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APRESENTAÇÃO 

Um Museu se caracteriza não só pela técnica em apresentar 
suas coleções e por seu acervo, como também pelos serviços que 
pode oferecer ao público, dentro do campo da ciência para a qual 
foi criado. 

Agora, o Museu do índio cumpre mais um de seus objetivos: 
o de publicar um boletim dentro do campo da etnologia. E o faz 
dando oportunidade a uma nova etnóloga, Lêda Aparecida Lova 
to, estagiária de Etnologia, que está sendo orientada pelo Dr. Car 
los de Araújo Moreira Neto, coordenador de cursos e estágios 
do Museu do índio. 

Assim; esperamos que o nosso primeiro boletim, seja uma 
nova fonte 'fornecedora de cultura, propiciando ao Museu do 
índio Ô cumprimento de mais uma de suas obrigações, a de 
informar e participar ativamente da vida cultural de nosso país. 

Ney Lanâ 
Diretor do Museu do índio 
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INTRODUÇÃO 

No Estado do Paraná, os Kaingang e Guarani dividiam o ter 
ritório entre as margens dos rios da bacia do Paraná. Esta área, 
conhecida como os "Sertões do Tibagy", teve sua ocupação ini 
ciada por espanhóis, em meados do século XVI. Assim, a Villa 
de Ontivcros foi fundada em 1554 pelo Capitan Garcia Rodri 
guez de Vergara: ... " salió de la Asunción ai afio de 1554, ... y 
con buen suceso llegó ai Paraná y pasó a Ia otra parte donde fué 
bien recibido de los indios de la comarca, y considerando el punto 
más a proposito para el asiento de su fundación, tuvo por con 
veniente el hacerla una legua, poco más poco menos, más arriba 
de aquel gran salto en el pueblo de los índios sujetos al cacique 
Canindcyu que era muy amigo de los espafioles". (Cardozo, 1938: 
46). De acordo com o mesmo texto, Ciudad Real foi fundada em 
1556 e Villa Rica dei Espiritu Santo, em 1570. 

Os primeiros jesuítas do Paraguai vieram, como se sabe, da 
Província do Brasil da Companhia de Jesus, por intermédio do 
Bispo de Tucumán, cm 1587. Em 1589, os jesuítas Manuel de 
Ortega e Tomaz Fields, ambos originários do Brasil, já se encon 
travam na Província do Guairá, tendo chegado em fins de junho 
do mesmo ano a Ciudad Real. Um mês depois "se dirigiron a 
Villarrica de Espíritu Santo ... situada 60 leguas mas arriba dei 
Guairá em tierras dei Rio Huibay", (Pastells, 1912 - I: 79). 

Foi este o começo das Missões da Companhia de Jesus no 
Guairá. que chegaram, antes de sua destruição pelos mamelucos 
de São Paulo, em fins da primeira metade do século XVII, a 
reunir mais de cem mil índios, especialmente Guarani. 

A destruição das Missões Jesuíticas e das vilas fundadas por 
espanhóis, na região do Guairá, interrompeu a colonização da 
área, que só foi retomada a partir de meados do século XVIII, 
com os intentos de fixação de fronteiras à época da administração 
pombalina. 

Com a anulação do Tratado de Madrid, as relações entre Por 
tugal e Espanha assumiram um caráter mais belicoso. Portugal 
tentou ocupar a região, não somente para garantir a posse, como 
também para reconhecer o sistema fluvial e assim poder utilizá-lo 
como via de comunicação. 
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Um documento (1) por nós localizado na Seção de Manus 
critos da Biblioteca Nacional, e posteriormente publicado pela 
Universidade de Maringá, refere-se a um dos primeiros intentos 
de exploração da área, sob os auspícios da Coroa Portuguesa. 

Em 1765, D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão assume 
o cargo de Governador e Capitão General de São Paulo e, no ano 
seguinte, determina a partida da expedição chefiada por Antônio 
França e Silva, para explorar os sertões do Ivaí, Essa expedição 
partiu em 16 de julho de 1766, do Porto de Araritaguaba, no rio 
Tietê, em direção ao rio Paraná (Franco, 1943). Segundo esse 
autor, "nova expedição parte no ano seguinte (1767), Tietê abaixo, 
sob o comando de João Martins de Barros, rumo ao lguatemy, 
destinada a fundar a colonia deste nome nos inóspitos sertões 
do Mato Grosso e cuja efêmera existência é assinalada por um 
decênio de cruéis provações e de inauditos sacrifícios de vidas até 
a sua tomada pelos Castelhanos a 27 de outubro de 1777" ( op. 
cit.: 38). 

