna
ra.nis, q nc fei tos prisioneiros, Yi\·ia.m como c:-cra\'OS. com 
os seus donos Guaycurús. 

As 1cmbrançns que lhe pro\'Ocav~m aquctlas aggrcs
sõcs, <las quacs sempre os Guaycurlls, iora.m ns ,·ictimas, 
haviam um pouco endurecido o !'iCU rosto e impregnado de 
tristcz;:,., a sua physionomia. Porque, se 110 cnso que me 
acabava ele contar 11 ~0 tinha havido vict ima nenhuma, cm 
outrns occa.siõcs quan do surprehcnditlos cm pleno campo, 
não ha\'iam sido sempre tão felizes . 

Para se clefcndcrcm, nessas occasiõcs cltes respondiam 
aos ri.taques timidamente, e t iveram muito :1 meúdo mortos 
nas suas f ilei ras. 

:Mas, como cllc h~wia muito bem comprehcnd ido, 
assim como todos os seus, era mercê no devotamento, ao 
amor e a aífccção rccip,oca que impera no coração de 
cada um <los membros da tribu, estado physiologico per· 
mancntc que tem alguma coisa. e mcsm.o que se asse.me.lha 



A YIOA DOS r:,;mos GU,\YCl,;R(:s 279 

ele moelo tão luciclo ao que nos chamamos caridade chris
tã "isto é, amor do proximo", que têm podido, entre 
cites Í icarcm fortes unidos e r esistir tambem com uma 
tenaz teimosiclade, aos seus inimigos. 

E sse estado de c:spirito, essa incn~alitlacle, crcou 
ta111bcm ncllcs ou fez n;:iscer, esse sentimento que poderia 
chamar-se "patr lotico., v isto que tem por o":>jectivo e f im 
supremo, de dc(endcr, antes de tudo, o que cllcs conside
ram, os direitos ele sua Nação, sua pequena ·'soberania" 
E, ao C.'\'.Cmplo das grandes Nações, sua independencia, 
seus usos, seus costwncs. 

A liberdade para elles é o 1
' Su1111nu111 '' <la sua c.xis

tcncia. 
~·las, clles tim, não obstante, o instincto, senão a 

i11 tclligcncia , o bom espirito, o taclo ou tino mesmo, de 
comprchcnder que cada um deites, não clc,·c pisar na dos 
seus semelhantes - na t:ibu - nem atra,·ancal-a. 

Sabedoria que não se Yê applicada nos po,·os ci\'ili
sados !. 

Assim, são ellcs sempre ele accordo e sempre unidos. 
Elles não pedem pois, outra coisa, senão a "paz" 

e a tranquilliclacle e debaixo elo. protecção de· seus usos e 
costumes que são as suns !eis, " viver o. sua vida ... !" 

"Oiché moderno". 



CAPITULO XXXI 

REFLEXÕES PESSIMISTAS DO CAPITÃOSI
NHO QUANTO AO FUTURO DA SUA NAÇÃQ 

J OAOSINHO ergueu-se. e cstican<lo· sc, convidou-me 
para regressarmos á ;\Ideia. 

Não t inhamos nada que fazer para demorar-nos mais 
lempo neste lagar e eu não desejava coisa melhor senão, 
tomar o caminho da volta. 

Andando, cllc me confiou seus temores a respeito ela 
St1i1 tribt1. 

Na qt1al, apesar da. s11:t origem extrangei ra e bem 
diffcrcntc, notei que se havia incrnstado inteiro, corpo e 
alma. 

O numero de Guaycurús ia sempre diminuindo. As 
doenças fuiam na tribu muitas ,•ictimas, e o " padre", o 
"bruxo", o seu medico, tornava-se de mais a mais impo 
tculc cm curai-os. 

Antigamente, rcparávam-110 111ui to menos, porque ~ 
t ribu era mais numerosa e os nnscim.c;ntos tnmbcm. 

Em quanto que agora, estes haviam baixado consi
tlcravclmentc e os dos v.irõcs cr;im sempre menores que 
os das meninas. cuja satidc estava. mais fraca, mais fragil 
e elas q ua.cs morriam mais. 
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F azia. mu ito tempo (3j) muitos annos já, di z-me que 
,· ivia.111 cm pé de lJ ó.i. \'isinhança. com as outr;J.S nações 
jncl igcna.s, tts mais \'i sinhas com as quacs ollt rór,1 estavam 
5emprc cm guerra. 

Desejavam muito, e acima ele ludo, viver cm "paz" 
com os Brasileiros, visto que ta.rnbcm o eram, e dos vcr
<ladciros, dos legítimos, e de outro modo, muito · mais 
au thenticos que os Portuguc1.cs, a. tl! mesmo, que os destes 
ultimas nascidos no Brasi l que ni10 1::f10 Brasi)cir os senão 
por '' força da lei"; e não tctll nn.cl:\ de genuinamente 
Brasileiro. 

E stes são só Portug: uczcs ou rl cscemlcntcs de Por
tuguc1.cs, não tem nada da raç.1 l,r.1silc ira, e ainda querem 
des:i.poss.1r-nos das nossas tcrr;:is ! 

Foi Deus, diz clle, que fez os Gt1aycurlls e que os criou 
no Brasil e desde íl.quellc tempo rc111otissi1110, todos os 
G11avcurl1s tem nascido Brasileiros. 

-E agora, s:'10 aquclles C-"X lran,gciros (36), Portuguczcs 
que não têm nad;i de nossa ra<;a que querem ser mais 
Brasileiros que nós, quando somos nós, os Guaycurús, 
os vcrcl:i.de iros. 05 p ll roS , os legitimas ! 

A nossa r~ç;i não tem a inda mistura nenhuma 1, 

E ste racioc inio ele Joãos inho me deixou estu pefacto 
(! fiquei pcnsati \'o deante deste niodo de pensar exprimido 
por ellc para clcfcndcr a s t1a nacionalidade ; como tambcni 
por ser tão justo e tão arrnzoado o seu pensamento. 

E pergu ntei-me quem tão lJcm havia podido ensinar 
lhe a li<;ão ! 

(Jj ) Em realidade fazia :::ipcnas 7 ou 8 ;mnos. 
(36) Seu odio co11tra. os cx1rnng.:iros se limitava .'.l.OS Por

tui;n1c::cs, e destes, não se cxtcnd ia ít lêm do se u ,·isinho, seu im
placa\'cl inimigo o Por111gucz senhor de Darranco-Ilranco. A 
prova. ê qu:: eram muito amig-os cJ:i famili:i de S.intC\- :\ntonio 
clc Nabilé,1uc1 do Por1 11s ucz Brnsa. 
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~:Ias, diz-me ainda, accusa.vam·nos demasiadamente a 
meúdo de maldades que cllcs não haviam commctt ido. 

E para cast igal·os de crimes e de clanmos de que 115.o 
eram os autores, cmpregavam·sc contra c;Jcs, meios clcs
humauos, como para c...~tcrminal-os e acabar com cllcs. 

P roced imentos h;1rbaros, tão crucntcs e seh•agcns 
como os que clles mc:;mos empregavam antigamente, 
porém a.os qnacs h:wiam renuncia.elo agora, para com as 
outras tribus. 

Em summa, :i civili.sação ent rava pouco a pouco 11as 
suas aldeias. 

E m primeiro lagar, sob o ponto de vista moral. E, 
pelo seu rac iocinio, todos comprchcndiam, e Joãosinho o 
accrcd itava firmemente que viria um Lcmpo, cm que s~a 
raça <lesapparcccria, mis turada, Íundi<la pelo sangue com 
os Brasileiros, ou ficaria c.lest ruicla, aniquilada, quer pelas 
perseguições. quer pelas enferm idades. 

E , este moe.lo ele encarar as coisas e de pensar, cons
ti tuia o seu pessimi smo. os seus temores; porque, mesmo 
no pr imeiro caso, clle previ.-i que não seria a feli cidade 
para aquellcs mesmos que veriam ou n.ssistiriam a essa 
mudança. 

A ssim conYcrsando, chegámos á Aldeia1 ao cair do 
dia, 

J hivajhtiá, era semp re uma das mulheres, mais 
prom p!as ::i. portar-se em cleantc dos seus, que voltavam 
seja de uma expedição qu alquer , scj::i. cI'uma caçada, seja 
d'u ma viagem ou de um simples passeio. 

Sempre na frente, cl! a apressava-se cm desembaraçar 
quent chegava, quando principalmente era o Capitãosinho, 
de suas armas e outros objcctos, ca.~a ou man timentos que 
trazia. 

Entre ellas quando vinham vnrios, conforme o nu
mero dos que clicgavam, repar tiam-se o que const ituia uma 
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carga para os caYalleiros, cada uma tendo a peito, leva r 
alguma coisa. e en trav.tm tricmphalmcnte na Aldeia, can
tando ou melhor gritando, como já ti\'cmos a opportunidade 
de f azci-o notar. 

Já tinha tido a occasi5.o de assistir a esta scena de 
uma chegada á Aldei~. reparei mui particula rmente que 
todns r,s mulheres possuiam um. . . fraco pronunciado, 
para pegar de preferencb as espingardas e as clrwinas. 

Quando a chegada não csta\'a anmmciada com tiros1 

eram os cachorros que sempre prcccdiatn uns cinco a 
dez minu tos a Yinda ou a aproximação dos seus donos. 

Achei esse costume mu i lindo, a mave l. 
Demonstrava que uma mutua e grande affecç5.o 

existia nestes seres rudes e toscos cm apparcncia, de ma
neiras e <le cosh1mcs rastice~. mais que debaixo deste 
aspecto, cstnvam animados ele uma mentalidade de licada, 
susc1.:p t ivcl mesmo de offcnde r-sc, e de sentir \' Ívamcnte 
até :i menor e mais pequenina falfa ás " ei\'ilidades" 
admi tt idas, en tre e\les, nos sens usos e costumes, por uni 
q llalqucr dos seus. 

O indio , qualquer QllC seja a tribu a que pertence, 
posto cn1 contacto com gente civilisacla - branca ou de 
côr - conserva sempre a maior impassibil idade na sua 
physionomia e obser\'a sempre uma reserva muito severa 
quando p ,1r a cllc, a mesma correcção é mantida. 

O rigor desse comportamen to vae diininui n<lo à 
n1ed i<la q i;e o contacto se p rolonga; e é sómente quando 
se t orna mais intimo, que o in<lio se revela, se clcseobrc, 
se dá a conhecer e pode ser estudado moralmente. 

Quando, nos primeiros contactos o indio se sente á 
vonu1dc por uma lihcr<l adc cxaggcrada de factos e gestos 
por parte dos indigcna.s brancos e estes tomam ou e sta
belecem com cl le uma familiaridade cxcessi\'a, então o 
inclio, tambem, se abandona ao seu caracter algumas vezes 
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brutal, duro, e segundo os casos ou as circumstancias , atê 
grosseiro, e a suas tendencias innatas que :1 vida silvicola 
têm criado nellc e que um longo atavismo tende a perpe
tuar, para conscnar ,i r:i.ç:1 e ú trihu , totlas as s11as 
características: vicios. de feitos. qualidaclcs physic.as e 
moracs e todos os seus att r ibl1tos ps_ycho-physiol~sicos que 
distinguem todos os seus membros <las raças civil isadas1 

de quem os indios di ííercm essencial mente, cm cer tos 
pontos, pela sué\ mentalidaclc tal qual esta se apresenta 
ao nosso exame. 

E , n~o se podem real e cxactamc11tc julga r senão 
com a condição ele falar e possuir muito bem o seu ic.lioma 
e de haver co-habitado cer to tempo com elles. misturan
do-se, incorpornnclo-sc na suri. , ·ida cm todas as suas 
occupaçõcs e a fazeres. 

Na " idil cm commum que lc\'am os indios - temos 
sempre cm visia os Guaycurús - estando as suas neces
sidades mui to limitadas. o pouco que cada n111 faz , segundo 
as s uas forc:;as , us seus meios e as suns a ptidões, apro\·eita 
á cornmunitladc. a toda a tr ihu ; mas cm primeiro Jogar, 
se é adulto casado, é para a s \lil familia. 

O sobrecellcnte - se o -houver - em nenhum caso, 
constituirá uma rescn·n, - que um cgoismo estrei to mas 
algumas \·ezes obriga torio , cm ce rtas sociedades civilisadas, 
por causa do s costumes, dos vicias e das paixões que 
dominam os indi" idnos encoraja geralmente e mesmo 
torna-se ohrigatorio nas sociccla<les civ ilisadas. 

Todo~ os membros da tr ihu, desse excedente poderão 
aproveitar. 

E ste systema social apparcce m;1ravilhoso para e,•i tar 
que algttns sejam sujeitos a privações, quando outros se 
achem na abundancia e nil<lcm no supcrí luo. 