Em 1768 chega a Paranaguá Afonso Botelho de S. Paio e 
Souza, com instruções de organizar e dirigir as expedições para 
explorar os sertões do Tibagi. Os relatos das onze expedições de 
Afonso Botelho estão publicados nos Anais da Biblioteca Nacional 
(vol. 76, 1956). Elas foram organizadas por ordem de D. Luiz de 
Souza, que recebera do Marquês de Pombal instruções no sentido 
de garantir a Portugal a posse dos territórios das antigas provín 
cias do Guairá e Tape. Além de descobrir os Campos de Guara 
puava, as expedições de Afonso Botelho exploraram os rios Igua 
çú (Rio Grande do Registro, como era chamado), Tibagi, D. Luiz 
(que é o mesmo Ivaí e que nos relatos anteriores aparece com o 
nome Huibay), Mourão, Paraná (onde exploraram as Sete Que 
das), Iguatemy e Verde. 

Padre Chagas Lima, que participou da expedição de 1809, 
quando já estava em vigor a legislação determinando a guerra aos 
Kaingang (Ver: Moreira Neto, 1972), confirma os objetivos da 
Coroa Portuguesa em relação à região: "A primeira conquista ou 
posse que nos ditos campos se fez, foi no tempo do Capitão Ge 
neral D. Luiz de Souza, em execução às instruções que recebeu 
do Marquês de Pombal, o qual conheceu que os descobertos para 
as partes do rio Paraná, além dos interesses que podiam dar ao 
Estado, facilitando a comunicação com o Paraguai e suas adja- 

(1) COLOMBINA, FRANCISCO TOSI. "Descobrimento das Terras do 
Tibagy" - Manuscrito inédito do Século XVIII, introdução e notas 
de C. Moreira Neto. Imprensa Universitária, Maringá, 1974. 
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cências, vigiariam as fronteiras estabelecendo ahi algumas colo 
nias, isto que já não havia esquecido aos hespanhoes, no meio do 
século XVI; quando estabeleceram a sua Cidade Real na embo 
cadura do Pequery, e Villa Rica na margem meridional do Itatu, 
as povoações que demolidas foram peJos antigos paulistas". (Lima, 
1842: 43). 

Ao lado das explorações realizadas pelas expedições milita 
res oficiais temos a considerar as "expedições científicas" que, 
com a vinda da Família Real, se intensificaram no Brasil. A este 
fator de ordem interna, somam-se as transformações ocorridas na 
Europa e o desenvolvimento da Geografia e História Natural que 
possibilitaram a vinda de naturalistas, subvencionados por gover 
nos da Europa. (Cf. Garcia, 1922). 

Particularmente para o Brasil, foi importante o casamento de 
D. Pedro de Alcântara com a arquiduqueza da Áustria: "Para 
acompanhar a princesa, depois primeira Imperatriz brasileira, re 
solveu a Côrte de Vienna nomear uma commissão de naturalis 
tas, que devia proceder no paiz investigações concernentes à His 
tória Natural. Para fazerem parte dessa comissão foram escolhi 
dos sabias de reputação formada na Sciencia, como Johann Chris 
tian Mikan, Johann Emmanuel Pohl e Johann Natterer, o impe 
rial jardineiro Schott, e o imperial caçador Sochor e os pintores 
Endcr e Buchberg, Á commissão incorporaram-se, por solicita 
ção do Governo da Baviera, Johann Baptist von Spix e Karl Frie 
drich von Martius, e do Governo de Toscana, Gíuseppe Raddí" 
( op. cit. 1922: 888). 

As viagens de exploradores e naturalistas europeus prosse 
guiram durante todo o século XIX, e foram complementadas pela 
presença de outros especialistas estrangeiros, engenheiros e geó 
logos frequentemente contratados pelo Governo Imperial. Os 
exploradores. naturalistas e viajantes encontravam na Biblioteca 
Nacional e no Instituto Histórico e Geográfico, informações para 
as suas viagens em roteiros, cartas geográficas, relações manus 
critas de "Entradas" realizadas por portugueses e brasileiros ao 
interior do Brasil. Sendo que "por parte do governo tiveram tam 
bém decisivo apoio, em ordens transmitidas aos Presidentes das 
Províncias". . . (Garcia, 1922: 893). 

Em meados do século XIX, algumas regiões do Brasil passa 
ram a constituir objeto de interesse prioritário, a exemplo da 
Amazônia, onde começava a processar-se a exploração comercial 
da borracha nativa. No sul, o Barão de Antonina organiza uma 
série de viagens exploradoras, das quais encarrega Joaquim 
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Francisco Lopes (o Guia Lopes) e João Henrique EI!iott. (1). 
Entre os anos de 1844 e 1848, ambos realizaram sete viagens pelos 
sertões do Paraná e Mato Grosso. Nessas viagens, exploram os 
rios Verde, Itararé, Paranapanema e seus afluentes, Paraná, Ivaí. 
Tibagi e outros da bacia do rio Paraná. O principal objetivo do 
Barão de Antonina era descobrir uma via de comunicação com 
a Província de Mato Grosso, pela bacia do Paraná. 