Na trilm, ncnhrnn elos SCl1s membros tem podido achar 
ainda em sua loquacido.<lc, cm sua cloqucncia e por meio 
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de fabulações um meio de c..xistcncia - salvo os padres 
ou brllxOs ela trilm, cujo numero excede raramente a 
unidadt.: - scdm: indo seus semelhantes com lindas phr;iscs 
ou bonitos <'i scursos, para rcceher cm troca al imentos que 
seriam o pro<lucto ou o resu';ta<lo dos. tr:i.h;i lhos <los out ros; 
como i,;so se ,·i: nas sociedades ci\' ilisadns, onde os ma is 
cxpcr tos e os mais astutos vivem na fo.rtnrn, na opulen
cia á custa dos ant ros , ci os que trabalham e produzem. 

O que <ldxar ia suppôr que os que lral>alham e pro
duzem, isto é, a granc.l c massa do!- lr:1.h:ilha<lorcs, têtn a 
fo tcll igencia mais obtuso. que ;1 dos sih·icolas. 

Naturnlmt:n tc isso não i: . Mas o:tc ra coi!.a pcor ha. 
que mar tc111 «quclla sorle de cscra,·icl;"'to nos c ivi lisa<los. 

O indio conta com a K,1tu reza para fornecer-l he tudo 
quanto precisa e qua.c. i 110 mom ento desejado. 

P orém "D:mm Nat:1ra", se muito .i meú<lo o faci lita 
bastante, a contece tambem frequentemente que clla se 
mostra rcca:cit rantc, ou simplesmente indiffercnte. 

O incl io, hem o sabe, mas não se queixa , e n ão ~ccusa 
ningucm. 

Kão ha aproveitadores nem açambarcadores na t ribu. 
O hugre aguenta cm silencio, mcdit.1 nclo apenas, 

novos projcctos, a f im de pro,·er-sc <lo mais ncccssario, do 
mais immcdiato ús suas 11ecessid:1.dcs. 

As prt\"ações, ás v~zes, impoem-sc e :ilong:am .. se, 
com tudo mui raramente, varias dias seg11i<los. 

Sem religião, sem Deus, scin iclolos a que111 cxpôr as 
suas misc rias , a qncm pedir, a quctn rog:t r, :,. quem suppli
car, cllc acct>i ta o que lhe ,·cm, como sendo 11.1. ordem <las 
cois:,.s inevita.,·cis, devido. ú Fat;i licladc ! 

Esta, nos indios, não tem nome, mas, no seu espírito 
ain<la c.xiste. 
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E multiplicando os seus esforços e os seus meios de 
acção, não desesperam e s.1.bcm que o dia é proximo em 
que se acharão na abundancia. 

Então, recuperando, esquecerão os máus dias e apro
veitarão mesmo abusivamente e tanto quanto lhes fôr 
possivcl, o q1.1c, de repente, a Natureza ihcs terá dado cm 
C.'\:CCSSO. 

E' preciso tornar em conta que para os indios, toda 
e qualquer abundancia que lhes cah c nas mãos, é corrupti
vcl e qne não devem, nem podem pensar em guardar e 
con servar qualquer coisa que scjn para mais tarde. 

Nii.o se deve ver nisto uma falta de prcvj<lcncia -
posto que para rcrncdial-o, tudo faz. falta; e que nenhum 
meio existe cm seu poder para premunirem-se do ncces
sario, com este {im. 

:Mas, p recisamos diz.er tan,bem que 11csta ordem <lc 
i<lcias, não rcfkctem; portanto, seria ql1crcr c..,igil-os talvez 
muito, além das suas prcoccupaçõcs habituaes. 
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CONVERSAS E REFLEXÕES A RESPEITO 
DA NOSSA PROXIMA CAÇADA. 

p OUCO depois <le nossa chegada á aldeia, Jhivajhãá 
que estava assando um magni fico churrasco bem 

gordo, trouxe-o perto de mim. 
Eu estava clcita<lo na minha rêdc ; e no couro que se 

es tendia debaixo, Joãosinho veio sentar-se. 
Ergui -me. e cm 5egui<la sentando-1':lc na rêde, encetei 

o almoço talhando o churrasco que J hivajhã ::i segura\'ª• 
mantendo o espeto em posição ver tical. 

J oãosinbo acompanhava-me. 
Como <lc costume, raizes de mandioca assadas, faziam 

o oHieio de pão. 
Quando acabámos, Jhivajhãá tirou . .. a mesma ( !) 

levando o espeto e o pc:qucno pc<laço de carne que nelle 
tinha ficado e, logo scnii.,-mc o mate. 

Já. a noite in\'a<lia o rancho, cuja palha do tec to 
cahindo muito baixo, cont rib 11 ia a tornal-o mais escuro. 

A poucos metros dcllc, o fogo da . ... . cozinha ( !) 
no qual J hivajhãá havia jogado algun s ramos scccos, 
lançou uma bclla chamma que durante alguns minutos, 
illuminou todo o in ter io r <lo rancho. 

Aprovei tei essa luz para arrumar os meus trens na 
minha rêdc. 
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Ent rementes, com o J ofto5inho, t ínhamos continuado 
a nossa conn~rsa que havia tratado d!! caças e coisas de 
caçadas. 

Eu sentia muito, e logu m::i.nifcstci-lhc, que não 
tinhamas podido achar a occai;ião cl e faze r uma caçada. de 
011çc1 , hkho muito com1m1111 . cuj os rils tos se encon t ram 
frequentemente. 

Ins istir, tornaY<HiC inutil. se .1 occ.is ião n5o se apre
sentava. 

Assim mesmo, procur:mdo outra cac;a a sor te pocle 
levar os caçadores em topar coff1 rastos ele uma clc5 tas 
féras. 

Comtudo conscn,am os sempre essa cspcr.inça. E 
na proxima caçada que haviamos combin;1clo entre nós, 
teriamas ta lvez a opportuniclmlc e :i sorte de matar uma 
dell as. 

~las este p<:rigoso e t cmivcl felino atravessa· e per
corre muna noite, distancias considcra,·ei s. 

Algumas \'ezes, se á proximidade elas Aldeias on nos 
campos rcg11la rmentc frequentad os pelos índios. se cncon
t ra.m a guns rastos ou pisadas. cllas n:i.o indicam ,n,-tis outra 
coisa, senão a passagem rapida elo hicho. :i. su:i. travessia. 

E , no momento cm que ~e nota o ~cu r.i.sto, a féra 
pódc acha r-se já varias kgurts mais além. 

Cachorros l;m çaclos nas pistas fica riam mui cam:ados 
antes ha,·ckl. encontrado ; e mesmo não chegariam a depa
ra r com clla. 

I sso é a regra geral , mas póclc haver cxccpçücs, con
forme as ci rcumstancias. 

Os indicias mai s cer te iros <la pro:,.;imicladc elo felino 
- proxi midade relativa - é a cx istcncia <lc uma carniça, 
mais ou menos fresca, e lambem o rasto hast.:mtc recente 
de sua pas:agem, pu.'(;in<lo uma caça. um pouco grande e 
pcsad.i. ou \'Qlumosa, como ccn ·o. vc::i.<lo, ant:i, tamanduá 



A \'IDA DOS IXOIOS ct.:_\YCURÚS 289 

lxi.nclci ra., Oll mesmo uma Yacca, porque jamais a onça come 
a Yictima, no Jogar onde a matou. 

Nestas occasiõcs as hcrvas elo campo são quebradas 
e íortcincnte <lcitadas no !:ientic.lo da direcção seguida e 
deixam a impressão como de uma pequena pista na maccgn, 
de 30 a 40 ccntimttros de largura e ao l:tdo, as pisadas 
da onça. 

Se se lançam cachorros cm rnsto~ dessa classe, c\1es 
farão _certamente lcnmtar o hicho e i~to qua.si sempre, 
salvo se a c.1.rnic;a ou ainda os rastos !-âo dcum.siadamcntc 
velhos. 

Etlc foge correndo então algumas YCZCS até encontrar 
a arvore â qual tr \.! par.i. e que füe pcnnittirá m;mtcr-se 
longe. ou antes, aciana elo alcnncc dos cachorros. 

Qu.:m<lo acu:ula l'tll pleno campo limpo ou cm togar 
onde não ha an:orcs para subi r, a féra torna~sc enfurecida 
e cxcessiYamcntc perigosa para os ca<;;adorcs e sobr etudo 
para os cachorros, cujos ímp rudentes ou mais audaciosos, 
p::igam com a "icla ou com largas e horri\·cis feridas. 

Acontece sob retudo que é nos t rabalhos de gado no . 
campo, nos r odeios ou 11:"ls c:içac.las que se acha mais frc
qucnternentc a oppo:-tu11i dade ele tnp:ir com rastos que diiô 
a sorte ele b.1.cr levantar o bicho; ou :i.inda. de descobrir 
uni :\ carni~a que sempre é assignala.da pela. presença per
tinho de um numero mui to g r:'\llcle de '" urubús" que 
voam cm cima e que se podem ver de longe ; ou ainda 
parados nos mais altos g.1lhos da s arvores mais aproxi
m:idas e acima dos páus scccos quando os ha pertinho. 

Num ccrlo raio elas aldeias, ou de togares de mor:iclas 
é quasi impossível, por causa dos cachorros, para as onças 
poderem apoderar-se d:\s prcs.1.s que muitas vezes facil
mente poderiam cncoutra.r ; assim mesmo, ha casos em 
que isto acontece e, como di1.cm os indigcnas, ha entre 
dias algumas "sem vergonha". Expressão typica para 



290 E'-!I LfO RfVA SSCAU 

C."\primi r, no coutrario, a. a.udacia da férn cm penetrar num 
togar onde clln pode correr ri sco. 

O thcma que desde o princ ipio tinha fornecido ali
ml!nto á nossn. conversa e que se havia desenrolado wbrc 
as cac;as e os diversos casos e p:1rticul.i ri<ladcs que se apre
sen tam n:ts cac;:tdas. estava cxgottado, e pouco a pouco, 
o assumpto perdin interesse. 

Ainda mai s, a escuridão que reinava no r:incho. con
\'idava-nos ao repauso. 

F ora, o fogo apaga,·a-sc len tamen te, os tic:;:óes e as 
brazas afo~ndo-sc debaixo das cinz.i.s que os encobriam, 
deixav:im escapar uma fraca fumacinha dentro ela qual, 
por intcn•nllos scintilhava un1a íagulh:-i. . 

lima quietude a111c11:i pairava sohrc a Alclci a. somno· 
lenta, num silencio m ui to relõl tivo, só turbado ptlo coaxar 
das rãs morador:ts do brejo e ele vez c11 1 quando, corno 
p::ira corta r essa m onotona :,ymphonia, fazia-se ouvir o 
grito ululantc tle uma cor uja. 

J oãosinho de u-me bôa noite e ret irou-se. 
Logo estiquei-me, clcitando-mc na minha rêdc e fa-

7.en<lo rccahir o mosquitei ro, o som110 não tardou cm 
pc~ar-me. 



CAPITULO XXXIII 

NOSSA UL Tl/llA CAÇADA NA QUAL TOMOU 
PARTE O CAPITÃO GUAZÚ•ÃCÃ. 

D E manhã ao lc\'antar-mc1 11ada de novo havia . 
Apenas, um:i amc.-iça de mudança do tempo: tem

pestade qui~á? 
Na vcspcra , o tempo ·havia sido bastante quente e o 

vento do Norte qne havia soprado, annunciava :1ma chuv:1 
cm brc,·c ou mui prox ima. 

O emprego cio meu tempo, no que me concernia era 
vago. 

Estavamas jit :i 10 de J aneiro, e cu estava preocupado 
com minha v ingcl1\ de regresso . 

Porql1C a combinação que havia.mos feita de cncon
trar-11os pelo dia 15 de J ane iro, is to é, den tro de seis. 
dias, 110 Rcl>ojo-Grandc (a 200 e t an tos kiloms.) estava 
essa data muito proxima e n ão me deixava mui to ma.is 
que o tempo preciso para pcrmitti r que esti\'CSSC no dia 
marcado no <li to legar, dando-se as mi l d ifficuldades e 
circurnstancias que podiam caus=i.r-mc n. lgum atraso. 

Entre nós Ol1tros, um dia ou dois apôs a data mar-· 
cada não tira nn.<l::i quan to ;,\ c:xactidão no dia com
l> inado para a chegada. 

E ntretanto cnkulci qu e dent ro dos seis clias que me 
f icavam tirando t rcs para a viagem, p odia aind=i. nutori-
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zar-mc uma pequena cxcurs~o, uma caçada sobretudo, dis
tracção que cu mais apreciava, não obstante o risco de ter 
que andar um pouco de noite, se fosse preciso, na minha 
viagem de regresso. 

Já com Joãosinho tudo está combinaclo e decidido 
desde a vesper:i . 

Devi.amos saJ1ir logo depois <la chegada elos ca,·:i llos 
que havi;i. mandado peg;'l.r. 

Antes do almoço, pelas 8 horas 1/2, o Capitão 
Guazú-..1i.cã chegou acompa nhado de sei:-. hugrcs e d~ . . 
igu:U n:.uncro de cachorros !. 

E Uc vinha convidar Jo:\o~inho a uma ca<;ada que pre· 
tendia fa7.cr na parte superior do curso do Niutaq11e, acima 
e a partir do ponto cm que este começa a correr no campo 
limpo (37) . 

Joãosinho consultou-me. De minha parte, :i.. rcali!-a
çlio dessa caçada, era o meu maior desejo, e cu achava 
mais conveniente, imtos todos juntos e portanto cm maior 
numero. 

D:i.da a nos~a -acccitação sem hesitação alguma ale
grou- se o Capitão Guazú-.~cá. 

E nquanto esperávamos os c:ivallos al1noç:ímos. 
Entrementes, os cavallos 11:wiam chegado e espera· 

vam no curralinho. 
E llcs íoram logo trazidos e sclla<los. 
Joãosinho fez- se ac:ompanhar de trcs bugrcs sómente. 
Estariamas doze pessoas, sete da Aldeia Gr:mde e 

cinco, con11nigo da Aldeia do Tuyuyú. 

(37) Era quasi sempre o mesmo lugar escolhido. Er;,. :, 
rnhida Jc Serra e o era por caus:l da proximidade tla agu;i e 
t:imbcm porque ti nh,1 :t \'.'.lt,ta,grm de ser a passagem e a primeira 
ctap:i dos ;111imaes da serra Botloqucna que d1csciam n;,. planicic. 
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Joãosinh o reuniu sete dos seus cachorros aos do 
Capitão Gu:i.zú-,\cã cnlrc os qu;ics havia dois bons ti
grciros mcslres ; e. sem mai(J r demora puzcmo-nos cm 
in.1.rcha. 

Tal·,ez precisássemos d.l jorn;ula inteira do dia. se
guinte. 

HaYiam-sc levado alguns mantimentos como tnatula. 
Nunca se sabe o que pócle acontecer . . . se a 

cnçada scr{t fofo; ? · 
Se. . . . . ? Os acasos i111prc\'istos são tão diversos 

e 1n1111crosos. 
Do Tuyuyú ao ponto escolhido pelo Capitão Guazú

#~c5., bem se podia contar uns 20 n 25 kilomctros pelo 
menos. 

Chegám os lá depois <lc unm marcht1. -bastante accelc
rada um pouco an tes do occaso do sol. 

E. nas margens do rio ·1u taquc que corria neste 
loga. r entre duas barrancas de mediana altura, prcpará
mo-nos cm , •ista de pousar. 

O Capitão Guazú-lí.c.i h:wia ruminado e premeditado 
estn caç;i<la desde jã algum tempo e sete a oito dias antes 
cll c havia manclado ahi tres bugr<'s da sua gente cm busca 
de mel e no mesmo tempo, havia recommendado de fazer 
uma queim;1da num campo que havia indicado, não longe 
do Jog.1r onde tinha projectado de far. cr um pouso e onde 
agora estavamas. 

N essa época do anno. por causa das chuvas muito 
freq uentes que podem sobrevir de um momento a outro, 
não se queimam O$ campo!- de uma maneira geral. apesar 
de que uma hôa parte elas gramíneas estejam florescid as 
ou tinham chegado a sua plena ma<luréza e tendam pela 
sua desseccaç5.o. 

(38) Mas os in1 cn.::s$es dos indios dif fcrcm comh1do dos 
elos cri adorc:s e ellcs fazem queim=1.das Quando para cllcs o jul
gam neccssario, -visto terem muito pouco gado. 
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Os grandes inccndios on uqueimns" dos campos (38) , 
fazem -se geralmente a partir <lo mez de 1\.1aio ou melhor 
<lc.s<lc que se têm manifestado os prime iros frios, as pri
meiras " geadas-branc,1s" quando se pro<luzcm, e C.'-tc n
<.lcm-sc até Agosto. 

Escalando assim as queimadas, lcm-.se clt1rantc um 
tempo mnior pastagens v1.:rdcs e tenras para as manadas 
<los animacs <lomesticos mansos, quer criados á solta ou 
não i mas que \·ão aproveitando, no mesmo tempo, todos 
.os hcrlJivorcs silvest res. 

Assim, pelo facto que, num Jogar rcstricto qualquer, 
o fogo tivesse <lcstruido toclos os pastos e hervagcns 
madu ros e seccos1 os animaes selvagens vem de longe, 
ntt rah idos pelos brotos novos, verdes e macios que cmer
jnm acima <l as moitinhas d:is graminc:is carhonis.idas que 
dcsapparcccm em parte debaixo elas suas cinzas, e q uc 
se vêm erguendo desde o . segundo ou terceiro dia. tão 
f:wor:\\'el é e cli111a para a vegetação. 

E, a att rac<;ão provoca<ln por esses pastos frescos é 
t:io gra.ndc que. pre,·cni<los pelo cheiro ca.ractcristico cl.i:; 

hcrvas quei111adas que se cli[fum1c ,1 ,·a.rios ki lomclros 
e 1m1is quando a f umac:;a é levada. por algum vento, 
numerosos cervo~ e vca<los, vindo de pontos nrni dislan
tcs arrojam-se naqucllas ,1uc.in1adas 011dc os seguem muitos 
outros ani111ae5 silvestres bem como os gados bra\"ios se 
os ha na regiã.0 1 to<los muito gulosos dessas hcrvagcns e 
solJrc tu<lo <lo seu tempero. 

Queremos falar <las cinz:-is ela maccga dcstruida pelo 
fogo q uc absorvem fo rçosamente ao mesmo tempo. 

A<]nellas encc r:am uma bõa proporção ele saes 
sodicos e potassicos. 

Assim, vêem-se, muitas \'czcs ent re os animaes <lomcs
ticos qut pastam nas queimadas novas, muitos casos <lc 
diarrhca manifestarem-se num nmntro bastante grande 
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das reles, ainda qúe, ás vezes, paia os mesmos animacs 
essa diarrhea possa te r out ra origem. 

Tudo foi disposto para que possJJnos passar um::i. 
bô::i. noite, bem á vontade, devendo pe!a madrugada, tran s
portar.nos ao lagar da caçada clistnn te apenas meio 
k ilomctro. 

:\trãs dos herbivoros, diziamos mais :i.cima, outros 
bichos procuram ftamhcm a queimada. Entre elles os 
carni\'oros. porque sahcm que !á se a.charão numerosas as 
suas prcsns: mas ellcs, param nas beiradas escondidos 
no malta. Outros como as porcaclas silvestres, herbívo
ros tamhem , Ycm procura:- a faci lidade de poder remexer 
o chão com o focinho. 

E, dos pequenos aos grandes, os que são destinados 
a serem devorados e n servi r de p~to aos outros, como 
os que os dc,·oram são attrahidos pela qllcimada. 

Desde que o ccu comc<;ou a branquejar ao Nascente, 
indicando a aproximação do dia, os nossos cavallo~. cs
taYam já scllados e os cachorros ajoujados e puzc1110-nos 
cm marcha . 

Um l>ugrc íico tt no acampamento para guardar os 
cachorros qnc soltaria desde qnc ouvisse os primeiros 
estampidos dos nossos ti ros. 

Antes c.lc desembocar no c:unpo queimado que formava 
uma cs[>C'cie <lc grande clar eira - pelo menos na a pparcn
cia; e de uns 15 a 20 hectares - e a uma cen tena de 
metros aprox intad::rntcntc, apeámos todos e atámos os ca
vallos. 

Repart imo-nos cm <lois grupos e em cada grupo to
m;í.mos nos~as distancias, corno se diz em te rmos militares, 
para collocar-nos cm seguida cm ;,.t iradores. Cada um 
de nós dcscj.i,•a abater a sua presa e ter alguma coisa 
pi1ra fi,::urar na lista da caçada. 

Isto. porém. era muito dif ficcl ele rcalizar-~e. Após 
o primeiro ti ro por um de nós quer mais apressado .. quer 
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porque poderia suppôr-sc mais favorecido quanto á dis
tancia. e a importancia ela caça , todos os outros bichos, cm 
uma disparada hem colllprchcnsi,·d, fugi riam ele pressa, 
embora acontece cm cer tos casos que os ccr\'OS e os vcnclos 
fazem cxcepção1 se a sua cspccic é a unica representada. 

Depois ele um primeiro tiro, se não s:1o feridos e 
não percebem o caçador, d!cs levantam a c..1.bcça, fa rejando 
e procur:i.udo com o olJ,;u ext ranha.do, do fado q ue lhes 
veiu o ru idoso estampido qual pócle ser a causa ou a 
origem do estall ido. 

Assim vimos acon tecer com um veado - veado bran
co - e em campo descoberto, attjni:;ido Ic,·cmcntc de 
duas feridas Pm "se lo"" perfurantes, debaixo do esterno, 
aguardar o nosso terceiro tiro que o pegou dez ccnti
mctro s acima, para cahir morto . 

lvi as, se ha por casualidade, no m esmo campo e a 
cur ta distancia outr os bichos como - catctoi- ou quci~ 
x aclos - antas o u ain<la aves como curícacas, S.lricmas, 
quero-quero, chajhas dando estes ult imas o :ilarmc, toda 
a fa una ah i reunida foge e dcsappílrccc. 

O m esmo se dá. qu.lndo se cncont r:1111 emas - va
ricclac.lc de a\"CStrm: - propria c1a An1er ica do Snl - e, 
se não ha para. alc rt ri.r nenhuma das aves ac ima cit:iclas, 
desde o primeiro t iro. todos os bichos assustadoi- '\'.lo 
fugindo lcvan ta11do atri\s <lclles ccn•os e veados que não 
t:lrcla 111 cm in1 itaJ-os. 

P ois , para ter sorte de abater muita caç a, tinhama~ 
comb inado avançar prudentemente e an tes de atirar aguar· 
dar, fazendo pontaria um t empo rcgt1lar, para que cada 
companheiro tivesse :i possihi lidadc de toma r no campo 
de ti ro que escolhe r, uma presa bõa e q ue valesse a pe na. 

Chegados à orilll a cio matto, beirando a queim ada, 
podemos todos, uns e outros, cobril·a cor.1 o olhar, q uasi 
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cm toda a sua suixrficie, salvo na parte mais distante 
que se achava numa depressão. 

Em <lirecç5.o ao centro. numa distancia media de 
uns 200 metros aproximadamente t;mto de uns, como dos 
outros. pastavam tranquillamcntc nesta g rande queimada 
uma dezena de ,·cados brancos. 

Havia aiml:t trcs ccn·os grandes com as su:ts fcmeas, 
um pouco mai!õi distante!=. , e aproximanclo·sc ela depressão 

Do meu lado, mais longe, qn.:isi á orilha do matto qu; 
se via á minha frente e um pouco á minha csq uenla 
percebi dois pares de veados do m::i.tto "veados mattciros", 
menores e de cô r m:1is escura que a dos seus primos, os 
veados hr:mcos. mas cuja carne é mais saborma e muito 
mais apreciada. 

Nesse momento cm que obser vava. dcante ele mim, 
quasi de frc:i~c á noss:i. posição e na di recção do maior 
grupo dos "·ca.dos, mas qu.isi entre estes e os cervos, eu 
vi avançar como uma grossa touccir::i. muito enrama.da 
e folhucb . 

!cus olhares como os dos meus companheiros ll'!ais 
proximos que não estavam separados de mim m.iis que 
30 a 40 metros fixaYam·se alternat ivamente e nos veados, 
e na touccira '1'\0vcdiça. 

Qu:rndo esta chegou a uns cem metros dos grupos dos 
ceniidcos, a attcnçã.o dos mesmos se despertou. 

Todos ellcs pararam de pastar, e a sua curiosidade 
proYocada, os mantinha attcntos ao ntovimcnto da tou
ccira que depois de a\'ançar devagar, parou e tornou a dar 
alguns pa.,sos mais ade.ante. . 

Os ccn·os, capti\'a<los por essa novi<ladc, aproxima
ram-se e os \'Cados fi zeram o mesmo. Os primeiros, po
rém, eram as presas cubic;acki s. 
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:'-.1cus com panhei ros com Joãosinho, <lcs<lc o prmc1-
pio haviam rcconhccirJo a cilada que logo Cll tambcm 
a<lvinhci. 

Porque nas caçadas <le vca<lo, t inha já, visto cmpn!
gar mc!os quasi .malog:os. 

O cn~ador C!-condido dc1>i1ixo <lc um ponche de l>acta 
vermelha, ou bem atrás ele uma. ou duas folhas <lc palmeira 
que leva e man cm na sun frente. Y:lC- 5ie aproximando. 

N;io obstilntc, o estratngc111a <los Guaycu rús, interes
sou-me muito e cu íiquci admirado por ver até que ponto 
nquclla. touccira 111ovcd ica que ava11 c:a\-~L lcnt.1mc11te. e de 
mais a 1l1ais, f ixava ~ at tcm;ão e tanto pa recia intrigar 
aqucilcs cur iosos ccrvideos. 

Os veados longe de se :issustarcm e de fugir, anela
vam ao contril.rio, aproximanclo-sc, como para ver melhor 
e penetrar o mystcrio, o porque de um phcnomcno nunca 
!isto. 

Os cervos taml>cm ;:mciosos n:i s11 a curiosidade, 
tinham-se aproxi111ado n boa d istancia de tiro de C!-ipin
garda, porque sô o Capitão Gu:i;,.(1-.:\cã cstav;:i a rmaclo ele 
ullla clavi11a velha - Rcmi ngmn modelo an tigo - e os 
outros o eram com e:-.pinganl:ls carregad os com balas -
estas espingardas eram antigos fusis de pederneira trans
formados. 

O s cervos cst~l.\":1 111 tá. parados, immovcis, olha11clo, 
cscrutando. 

A touccira mesma havia pri.r a<lo. 
Apenas t inham <lccorrido alguns segundos quando 

ouvimos qua.si simultaneamente: trcs estampidos, trcs tiros. 
Dois cervo s c..1hi ra111 mortos, o te rceiro anelou ainda 

algl1ns passos e Jogo cahin taml>cm. 
Os que. não fora m attingidos, bem como os veados, 

fazendo quasi meia vol ta fugiram numa cnrrcfra loucn na 
pa rte opposta ela queimada, e vieram passar não longe 
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de nós, 111.l.5 ainda a alguns cento e vinte a ccnro e trinta 
metros. 

Joãosinho teve tempo <le apontar ao veado que ficava 
mais atT:'1s e que pass:Lva mais perto dcllc, t: gratif iC0\1·0 
cotn urna bala que não o fez parar. 

No pouso, o imlio havia soltado· a matilha e sete a 
oito minutos mnis t:udc. a cacho rrada nos alcançou. 

De nosso 1:i.do fomos huscnr nossas ca,·a\los, e com 
dois laços e outras correias pux.1mos os cervos mortos 
até a parte úo 111mto mais proxima, onde lhes tir.i.mos os 
couros, e entre todos lcv:i.vamos os seus despojos carne 
e conTOS para o ac.unpamcnto onde a.quclla íoi charquca<la 
e dcsscecada grosso·nto<lo, neste fim da jornada. 

A ncaba<lo esse primeiro trahnlho, tinha chegado a 
hora do almoço. 

A ta rdinha foi cmprcgad,1. numa hatida aos redores, 
<lo outro lado do rnatto que ro<léa\'a nessa p.,rtc a queimada 
que atravcssúmos num logar estreito e <.lc uns cem metros 
mais ou menos. 

Os indios nesse reconhecimento <lescohriram diversas 
pisadas <lc on~as e os rastos seguidos de uma deltas, na 
sahida do matto no campo 011dc a queima não havia pene
trado, rastos frescos da féra, pu xando uma presa g rande, 
peg..-\cla sem d m·ida na ultima noite. 

Entrementes, como n5.o se pensava c111 caçar onça, 
um in<lio que comtudo, leva\·a fixada na cilha, á seila <los 
seu cavallo, o fer ro de uma zagaia, p.1ro·u para cortar e 
fa.xcr-lhc um cabo. 

Vinte minutos clcpois, nos aJcançava pro\'ido <lc uma 
arma poderosa e muito cffidente. 

Scguia1nos a passo, altcrnanclo de vez cm quando com 
um trotcsinho, a batida <lci~ada pelo bruto. Elle havia 
atravessado, out ro m;ittosinho <lê: alguns duzentos metros 
e o rasto da sua presa, trahia o rumo que havia tomado. 
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Os cachorros nos haviam adeantado. 
Ao sahi r do matto, o rasto continuava em outro 

campo limpo que entre a vegetação í romlcjante dos manos 
tanto da direita com() da csquenla, formava naqncllc legar 
como um longo corredor. 

Ao longe, os latidos dos cad1orros não annunciaYam 
ainda a descoberta da féra. 

Hav iamas percorrido perto de 4 kilo111ctros - com 
as voltas forçadas, e o rasto pcnctra\'a agora ua matta. 

Tivemos bastantes cli(iculdadcs para proscgui r cm 
nossa marcha a caval\o. Dois homens apcarain, pnxan<lo 
seus cavallos pelo c.ibrcsto e com seus facões, abriram 
uma passagem. 

A m:itta e:..tend i:t·SC no flanco ele uma cuchilha e 
descia do l~do O[)posto num declive muito mais pronun
ciado, para chegar :1 um regato. 

!\"este momento, .10 longe nincla, os Jaticlos da c.J.chor· 
rada não deixavam mais tlm· icla. o l,ruto estava actmdo. 

Era preciso andar de pressa e sem [)c rclcr tempo. 
Atravessámos ego o pequeno rega to cujas aguas cris

ta.llin.is cor riam nwna la ,Ç:"e de pcd ra arenosa. - g rés - e 
contimr:ímos nossa marcha aprcssnntlo os c.1,•allos. 

Sempre a matta apresentava o 111cs11 10 aspecto, ás 
vezes espessa e apertada, cm111:1r~111hada por nu n1crosos 
cipós e trcpadcir:t s, que 110s atraS:\\'am bastn.nte: ás \'Czcs, 
mais râJa. Seguimos ,"lSsim na direcção de onde vinha.111 
os l~ti<los, ainda dois kilomctros pelo menos, por Causa das 
voltas. 

O declive do terreno fez.me crêr que iamos descem.lo 
para chegar a outro arroyo. 

l\p:-oximávamo-uos. Os cachorros nos tiuham nuddo 
e pareciam redobrar os seus latidos. 

Foi preciso para chegar. ahrir uma pi1.:ada com o 
mnchetc, e todos apeámos. 
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A uns qu inze metros :lpcsar de n5o enxergarmos 
ainda nada, tinha.mos a certeza que o b ruto não estava no 
chão. 

Aprox im:i ndo·nos mais o. inda, percebemos que esta
va. t repado num galho muito grosso, o nde parecia, a dois 
metros e rncio acima dos cachorros, zombar-se dellcs que 
á roda latiam e o impediam de descer. 

J oãosinho adianlon·se acompauhado do zagaieiro. E u 
os segui de perto. O Capitão Guazú-Ãci"L adiantou-se 
tambcm. 

Quando cstá,·amos a dois metros mais ou menos dos 
cachorros, vimos num gro~m galho quasi horizontal de 
u m enorme píqui. uma bonita ouça pintada, uma canguçú 
ús larga::; malha~ irregulares. pomuadas no cen tro por uma 
mancha preta como ella~, <lcs.tac;'lrn}o-se num fun do fulvn. 
A fé rn parecia., conn udo, rnirosa, rni u rcci <la. 

J\ cachorrada a mantinh:1 inunoYcl , mas de vez cm 
qnao<lo clla urrava, sem que por isso os seus bramidos por 
assustadores e .u11eaçadores que fossem, influisscm cm 
nada os cachorros nas suas arre111ctt icfa.s audaciosas. 

Os seus olhos rclampcj:w.1111, e os seus iris, amarello
esvc:.:rdinhados passavam alternat ivamente dos caçadores 
;:i.o::. c..1.chorrns que cm b.1.ixo cJclla fa ziam ro<la. 

Já, dois <lcllcs tinham as ventas ensanguenta.das, ou
t ro tinha um olho quasi arrancado com uma larga arra
nhadura por baixo, um terceiro com uma grande ra.sga
clurn no flanco que haYia posto a descoberto as suas cos
tellns, ha\·ia a.inda m~is, uma perna ucbrada; um outro 
;lincla igu:i.h;1cntc ferido tinha a,; tr ip:is fór:i.. Os feridos 
cr:i.m numerosos como se \·ê. 

O nde t!staYamos cu csti mav:t c1:1 qnatro metros, quan
do muüo, a distancia da ponta <le noss:is carabinas ;i cabe
ça do bruto. 
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Empurrei levemente J oãosinho, dizendo-lhe " Dcixa
me atirar". 

Eu <lei aincla um passo para a fre nte e quasi logo. 
Yi c.lcantc clc mim e a mais on menos um metro, o zagaici
ro CJl1C· tomava posição. 

Não clcmorei, logo apontei â. fêra na cabeça, no canto 
do olho que me mirava. No pux:ir do gatilho, o tiro 
sahiu e o bruto veio cahir no meio <los cachorros. E ll c 
teve nincla a fo rç:t de lavrar, de uma unhnda a espalda 
de um <lc11cs. 

O zagaiciro não teve ncccssidaclc de i11tcrvi r. Após 
alguns curtos minutos. o íclino não <la\'a mais signal de 
vida. 

Pedi que se me rcser\'assc o couro e que se tomasse 
muito cu iclado par ati ral-o. 

O próprio J oãosinho tomoc. conta dessa tarefa . 
O trabalho f oi bem feito e mesmo rapidamente. 
Cacla um <los indios tomou um quarto da féra que 

carrego u no seu cavallo. Levaram-se tambcm as duas 
costellas. 

AchaYamo-nos num pcq1..1c:no vallc, hrnnitlo e carrega
do com mna ycgctação muito densa. 

Fazia mesmo dcb:iixo <lella i,m sombreado tal que 
d:iva :i illusão da quéda <lo <l ia. 

Ademais o sol havia realmente baixado inuito. Apres
sa11<lo-nos mesmo, certamente não chegaria.mos ao penso 
antes da noite. 

Para sahir da espessura <la matta toda enredada de 
cipós tivem os que anelar a pé puxa11clo nossos c:wallos, 
por mais que hotwcsscmos seguido a picada aberta na ida, 
e logo fóra dclla, tornámos a montar. 

Assim pudemos anelar mais ligeiro. 
Depois dt! tcnTlO S alcançado o campo, pegá.mos no 

trote. 



A VíDA DOS D i DlOS c u~wcURÚS 303 

O sol agora tinha entrado. !\'1as cst:wamo-nos apro
ximando. 

Logo atravessámos o ult imo capãosinho ele matto que 
nas scpar:1.Ya cli1 queimada. 

Varada esta, não fal ta\'a111 mais de que uns quinhen
tos metros .:1 percorrer até o pouso, onde chegámos com 
a noi te. 

T odos os meus companheiros cstn\·am conten tes e 
:llcgrcs. 

Col10<Juci-me tamhem, no mesmo diap:isão, porque 
minha s:it isfacc;ão cr:-i ti'io g rande como a del lcs. 

O meu nrnior anhelo C] l lC era ele caçar onças. acaha\'a 
de rcafo=ar-~t·. 11nm momento em que ;is minh:-is ideias cs
tav:,111 ahsorvi1l:1s por outros pensamentos mui to dif fc. 
rentes. 

A 11oss.:1 jornada lrnsia sido feliz e fc rti l. 
Os indio~ por s.t!11 fado porqnc ha" i.1.111 feito nma lin

da e copiosa provis;io de carne e e:u-111es1110, porque tinha 
ganho uma magnifica pclle de t igre. 

P or costume. cu digo sempre tigre, q u,rndo deveria 
cliz~;- ~m::a: :tJ)L'S:l:' ~~; que o Joãosinho. diz como os gua
r:m1s La yaguarcte . 

Pocli;imos Yoltar de manhã á Aldeia. Havendo sido 
muito faYoravel il caçadi1 e.lesse primeiro clia , tcrinmos po
dido considerar-nos muito feli zes e grandemente satis· 
fei tos; mas, j;'t que csta\·,1n10s nesse Iogar d e caçadas, nos 
veio naturalmente o desejo ele accrcsccr ainda o nume ro 
das nossas prcs~s. 

Decidimos cntfio de reno\"ar o que haviamas f cito na 
manhã anterio r, se por ac:iso. nch;i,ssrmos clc no\·o, c::i.<; a 
gross:i. nn queimada e c.1so cont rario, faríamos com os 
cachorros, uma balida nos mattos dos arredor es. 

A ssim, poderiamas ter a possibilidade de levantar 
antas on porcadas. 
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Com estas ul ti mas reflexões, e como acab,wamos de 
molhnr o churrasco <l a. nossa. j:inta - costcl las de onc;a e 
de cen·os - com um chimarrão, dcitámo-nos . 

• . . 
Como nn vespcra, na manhã scg11intc, pela madrugn

da, csta.v.imos a C:\vallo, e logo sahimos. 
Dois bugrcs ti nham re t ido atrás <!e nós os cachorros 

que haviam sido trcllados. 
Quando fomos para <lcsemhoccnr nn ql1eimncla, havia 

na sua extremidade nlguns Ycados. 
O C:ipitão Guad1-1\cã, com dois l>11~ rcs, mais os dois 

que re tinham os cachorros, se foram a.clt:antc, dando uma 
volta muito grande peln Sllil. esquerda. 

E mqua.nto Joãosinho e os tres lndios que ficara.m coni
migo, avançámos com cuidado, hcir:mclo a queimada por 
dent ro do matto a fim ele 11 iio nos mostrnr. 

Reparando num dado momento, n inquietação que 
most ra.vam os Yeados, p:1:-ámos. 

Esta,·amos ainda muito longe <lellcs para pensar po
cicr atirar. 

Agun nfamos. 
Depois de um instante ncss:i. cspc r::i , ouvimos os ladri

clos de nossos cnchorrn:-. Qunsi ,10 mesmo tempo, v lmos 
os veados assusta.dos fugir e dcsappa.rcccr. 

Atrás de que os cacho rros estariam cor rendo? 
Tinhamos subido de novo a cavallo e beirando a ori

lh:i. <lo matto na propria queimada, andámos <leYa.gar. 
Os laüridos apro:-.ima,·a111-sc. Logo vimos <lescmbo· 

car na qucima1.fo., sah in<la do m.i.tto que ~i nhamos 11a nossa 
frente duas nn tas enormes, seguidas de per to pelos C."'\

chorros. 
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Elias vinham na nossa direcção, como para alcançar 
o rio Niutaquc, onde estaYa o nosso acampamento, nosso 
pouso. 

Os c::i.cl1orros as apcrtav:un cada vez mais. Entrá
mos ligeiro no mntto para esconder nossos ca,·allos e prom
ptos, todos os cinco, aguarelámos a passzgcm d.1s antas que 
ch egando a galope . .1panharam ele fre nte nosso fogo , isto 
e, nossos ti ros, a bôa cfü tancia e pro,·avclmente, entre am.
bas, ellas rccc',cr:i.111 :is nossas cinco 1Ja1as. 

Uma dcllns cah iu no log;:tr, a onlra correu ainda \lns 
vinte metros e l:ahiu finalmente antes de alcanç;u o matto. 

Era um ::::i. coisa quasi incrível ver-nos servidos assim 
qu.1si mila;;rosamentc por uma sorte que, raramente ma
nifestava-se <le maneira tão ostcnsi\•a e com tantas e bel
las oportllnidaclcs. 

Convém. e é preciso dizer t:1.1nhcm, que os Guaycurú~. 
no que concerne ás caçadas são mestres. Pode-se ajuntar 
mesmo, que propriamente fakmclo. o seu officio é o de 
caça.don~s. 

O s ardis que usam, lhes ,·alem muitas vezes quasi 
ta.nto como as St1as armas. P odemos diz er, a mesma coisa 
dos in<lios que não empreg:un armas de fogo, Com arcos 
cllcs sEio ele llma destreza incri \'cl e s5.o tão confiantes em 
si mesmos e tão seguros que não hesitam cm o.tacar com 
as suas flechas nté as onças. 

Estas <lu::i.s novas pre~o.s, iam dar-nos trabalho para 
o resto do dia. 

Dua~ hor:::i.s mais tarde. o Cap it:io Guazú-Ãcã e os 
seus quatro companheiros, depois de terem On\'i<lo os nos~ 
sos tiros e comprehcndido o que acal>ava de acontecer, 
tendo continuado a sua exploração, nos alcançnram c.1.d:
um dclles trazendo wn cateto. 
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Ha,·i:un surprehcndldo um pc<p.1cno han<lo desses por
cos e haviilm pocli<lo matar cinco <lcllcs. Era a abun-
<lancia ! 

Os ult imos chcg-ados. no te1npo elll que ilcab:n-amos 
de t irar os couros das a11tas, se forilm ao acam pamento 
onde conclui ra111 a limpcz:t e os aprcstos clc :ma caç:t, sem 
esquecer , nem deixar de fabr icar ~ :tf amacl:t morcella ; o 
pet isco que é para clles lllll il prep:uaç:io culinar ia - não 
direi ela sua especialidade, da sua iiwcnção, porque a vi 
praticada por out ros sclYicolas - mas devo rcconhcccl-o 
e posso cl izcl-o, que I! 1nu ito appctitosa, por maior que 
seja a falta clc tempero. E11a muda um pouco do uso se
guido de carne assada. 

Entrementes ac:ibaYamos <lc tira r o couro, de esquar
tejar as nntilS, e de transportar os qu.1.rtos par:t. o :t.cam
pamcnlo. Os couros fornm hem esticados para poderem 
dcsscccar um pouco e mais d epressa. 

Toda a carne foi charqueada. assi111 como a dos ca
tetos, não rcscrv:mdo < estes sr.n5.o as coste\Jas e algtms 
pedaços par,1. " churr;isqucar", nesta mesma tarde e na 
manh5. seguinte. 

Dcitámo-nos basti'.l.ntc c;i.nçaclos. 1-fovi:unos clccidi<lo 
o nosso regresso parn o <l ia St"'.,.:u intc, depois que toda a 
carne t ivesse rccc:bido du rante duas a trcs horas :t. acção 
do sol. 

* . . 
Co1110 ha\•ia sido combinado na ,•e5,pcra, preparámos 

a n oss:t. sahida <lc n:grcsso logo :t.pós o almoço. Por meio 
de , ipós e cJc i'.1.1gumas coneii'.l. s, os bug res puzcram tocfa 
a c:1rne em fardos. 

Os couros mal desseccados for;im un!. clnbraclos, ou
tros enrolados. 
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A carga foi cm seguida repart ida entre to<los. Eu 
ha"ia rcscn-ado para a minha parte, o couro da onça e 
ai n<la u1n de cervo que amarrei solidamente na garupa: to
mei inais um farcl inho <lc charquc para fazer contrapeso. 

Os tlc111ais, arranjaram-se ent re si pilra carregar o 
que rcsta\'a nos seus cavallos. 



CAPITULO XXXIV 

NOSSA VOLTA Á ALDE IA DO "TUYUYú". -
TROPH EOS DE CAÇA. 

Q UA)!D0 tudo f icot1 prompto, o Capitão Guazú-il.cã 
e o Capitãosinl10 cnc..."lbeçarmn a nossa carax:ma. 

E u scguin-os e atrás de mim, numa f ila ... indiana, 
acompanhavam-nos os outros bugrcs, comp.:111 hciros de 
nossa caça.da que vinham um atrás do ou tro constituindo 
assim um monomio bastante comprido. 

01cgámos á Aldeia do Tuyuyú, muito antes ela noite 
apesar de nossa marcha ter sido bastante vagarosa; mas 
as batidas repetidas nos mesmos rastos de nossas caçadas 
anteriores favoreciam part'.cu1armentc a marcha ele nossas 
cavalg.:1duras lcvn.n<lo todas. além do cavalleiro. uma GJ.r
ga supplcmcntar bem regular. 

Um cou ro de onça pintada, canguçu, t rcs oouros e 
trcs cabeças de cervos com seus chifres, eram os trophcos 
mais nobres que tra.ziamos, a.pós uma caçada de dois dias 
- não se ialando dos couros de a.n ta.s. 

Santo Hubcrto (39) não havia sido sollicit:>.do e ne
nhuma oração se lhe havia dirigido para. lhe supplica r que 
nos concedesse a sua protccção e os seus favores. 

(39) 'Ê o padroeiro tlos caçadores. 
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Ademais, como os outros Santos - salvo talvct San· 
to Antonio e São João - ellc é cer tamente desconhecido 
dos Guaycurús e elos demais indigenas da zona, e sobretu
do com o titulo de Santo Patrono dos caçadores. Mas, os 
Guaycurús como grandes caçadores - diante do Pac 
Eterno - porém sem crença religiosa, sem nenhum pen
dor fet ichista, n5.o haviam podido, como de razão, consti
tuir·sc um Pat rono, ou qua\qucr i<lolo, com o fim de 
favorccd·o s nas suas expedições cynegcticas. 

Ellcs não possuíam Santo nenhum, nenhum icono, 
nenhum ob jccto a quem render graças, a quem apresentar 
qualquer offerta de gratidão, emfim a quem agradecer 
singelamente p elos bons e fel izes exitos conseguidos. 

E ll es acccítam os resultados de uma caça, bons ou 
máus, commentando~os, segundo o seu espíri to, apenas nas 
bases matcriaes nas quaes intervêm independentemente de 
toda vontade humana, muitos factos dos qua.cs um numero 
mui pequeno fica ao seu alc.1.ncc e na sua depcndencia. 

O azar, a sorte, os c.1prichos da natureza, a Providen
cia, para os Guaycurús,-é uma coisa só. um tudo que não 
e.-...::plicam, nem procuram comprehendcr. 

Não racioci nam sobre estes c..1sos abstractos que são 
para ellcs, ;i.s vezes favoravei s, ás vezes contrarias e prc
judiciaes. 

Não se queixam se o resultado não foi feliz e não 
dirigem acções de graça á "Sorte " se esta interveio de 
modo favoravcl. A sua ignora.ncia lhes confere phi1oso
phicamcnte1 uma alta dose de . . . sabedoria ( ! ) sem que 
o saibam. 

J oãosinho, ao chegar ao mattosinho que nos escondia 
a Aldeia, atirou para o ar um ca. r tt1d10. ETa pcrfeitamen· 
te inutil. 

Os cachorros nos haYiam precedido e haviam annun
ciado a nossa chegada. 
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Logo, toclii.s as mulheres. ou pelo menos mna quinzcnil 
dellas, acucli ra10, apparccr.:11do dcscmboccand<i pelas Ya
r ias pequenas sendas, cruzando o mattinho, e: p recipita
vam-se ao nosso encontro com cantos e g ritos al egres, 
como antigamente, quando na volta <lc suas c..,pecliçõcs 
gucrrcíras ell:ts vi nham r eceber os seus Y:'llcntcs compa
nhei ros para. preparar-lhes. c11cabcçacia por cllas. uma. t ri
umphal cn trncla na Alclei.1. 

Cada um:t clcllns esta.va orgulhosa, amlanclo na frente. 
ele levar as a rJ11:1S \'ic.:tor iosas dos seus hr.n:os e nu<lac iosos 
guerreiros e t;unbctn parte dos espolias elos inimigos, ven
cidos ou s i111 plesmc11tc .is p resas e as viclimas <las suas 
caçadas. 

Se repisamos este fac to é ta111hcm porque cst.1. scena 
renova-se inva:ri.ivchrn.:nte. a cada chcg:'l(l:l. 

Ago r:1, cllcs não faziam mais a guerra, 111:-is o t rac!i 
cion:tl cos tume persistia. 

Dcsencilhamos, como sc111prc cm í rente ao rancho cic 
J o;iosinho, e atando logo nossas rê<lc~. scntãrno-nos nellas 
aguardando o ma.te chimarrão. 

Sempre ta111bem, como de costu me e com a mcsmn 
íorm:l. apressada Jhivajhâá preparav:1-sc para CCYal-o ( 40). 

(40) Expressão usada pelos Mano Grossenses. Ellcs dizem 
cC..:,·ar mate>. 



CAPI T l: LO XXXV 

OECIS,'i.O T01'1.~ DA PARA NOSSO REGRESSO 
NO "REBOJO-GRANDE". 

N ESTE. 1110111cnlo cm <1uc o mate fayorccia o c.Jcsc11-
,·olvi111c11lo elas ideias, o C'JUC mais me interessa"ª· 

era acautelar-me cm tomar. ou fa.1.cr tomar todas as pro
vidcnci:ts e d isposições nCCC$-5a rias para o nosso regresso. 

A occa~i:'10 de folar <k ssõ\ vi:1g-c111 de volta era tanto 
mais propicia quanto era necessár io o accôrdo entre o 
Capitão Guazú-.~cã f( l lC cst:l\'a presente, e o Joãosinho 
para me acompanharem. 

Depois de algumas palavras entre cll cs e cm seu idio
ma, foi clcciclido que, n:t manhã seguinte - cst,wamos cm 
14 de Janeiro - depois do almoço. parti rianios para ir 
dormi r n.i. fazenda ele Santo Antonio do NahiJ Cquc, e que 
de lá, ellcs me acompnnlrn.riam atê o Rcbojo-Grnndc. 

O Capitão-G uaiú-i\ cã haYia dc~pachaclo para a Al
tlefa-Gra ndc, toe.los os llugrcs de sua gente, coin :ts suas 
cargas de carne e isto 11a ta rde ela nossa chegada ao Tu
yuyú; cllc k wia recommcndaclo que viessem para ncom
p:mhal-o a té o Rebojo Grande no dia seguinte e ccclinho, 
dois homens, tr::i.zcndo para cite um outro ca,·alto que lhes 
!i.1,·ia indicado. 

Ass i111 . h;wcndo sido tudo bc111 combinado para a 
nossa sahicla, cada um de nós foi de itar-se. 
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PrcciSJ..v:tmos mcstno <lcscançar para estarmos frescos 
e dispostos para a viagem do dia scgllinte. 

O Cnpitão Gu:izú-Ãcã dormiu no rancho ele Jo5osinho, 
numa rêdc atada pertinho da minha ; comtudo estavamas 
separados por um ... tabique ( !) consistindo num couro 
clc boi, pendurado a um caib ro, do qual pendiam t:tmbcm 
c.li\'crsos trapos e pannos vcihos. 

Jfl, tinha-me clcit:ido, cspichamlo-mc 11.1 rédc, e 1,;Lo 

ti Yc 111ai..:; que Í:t7.l'r do que haix:i.r o mosquiteiro e pC'gar 
110 !30l11110, 

O <JUC f iz, SL'lll 11ct1hum c:-forço. 



CAP ITULO XXXVI 

A VOLTA. - PRIMEIRA ETAPA: DO "TU
YUYÚ " A "SANTO ANTONIO" DO NABI 

LÉQUE, 

A CORDA DOS muito cêdo, todos juntos, J oãosinho, 
o C:ipitfio Gllaz\1-Acã e os ln1g- rcs do ruyuyú que 

dcvi.1 111 acompnnhar-nos, e cu mesmo tomámos o mate, 
sentados cm roda elo fogo. 

Pouco depois, tratei de arrumar os meus trens, prepa
rando e dispondo cin ordem tudo quanto devia levar com
migo, e como carga destinada :to meu ca.vallo; deix.tnc.lo a 
pcHc ele onça e duas cabeças de cervos aos cuidados de 
J oãosinho que os rcp..1rti r ia. entre a sua gente. 

D uran te estes quinze dias, ctles se me h1l\'ia 0105-
t rado um cxccllcntc companheiro, sc rvi<:; al além do que se. 
poderia acredi tar d <' uma nahtrC1..1 sem cultura , e até mesmo. 
um ami~o devotado. 

E llc 111.1ndou buscJr o meu cavallo que chegou do 
campo bem dcsca11çado e frcsq uinho. 

E, i'l. inda mais, paro si e os <l C! sua gente que iam ser 
11ossos compa nheiros <le viagem, cavallos bem repousados. 

Antes que comcc;ámos o almoço chegaram os dois 
bug res da ,\Ideia Grande, tra,endo o cavallo pedido pelo 
Ct1. pitão-Gua1.ú-,\cã. , 

E ntão, todos juntos, logo almoçámos, e como o cos
tume estabelecido e que vigora permanentemente, nas duas 
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Aldeias, o c.1rdapio foi um churrasco. mandioc,1 as5ada e 
espigas ele milho ícrviclas. 

T omúmos cm seguida um mate. 
Est.'\\'amos então to<los prom ptos. 
Apertei .1 11150 a todos os hugrcs que cst avan1 prc· 

sentes e que 1150 dc\'iam acom pm1ltar-nos1 e tambcm, dei 
um bom aper tão de mão .l Jh?\'a jhil :.i . .1 incli:ma, a bt1g rn, 
ao devotamen to illirnitaclo que no~ te r ia scf:"uido si t ivesse 
ousaclo pcdil-o a J oãosinho, que pro\':wclmcntc não lh'o 
teria ncgnclo. 

E. montantlo a cava\lo. ahanclon:imo~ a A1dela tlo 
T uyuyú e seus moradores que, todos, mu lheres e crianças, 
dcantc dos ranchos nos olharam partir. 

A ntes ele dcsappa rcccr ntrás cio mattosi11ho tlc i um 
ultimo olh ar a essa gente, da11do-lhcs com .1 m5.o mn sym· 
pathko e derradeiro adeus. 

Adeus ao qual responderam po r palav ras e por gritos· 
que tinham <lc certo a sua si~nif1cação, m:l.S que 11ão pude 
comprchcmkr. O Joâosinho traduziu-me como signifi
cando: º Bô:i. viagem, bõ.a sorte e. f cl icidades ". 

Aildámos logo bem ligeiro. 
Pelo meio dia passa vamos ao retiro S5o João, e. pelas 

trcs horas da tar c.lc chcgavamos n Santo Antonio <lo Na
bi léquc. 



CAPITULO XXXVII 

SEGUNDA ETAPA: DE "SANTO-ANTONIO" 
DO NAB I LÉQ U E AO "REBOJO-GRANDE ". 

E SPER AVA-ME uma surpresa â nossa chegada á ía
zcnda. 
Reencont rei-me com o meu jo\'Clll amigo e compa

nheiro ele ,·i ctgcm de ida cio Rchojo-Granclc a Santo-Anto-
11io do Nal1iléquc que eu devia alcançar sômcntc, n:i. pri
m.cira clcstns fazendas, ;i minha ,·olta elas aldeias, con for
me ha\'ia sido cornhinado entre nós quinze clias antes de 
scpara r-11os. 

Dois dias. cllc jit c::.tava. li1 agunrdando a 111inha che
gada. 

Decidimos logo que :i nossa. sahida seria na manhfi 
seguinte, sem falta e á primeira hora., pa ra chegar, se fôr 
possil'cl, até o Veado Gordo, neste mesmo dia. 

Q ue l,e\ la trotea<la 1 Se tivesse podido realisar-se. 
O Capitfto Guazú-.t\di, Joãosinho e os t rcs bugrcs 

que Linharn vindo commigo da aldeia, dcvi.:un , como com 
binado, acompanhar-nos para servi rem de praticosi na 
t rnvcssin <la ilha do Nabilég ue . 

.. 
• * 
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Na manhã seguinte - 15 <lc Janeiro 19 .. . - levan 
tados mui to de madrugada e feito os nossos prcparati\'OS, 
isto é, promptos nossos trens bem arrumadinhos, apressa
mos os bugres para a sal1 ida. 

Foi pena perdida. E llcs não acabavam nunca, e pa
recia que sentiam muito ahandonrir Santo Antonio mesmo 
pelos poucos <lias que ia durar a viagem de ida e Yolta. 

A dona <la c:isa e as suas f ilhas, sempre ama.veis 
haviam preparado, mui depressa um almoço - atlcantan<lo 
tres horas a hora habitual dessa primeira refeição - não 
que. rendo <lcix;tr-nos partir cm jc.jt1m, embora que, desde 
a primeira hora <lo <lia nos haviam mandado servir urna 
cxcellentc chicara <le caíé que desde longos dias eu não 
tinha provado e <lc que quasi tinha esquecido o sabor. 

Os indios tinham de certo percebido os preparativos 
do almoço, fóra da hora do costume, e não queriam pcr
<lel-o, e . . . naturalmente fazia.n1 tudo para at rasar a sah ida 
·que queri:imos precipi tar, ig11ornn<lo o a!moço com o qual 
as donas ~le casa queriam obsequiar-nos na nossa des
pedida. 

Comemos bastante \igc1fo. Costume velho. 
T erminado o repasto, fizemos passar os nossos ca

vallos do outro la<lo <lo rio, tra,·cssi:1 que se rcalisn a nado; 
e todos os nossos trens, bagagens e arre ios carregados 
numa canôa, foram transport.idos para out ra margem. 

Fomo., logo, o mel\ companheiro e cu saudar e agra
decer ás don;is eia fazenda, e depois <le apertar as mãos 
aos filhos da <:a$.t e conforme o costume, ter-lhes dado 
um abraço, embarcámos num "cachiveo" (41) e atraves
sámos o rio. 

Os cava]los estavam lá, :unnrrn<los na beirada. 

(41) Voc.ibulo empregado cm Matto-Grosso p:i r;i. designa!' 
as c.a.no:ts cavad;.s cm troncos de .in•orcs. 
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T ivemos logo acabado de se11ar e de arrumar na ga
rupa a nossa leve bagagem. Os bugrcs levando della o 
mais \'Olumoso e mais pesado. 

l\foutámos a cavallo. 
Os incl ios já esta\'am promptos e en1 sclla. 
Puzcmo-nos cm marcha. 
Depois de ha\'cr percorrido mais ou menos uns du

zentos e poucos metros, parimos diante de um grande 
corrixo muito f unc.lo, ou antes de barra ncos al tos, mas 
parecendo ter pouca a~a. 

Os 11:<l ios queriam beiral-o para despon ta i-o (42) cm 
seguida. 

Naqudlc momento perguntei ao meu jo\·cm compa
nheiro se cllc queria seg uir-me. :Mostrei-lhe a direcção 
onde se :ich:\\'a o Rebojo Grande, e propuz-lhe dirigirmo
nos cort;;mtlo cm linha recta no rumo <tuc eu acabava de 
indicar-lhe como devendo ser o caminho mais curto : mas 
dcvcnclo tamhem neste caso, fon;::ir e :i. travessar todos os 
obstaculos que iamas encontrar e que sem duvida se .ipre
sent::iriam á nossa fren te, comquanto naturalmente que não 
fossem intronsponiveis; isto para. não desviar da boa di
recção e t.:i: mbcm pnra não perder-nos, ou melhor para 
não alongar o nosso caminho a. unica coisa que se podia 
temer. 

A minha proposta. era das mais a\\<la.ciosas e atrevidas 
e mesmo era realmente temera.ria. 

No momento, eu não a encarava assim nem a julga
va tal. 

( -12 ) Ec;te vcrl:o é mui:o cmprcg:ido cm M :1tlo-Grosso no 
s ent ido de conto rn;ir o 0 bst:ic ulo. passar a sua penta., a sua cxtrc
mid.1c.lc cm loi;:ir de ::1.1 r;;i\·cssa.l-o. Ex.. : desponta r. um corrcgo, 
um:i. c.1bccl' ir:i. . I sto é, ir a pass.1r a su:i C..'< trcm1dadc .J.O seu 
comcc;o, contornando. 
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Exposta e h c111 cxpl:cada aos lJl1grcs que conheciam 
perfeitamente toda ilha. cll cs não qu i;,,c ram acccit.:tl-a. 

J oiiosin bo e o Capitão Guazú-:\cã falaram entre si . 
mas pareciam oppôr-sc ú minha ideia. 

7'.1ostraram-11os mil di f ficu lcladcs. P ropunham-nos 
ao contrario, uma clin.:cçâo na q ual seria possivcl andarmos 
livn:mcntc, sem nenhum empecilho. Q ueriam ir púu:;ar 
cm certo lugar <lcllcs conhecido. Para chegar ao R<:bojo
Gran<lc, dessa maneira, tcria-:H? necessi tado aincln. mais 
um <l ia e meio. 

Er:t ao nosso YCr umn volta muito g ran<lc e (Jua.si , 
de principio dar as costas n.o nosso ohjcctivo, e =·l nossa 
viagem <lc , ·olta. uma duraç)io ele <lois dias e meio, pelo 
menos. quando prctcncliamo~ rc.·alisal-;:i, cm linha rccta. 
cm \ 1111 dia e mci'l quando muito. 

Não quizcmos. por 11ossa parte, entrar n:-is \' Ístas dos 
hugrc.s, e o meu companheiro, pendente fort clllc ntc para 
minha icleia, fez que rnc torn ei, rnais tenaz . e mnis teimoso. 

Não ha,·ia podido con,·cnccr Joãosinlio e clc<.:idi l-o, 
cllc e os SC l lS companheiros. com o Capitfto Gaa1.ú-,\cã. a 
seguir -nos, no rumo que ql1cri:1.1110s tomar e no qual insis
tiamos cm seguir. 

Sem bem perguntar-nos e sem procurar comprchcn
<lcr quac~ eram .1$ razões e os mot i"·os que tinham os 
bugrcs por não quererem acompanhar-nos . meu compa
nheiro e cu, <lccicl!mo-nos, sem 111nis insistir cm pôr o 
nosso projccto a execução e logo. lançámos os nossos ani
mo. cs no corrix o. ;linda que os indios, ,·~n<lo isso, se foram 
cm scgl1icla na clirccçiio ele sua escolha. 

Pela primei ra vc1. os b l1g:rc~ não quizcríllll nh<'<lcccr
mc e não q ui zcra1 =-i ncompanhar-nos. 

Como nós, cl:es insistiram na sua tcimo~ia sem querer 
nnnuir ao que parecia ser a no~sa cxigcncia . 

Que n:i.zõcs ti nham. clles? 
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O corrixo íoi atrascssa<lo sem granc.lcs diíficul<la<lcs. 
E r~ muito lo<lo~o e cheio di: pl.i.n tas ~qna. ticas. 
Cotntrnlo, penosamente nosso!'. ca,·allos vararam-no. 
Do outro lado, conti11uámos a seguir a. direcção q11c 

nos h:wi:unos ,lado ;"l s.thida - rumo N-!\-0. mais ou me
nos 10 gr<lus depois ele ha\'er-mos marc.ttlo ao longe di,·cr 
sos .pontos notavcis. 

Olhan<lo atr:\s de nós, vimos os inclios bcir:mclo o 
corrixo que corria de Leste a Oeste. 

Depois pcr<lcmol-os de vista. 
Dur;int<.: muitas horas. atra,·cssámos altcrnati\'mncntc. 

c.1mpos limpo~. nos quaes aprcssaxamos o trntc. caranda
z:1c ... dlm, e tamhc1n alguns corrixos. pouco ítul<los. 

Olm.:n·.t,·.\111os escrupulosamcmc a tl ircc,;:ão 111:i.rcada 
11:1 s:i.hi<l:i. que se.guiamos o mc!hor possi\'cl, proc11 rnnào ao 
long-c al;tun ponto de reparo. p.i. ra guiar-nos de modo mais 
cer tei ro. 

Fomos ohr i~n.clos comtudo varias vc%.C'i e tnl \';t r ios 
lagares a contornar pequenos capõcs d'! rnaao, nos q1i.1cs 
os no~sos C.J.\'.tl!os não podiam entrar e taml>em pequenos 
c.'lpõcs de cnr;1nda i~. muito .i.pcrt:ulos. nos qua.cs os bro
tos (43) constitu iam um ob staculo dif í icil ,le se ,•t:nce:-, 
po r causa dos espinhos ele que são armados os longos 
pcciolos da.s su;i.s fo lh:1s, m:ls logo, torna\'amos a re tomar 
a. bõa via, o rumo certo ao j11lg,1r de nossa apreciação. 

Pelas trcs horas, cntrãmos num c.\r~ndaz:i.l b:i.stantc 
espesso. 

Frcciuentcmcntc tinh::1111os :l ohriga.\ãO de evitar, de~
vfanclo-os <.'!ip:1ço.:; rc:!!'ula.rcs oJHlc a. vcget:ição era por 
<lema.is clcm;a, p:lrJ. voltar cm seguida, cm tanto como era 
possivcl. 11a ,Jircc\:io certa, na qt1al cont inuawunos nossa 
marcha cm dcantc. 

t -13) f'ilholc diz-se 11:i.r:i. dc~i~nar os <::i.r:uulais novos peque
nos cuja :i.lmr:,. não pass:i. de metro e meio aproximadamente. 
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Nestes momentos, sentia nascer cm mim, um ;irrc
pcn<limento tar<lio que procurava tom:1r o lagar do tcn:.iz 
optin1ismo que me animava na sahid:i., quando co:widci 
meu companheiro a seguir-me no itinerario que lhe pro
puzcra. 

Um vento forte se havia lcva11l:ulo e o tempo nos 
ameaça\·a de uma tempestade. 

Eram ngora mais de 4 horas da tarde; e 1150 ac..1ba\'a
mos de sahir desse carandazal que app.,rccia querer pro
longar-se mi nossa frente indefinidamente e que. ás vezes, 
e em certos Jogares os mais espessos e os mais apertados, 
nos viamas obrigados de akm<lonar nosso rumo até 30 a 
40 metros, quer á direita quer na esquerda pam livrar-nos 
da espinhosa vegetação. 

O tempo continua\'a incerto. O ccu estava coberto. 
Por causa desta circumstancia, a noite chegaria mais cêdo 
e ficaria mais escura. 

Surprchcn<lcr-nos-ia neste <leda.lo <lc i1hotcs de m::ittos 
f cchados e espinhosos ? 

Sc11tia de novo rccahir cm 111im todo o peso de mi
nlrn. temeridade e de minha teimosia diante d:1s consequcn
cias que as <liíiiculcla<les :unontoar.:i111 sob os nossos pas
sos, no mesmo tempo que atrasavam .1 nossa m:trcha. 

Sentia tamhem a pesada rcsporn;ahilicJacle que me in
cumbia, porque era cu que, cm primeiro lugar havia pro
cnra<lo levar o meu arnigo por esta rota duvidosa e arris
cada, onde os perigos, podiam tornar-se muito grandes e 
tomar mes1no uma gravidade tragica. 

E, eu eslava, p<:rgu ntanclo-mc se nos haviamas man
tido sempre, apesar de todas as precauções tomadas, a.pc
SJ.r <lc nossa constante attcnção, na linha recta, prosse
guindo na dirccç:ãv que 110s cl;inws como has e? 

Quc111 s..1hc, diúa-mc, se não nos temos desviado para 
um lado, ou pa.ra outro? 
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AtC o ponto onde nos acha\'a.mo~. não havia.mos r e
conhecido nenhum logar que ti\·csscmos cruzado na ída. 

I sto contribuia a accrcsccntar as minhas <luvidas quan
to á rcctidão do rumo scgui<lo até neste momento. 

D (! todos estes pensamentos e de todas minhas r efle
xões intimas, não dizia n~da. ao meu companheiro, não 
qucrcn<lo clcsacorocoal-o. nem fa,:.cl--0 arrepcncler-sc, ta lvez, 
prcmalllrmncntc, <lc h:wc.-r-me escutado. <lc haver acre
ditado cm mim. de ha\·cr-mc seguido e de h,wcr manifesta
do, de subi to, um eothl1siasmo tão grande a favor da minha 
audaciosa e arriscada proposição, corno ao meu projcctn 
to o cheio de dif[iculdadcs. 

Ao contrario, esforÇêlva-mc em rnan tel-o na crença 
que nos haviamas sempre con~CTvado na bôa di recção e 
qllC ele certo n5o tardaríamos a encontra r algumas traç~s 
de nossa batida da i<la. 

P elas seis horas da tarde, o carandazal começou a 
tornar-se mais ralo, podiamos andar num trote ma is 
alongado. 

Avanç,ámos assim alguns kilomct ros mais. 
Entrementes cstn.vamos cncaran<lo a. eventualidade de 

csla rmos obrigados a parar e pousar no mesuro legar. onde 
a noite completa nos surprchcndia, em pleno caran<lazal 
talvez ! 

E , o pcor sc111 Ull i;\ gotta de agua! 
Nada haviamas comido 11cm bebido o <lia inteiro desde 

o almoço antes da sahi<.ln, almoço CJ llC para nós havia sido 
a<li::111ta<lo quasi trcs hora:; ela sua hora hnbitua.1 . 

Nossa mar..:ha haYia-se e{ fcct uado até esta hora tar
dia, sem parada algullla, sem dC S(;3 11ÇO, graças a s~rtc que 
tínhamos <lc possuiar cavallo~ l1011s e q ue ele ,na.is acha
vam-se muito repousados e bem dispos tos. 
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S entindo takcz e rcconhccc·r1< lo que rcgressavnm .í 
"qucrcnci:i" (4-+). 

:Mais do que a fome, a sê<le nos :1ssedi:1, e fazia-se 
ardentemente senti r. 

A noite aproxim:n·a-sc rapid:tmcotc. Cont in uamos ao 
trote num c:-i randa7..al lão r:i lo que se tcri:t podido ch a:uar 
c~mpo. . 

Estavamas pensando - e cr.i lã, o nosso commum 
modo de ,·cr - chegar ao corrixo do Veado Gordo . 

1\·fas . . . quem snbe?.. . Tnl vcz clcllc es tivéssemos 
muito longe ainda ... ? 

Apcsnr da noite totalmente cahi<la que nos envolvia 
nas suas trevas, aprcssav,.unos sempre mais os nossos ca
vallos n:1 esperança de acha r agl1a. 

F elizmente que as nossas cavalgadur:1s eram soHdas 
e mui descança<la:i e podiamas fo rce jai-as. 

A noite t inha-se tornado muito CSCll r a. Já o d isse
mos, o ccu era muito anuvca<lo. 

Enfim ... ! 
Nessa mcdonh~ t!St\,r\dão, na qw;:i.\ a. acuidade da 

vista de nossos c.1,·allos suppria a inip~rícição e fraqueza 
d:i. no!-s.i, percebemos, assim mesmo, cm nossa frente, 
quando já csla\'amos muito pcrlinho. um cspac;:o bastante 
c.-.: tc: 11 .so, alvejante que faz.ia contraste vi \'O com os :irre
dores mui to pretos cm que nada se percebia. 

Não era de certo uma mi ragem, uma illusão, um en
gano da nossa vis ta. 

Era agu~, sem ncnho111.1 duvida. 
Com cíícito, era. uma pequena laguna que se ltavia 

formada numa <lcprcssão, cm conscquencia das ultimas 
chuvas. 

{44) P;\\;wra usn<la nos 'jl:t.Ízt~ da i\mtfi<:3. t5f!anh? la. ~J.rl. 
dcsig11ar o losa r onde os onima.cs <lomcsticos fornm cn:id~,s. ou 
onde cllcs por muito ,tempo ~e h:lo cosluma.do. 
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Elia rericctia. na escur idão profunda que nos en\'ol
\'i:t, certos raios que o sol nclla havia armazenado, raios 
que davam .i sua supcrí idc a côr alvacenta que nos pcr
miltiu dcscobrii-a. 

Aproximámo-nos p.ira veri ficar e rccouhcccr o ter
reno que era muito mollc e apaul::i.<lo nas suas beiras. 

A agua n5o podia ap~nhar-sc a não ser a dois ou 
trcs metros, mais a dentro, por causa da sua fraca pro
íu11didadc que era qu.1s i nulb. 

Logo apeámos e fomos buscar a.gua pant apaziguar 
os ardores <l ;;i 110::;s:1 sêdc e refrescar 3 nossa g;1rgant:1 dcs
scccatl.i pelo forte calor do <lia e nrnis .iind.t pelo ,·cnto 
que lhe succetleu. 

Em seguida, dcscnci lhamos os nossos cavallos que 
k v;imos i \agoasinha. 

Os coi'.atlos precis:wam tanto como nós dessa agua 
frcsquinha procur;1da com tan ta sofreguidão. 

Depois, puzc.mol-os na soga (45 ) , atando-os mui 
pert inho do lagar onde iamos annar as nossas rêdcs. 

Para isso, fo i preciso aproxirnar~nos mais um pouco 
do carandai al que ;\\'an~av:t na pequena laguna. 

Não foi possível fazer iogo. Tudo estava molhado. 
Ho.via. chovido tah·ez e prov:ivchnente. a\,unôa.ntcmcn

tc algumas !1oras nntcs de termos chegado. 
E., aincln mai~. nessa escur idão que., tudo encobria te

ria sido muito <lifíicil descobrir e acha.r lenha. 
Do outro lado d;i laguna, limitadn pelo carandaza. l e 

cm (rente a.o lógar onde cst,wamos e on<lc hasiamos atado 
os nossos cavall os u111ri linha m uito escura se estendia 
adc.tnte e ã nossa di reita um pouco mais ou menos paral
lclarncntc ao caranda1.n1, <lcixa.nclo entre ella e este ultimo, 

(45) Sog::r.: corda cross::r.. 
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um campo cst rei to <l c uns sessenta metros, como pu<lemos 
avcrigual-o pela m.i.n h5.. 

A linha 1nnis escurn era um capão, cujo· cimo .<las 
suns copadas fronclescentes, se pcdilava no ceu, com um 
tom apenas um pouco mais cla ro. 

Depois <le tcrntos comido um pouco <la matula que 
a dona da fazenda de "Santo Antonio" havia especialmen
te preparado para nós e <lc que nos h::wia provido rcpar
ti11<lo-:1 cm ca<la um <los nossos rcspcct i\'OS sapicuás, <lc i
tnmo-nos. 

Era perto <le on7.c horns <la noite. 
Esta jornada de cavallo de m:i. i5 de 15 hor:is, sem 

parad;i. ;i.J~mnn ~cm <lescanc:::o algum, clurante a qual, nas 
parl'cs melhores do campo. haviamos forçaclo a 1:1archa de 
nossas cavalg-aduras, h:wia cointmlo for temente provado 
a noss;i. rcsistcncia e tamhcm .i de nossos anirnacs; mas 
não tinha d i111 in11 ido em nada o potencial da nossa 
energia. 

• 
• * 

Pela manhã ou melhor pela :ilta madn,gnda, talvez 
pelas duas horas, um ele nossos c.:wallos se po1. a r el in
char, e ouvimos logo como um curto gt\lopc (]Uilnto o 
comprimento ela soga que os a ta,·a podia pcrinitti l·o. 

L evant[1111o·nos <le suhito e carabina lla mão est ive· 
mos aguar<lando, promptos para q uai quer crncrgcncia ou 
acontecimento. 

Uma onça, sem duvida nenhu ma, tiuha-sc nproxima
do e h,wia assust;1do os 11ussos cavallos. 

Fomos perto c.k:ilcs. E st:1,·,1111 na CKlrrmid:1dc da sua 
soga <lc toda esticada. e a mais ou 111c11os uns trinta metros 
da.s nossas rédes. Ellcs tremiam ele susto e de medo. 
Acarinhamol-os, Í.l lanclo-~hcs e fi camos ·csp~randu um 
momento perto deite s. 
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N:io CJ1.1Yinc lo mais n1 iclo 11e11hu1u, voltamos ãs nossas 
réclcs, onde a ntes de deitar-nos o meu companheiro despe
jem ao ar um ti ro da sua carabina. 

Tinhamas tido bastan te sorte ! 
Os cavallos h:wiam sido soliclamcnlc atados , e as 

cordas ti,wiam resistido ao puxão. 
E ra para. nós umi'I. grnncle fclicicladc. scn5o, ficava

mos a pé! 
E. nos ,i.Chíl\'arnos na ncccss i<laclc ele con tinuar a via

gem " pcclihus. cum jambis ", e com os a rreios dos nossos 
ca\·:tll n:; nas co~t:'ls . .i.té a fru:rrnfa do "Rcbojo-Grnnclc", 
talvt•;,; i\ i11d n lllllito distante. 

A p.i.rtir desse momento, 1·cf kclinclo. a ,'llcrla nos [cz 
comp rc:hcndcr. cm que penosa situação tcrinmos oodido 
achar-nos se os nossos c.1vallos hou \'CSSClll csc:i.paclo. e 
t.1mhcm nn pcrig-o que a pé. poclii'.!. fa1.c r-11os correr uma 
onça faminta. nesta noite t:i.o t'Sc.ura. 

N ,=io rwclcmos mais pcgi'\r no somno. E. 1111 1itn :111\I"<; 

de que o~ clarões do ah ·orccc:- apparcccssem. cnci lhamr,~ 
nossos ca\':tllos e mettcmo-n os c:n llli"t rcha. 

A noi te , comtudo, pouco a pouco se csclarccin C' Ji\ un 
oriente os indicias da nurora 11 .lsccnte se manifcstavn e 
ilug-mcntn\':t. a. claridade. 

A ndavnmos dc:Yagar e a passos. () ch:io era rnollc. 
Os cm•:lllos a tolnY:1111- ~e levemente. 

Depois de have r sc~tt itlo clnri"tntC <luzen te!- a treFcn
tos rnct ros nossa di recção primit ivn, pc11s:1111os reconhecer 
e rc,·cr uma pat'l.agem já vista. 

Ex.i.min;i.mlo at tcn tiY<m1c11 tc o ch:"io. m1111a q ncimnda 
nnti!-:'a um po 11co ante rior ú n ossa primcir:i passagem, re
paramos os rc1!-tO:-i muito 1mn1crosos <le pisad.ls ele c:iv:illos, 
um f)Onco desmanchados pc.l::i 'i gro~!-i\S clnwns q ue I1avia111 
c:,h ido clcpfJi~ e lambc111 ou tro~ t:i nto~ r.,~tos e pisl<fas•<lc 
bois. 
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Nãó havia mais que clu\'idar. P a.ra nõ:- . tinhamu:- , 
com certeza, cabi<lo na bat i<la da nossa ida e <leviamos 
~star mui to pcrlo do corrixo <lo "Vca<lo-Gor<lo". 

Effectivamentc coutinuau<lo sempre, nossa marcha 
para <liantc, porém seguindo agora os rastos impressos no 
chão. chcg-ámos clepois ele um percurso de 700 a 800 me
tros, Jla margem do .~rnnc\c corrixo, antes. <la sahida <lo 
sol. 

Nosso pouso hav ia sido apenas a um kiloinetro do 
ponto onde <lcviamos cf fcctua r a t ro.Ycssi.i do corrixo. 

Logo apeámos e rcc nci lh{lmos os nO!:õSOS c:\\'allos <lis
pondo tudo (jl;anto q uerimnos evitar que se molhe, hem 
encima <la sdla ; e despindo-nos, f i7. cmos lllll p:1cot inho ele 
noss..1 ro l1pa que cada um mantc,·c na su,1 cabcç;i. e Sllbin
do ;i ca,·allo, lançámos os nossos a11ím:i.cs 110 cor rixo que 
foi prcstc11~cntc a travessado. 

E, senÍ'· riloclif icar o nosso t:-ajc. percorremo~ a ssim , a 
cavallo, a distanci;i (! l lC nos scpar:'l\'a <lo out ro braco do 
corrixo (1500 metro_.; mais ou menos). Como o p r imeiro 
o atravessámos da mesma maneir<l e sem entrave: nenhum 
af)esar dos numerosos ca111alotes e outras pl antas aq uatic..1s 
que cobriram crn parte a supcrficic <las suas aguas; m:i.s 
que haviam sido ro111 pidas na occ..1sião <la nossa p rim~ira 
pa~sagcm. 

Logo, na m~r;.{elll oppostu, apeámos, e vestimo-nos. 
Depois de haver co1wcnienteme11te e de novo reenci

lha<lo os nos~o!i ::m im:i.cs. iamos poder terminar o trajccto 
que nos restava para chc~ar á fazenda <lo ''Rebojo
Grande''. 

Tin ha.mos cxaminaclo cul<ladosa1t1entc as beiradas do 
corrixo no sct1 braço principal, suppondo que os indios 
th·cssem podido por extraor<linario, ad ianta r-se-nos. í'fas 
não vimos nenhum signal, nenhum rasto, o q ue nos con· 
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venceu que ellcs fic;n·am a imla atr.í. s de nós, salvo se, por 
acaso, ti\'csse111 varaclo o co r rixo mais acima. 

O que a final era pouco pro\'m·el. 
Falta\'a-nos vcncn um pouco mais de 9 kilomctros. , 

(c:,,:actamcntc 9 k. S(X)) par:i .tlcançar o " Rebojo Gran
de "; mas o campo, cm m.1.is da. metade dessa <l ist~ncia, 
estava alaga.do, como na lC.ln:, e a. out ra metade, muito 
amoll~cicln e cm partes apadada . 

Foi preciso an<lar :i. prt:;so. apro\'ci taH<lo apcnns para 
11111 trotcsinho as parte s mais fi rmes. 

E mfim, pelas 10 hora.s - ncs:-c 16 de Janei ro 19 . 
- i1prcsc11tava1no- nos, ha.tcn<lo ú porteira <la fazenda. 

O clo t10 seu Ilcncviúcs, veio com o seu filho 1'Iancco, 
r('c<."\Jc r-nos, e totla. a familia que era muito numerosa, 
Ycio ;:í. porta t~ .í frcntt.: do ra ncho p~ra cu111pri111c11t:u-nos. 

11ancco dc~cncilhon os cavall os e tomou cuidado 
dcllcs. 

Ellc:s pcrtcnci;:,.m á faz enda. 
E sta.vamos n.trazaclos de um meio clia - o\t a11 t<.!s <le 

:,!g-umas horas sómc11 tc1 cmquanto á data fi xad.i pam a 
n;ssa chegada. 



CAPITULO XXXVIII 

REGRESSO·A "CORUMBÁ". 

A J)i!(lttC:11 ::1. lancha a vnpor a ·· F loriano Pt! ixoto " que 
devia levar-nos n Corun1bú cs l-ava j.í. no porto aguar

dando a nossa chegada. 
A tripu1ação não dem orou c111 pcrc~htr a nossa pr<'

scnca e não tarclou cm apparccc r dian te ela ca:,;a da fo.-
1.cnda , dis tante apenas ele 1111 s 60 metros do porto ; ou 
mais cxactamentc ela bnrr:mca do rio que. con sti t 11 ia sõs!
nha o q uc se chamava de porto. 

E 5tC :ih rigava liahit11al111 C!Hfl' a t :tul>a d a faz enda. 
O dono, "seu.'' E cncvicl cs. n;'io q11c ria dcix:1. r- nos p:u

tir tão cêc1o . 
E llc desejava guardar-nos ainda a:guns dias. 
:Mas, se haviamas prcss.i de \'Ollar ;i 

11 Co ru111bá " , por 
outra parte t.1111l,cn1 eu tinha grande interesse cm esperar 
a chegada. elos Lm~rcs q ue traziam os minlrns principacs e 
mais interessantes bagagens. 

Naturalmente , segt111clo os no~sos ca!culos , e as nossas 
previ s& ~, d lcs de; \' i:un chegar m\l ito depois ele nós. 

Comt udo não podiam tarc!ar . 
J\5sim, d;w;i.mos s.1tisfacçfio ao no5::o amigo Bene

vides . 
Explica.mos-lhe o caso que se havi;i. .lpiesentaclo á 

nossa sahida ele S anto Antonio <lo N aUiléque, e contado a 
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dissidcncia que se havia dado ent re r.ós e os indios; dissi
<lcncia que ícz que uns se foram por um lado e que outros 
toma ram u n1 rumo d iverso. 

A di recção que tomámos era sem <lnvicla, :..1. mais' 
curta. 

"Seu" Benevides. bem çonhccecior da il ha , ex p rimiu
nos a sua admiração e quasi seu espanto ? 

P or h<ivcr ousado emprchendcr o t rajrcto que havia
mas encarado e ... seguido (per to de 120) kilom.) no 
qual clle mesmo não te ria querido arriscar-se. 

E , ~cntcnciosamente, clie diz-nos : "Foram mui to fe
lizes"! 

Fazendo uma careta e saccudindo. ao mesmo tempo a 
cabeça, suhtendcndo que isto, esta fa çauha, te ria pod:do 
acab:i r-sc "muito feio" para nós ambos. 

I-Ia , segundo clfe nos diz. muitas onça~. ás qnacs a 
ilha serve de rcíugio, e tcTia podi<lo ~contccer-nos qua1-
quer desgraça e ainda mais, diz. cite, podiamas perder-nos ! 

A s nossas previsões quanto ao tempo que necessita
riam os indios para fazer a Yi::tgcm, estavam longe de se~ 
rcm exactas. 

N a sahicla, julgavamos que lhes seria nccessario um 
dia , talvez: um e meio de mais do tempo realmente in<lis
pensavel para perco rrer a distancia que separava "Santo 
Antonio", do "Rebojo Grande". 

Baseavamo-nos no ten1po emprcgt\Clo na 1da. 
l\ías a cakular assim, enganavamo-nos. Porque a 

nossa jornada de 15 horas podi.:... contar para duas e foi 
graças a ella, se não levámos um dia mais. 

Entretanto, não foi an tes do scg1in<lo dia, após a nossa 
chegada, que os incLios apparcccr~"11 na por teira. da fa~ 
zen da. 
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Expl ico.ra111-11os o.s r:tzõcs da demora ele sua vi:tgcm ; 
razões bem fut is; e ficaram assombrados quando soube
ram q ue estaYalllos lá, h:i dois dias cheios. 

Para rccompens.1r o Capi tão Guazú-Ãc5. e o Capi-
1:i.osinho e tambcm para dcmonstrar~thcs a nossa amizndc, 
con,·id.i.mo\-os a bordo para almoçar. O r<lcm havia sido 
dada ao co?.inhciro para qu e preparasse. uma gostosa, mns 
sobretudo, uma mui copios:1 comid:i. 

Depois, tomando nas rcscn·as ele bordo hcr,•a.-matc, 
nssuc.1.r e varias latas de conscr\'aS - sardinhas - lhes 
démos de presente com dois pequenos machadinhas, não 
'lendo outras fer rame ntas para dnr·lhcs. 

N:-. ca.sa de Dcnevidcs comprámos ai n<la. alguns kilo
grammas de m,1tc pnn :i.ccrcsccr os de bordo que j á lhes 
hnviamos <lado. 

A<tni aprovcit:u ci para not:il-o. c1uc já. cm Santo 
Antonio do N abi lé<tuc, havia grati f icaclo J oão~inho. para 
dar ele presente as suas mulheres , com uma. dczcn:i de 
metros de nlgodão e mais ou mcno:; cinco a seis kilogr . 
ele hcrva-matc, e mais ainda um metro de fumo. 

T odos ficaram muito satisfei tos e den1onstra,·J.111 
niuita alegria. . 

• • 
Tinha.mos passado e per dido mais tempo do que de

sejáramos. Para n:io rctr1rdar-nos n1a is, e depois de haver 
fc!to transportar a bordo tuc!o quanto compunh:t o con
juncto de noss.:i bagagem, cx:tcndcmo-nos reciprocamente 
em longos cumprimentos e agradecimentos a Bcnc\'iúes e 
a tocla sua familia. 

A pcr lámos as mãos cxtendidas dos nossos amigos e 
para most rar a todos uma maio r aífcição dcmos~thcs o 
abraço 5. brasi leira, o q\le m uito apreciavam os bugrcs:. 
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Scparámo-nos ele toda cs!:a gente bóa, gente que {oi 
para nós dura nte: qu.1.si um mcz, como amigos ,·crdadci ros 

• . . 
E1nbarcá.mos logo aco1npanha<los até o barranco por 

toda a povoação do Rebojo Grande e dos cinco Guay
curú s. 

Ao soltar das amnxras o " F loriano Peixoto" fan1;ou 
nos ares o triple :i.pito c11jo ult imo pareceu alonga r-se in
de f ir ida.:nentc. 

Era a saudação ao porto e o nosso ultimo e aHc
ctuoso "Adeus" aos habitantes do laga r. 

A ro<lo wtpor, singr:unos. aguas acima p:i.,.a Corumbá. 

Dll:ts hor:u, m:is tarde, fizemos alto e ario rtá mos 110 
forte de " Coi mhr;i.", on<lc fo111os cor tczamc:nlc e n111a,·cl
me11 tc :i: colh i(los pelo Capitão Comn1andantc da fo rtalc1.a 
que gcntihncntc nol -a. [cz " isitar. 

Foi só 110 dia scg-uintc e de tarde que nucourámos no 
p rto de Coru111bá . 
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