As explorações oficiais, na segunda metade do século XIX, 
tiveram muitas vezes o propósito de realizar estudos preliminares 
para a implantação de vias de comunicação em direção a partes 
longínquas ou dificilmente acessíveis do sertão interior. Esta 
preocupação é perceptivelmente estimulada após a guerra do Pa 
raguai, cm relação aos territórios matogrossenses e suas frontei 
ras e, após a década de 1870, a partes da bacia Amazônica como 
a região do Alto Madeira e seus afluentes. 

Na Província do Paraná. após as expedições do Guia Lopes 
e de Elliott, o Ivaí foi objeto de explorações de cunho oficial com 
os trabalhos de Gustavo Rumbelsperger. Por não ter recebido os 
resultados dos trabalhos de Rumbelsperger, o Presidente da Pro 
víncia solicita que os engenheiros Keller sejam encarregados do 
levantamento do rio Ivaí (Rel. da Agricultura, 1865). A impor 
tância deste rio para as comunicações fluviais pela bacia do Para 
ná é ressaltada pelo Ministro da Agricultura Jesuino Marcondes 
de Sá: "A communicação para a Província de Matto-Grosso pela 
linha fluvial da província do Paraná, considerada a mais curta e 
fácil, pode ser vantajosamente melhorada pela navegação do 
Ivahí, distante 50 leguas do porto de Antonina, deixada a do Ti 
bagy que depende de um trajecto terrestre de 80 leguas de exten 
são e cuja navegabilidade franca depende de remoção de obstá 
culos talves insupperáveis. A linha do Ivahí recomenda-se ainda 
pela maravilhosa feracidade das terras que percorre em uma exten 
são de 60 leguas até desfechar no Grande Paraná, 12 leguas abai 
xo da foz do Ivinheima, onde se fundem esta e a linha fluvial de 
S. Paulo. De perto seria vigiada a nossa fronteira do Iguatemy 
por um estabelecimento para reunir as numerosas tribus selva 
gens que habitão as margens do Ivahy" ... (Rel. da Agricultura, 
1865). 

(1) Sobre essas viagens ver C.E.H.B. (Anais da Biblioteca Nacional, vol. 
IX) n.º 680; 1142; 1182; 1194; 1243; 1512; 1513; e 3259. E ainda 
A YROSA, Plínio M. da Silva. "As Entradas de Joaquim Francisco 
Lopes e João Henrique Elliott", Rev . l.H.G., São Paulo, vol. 28, 
1930. 
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A descoberta de jazidas de minério de ferro em Mato Grosso 
(Waehneldt, 1864: 193), e a Guerra do Paraguai tornaram mais 
urgentes os levantamentos dos rios da bacia do Paraná., Os Kel 
ler, designados inicialmente para explorar o Ivaí, receberam du 
rante os trabalhos, instruções do Presidente da Província do Para 
ná, para estenderem a exploração aos rios Tibagi, Paranapanema 
e lguaçú (Rei. Pres. da Prov. do Paraná, 1866). As explorações 
de Franz e Joseph Keller foram oficiais, com objetivos políticos 
e econômicos. Além dos trabalhos concernentes à especialidade 
dos engenheiros Keller, o Ministro da Agricultura recomendou 
lhes: "juntarão a este roteiro uma descrição das tribus selvagens 
que encontrarem, designação dos logares que habitam, e mais in 
formações que possam colher ... Tanto na estrada da Ponta Gros 
sa á Colonia Thereza, como no curso do Ivahi e Paraná, indica 
rão os lagares mais apropriados à fundação de colonias agrícolas, 
militares e aldeamentos de índios" (Relatório do Pres. do Para 
ná, 1865 - citando o Ministro.). Essas recomendações, feitas 
aos engenheiros Keller, explicam o presente relatório de autoria 
de Franz Keller, que, de acordo com nossas pesquisas, é inédi 
to. No final do relatório sobre a exploração dos rio Tibagi e 
Paranapanema, os Keller antecipavam o texto especificamente 
sobre índios que adiante divulgamos: "Com a exploração do Ivahy 
fomos juntamente encarregados de examinar os estados da Co 
lonia Thereza e de designar as tribus selvagens que encontrásse 
mos; é matéria diversa que teremos a honra de levar ao conheci 
mento de V. Ex.". (Rei. do Pres. Paraná, 1866). 

7 
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NOÇÕES SOBRE OS INDÍGENAS DA PROVíNCIA 
DO PARANÁ (*) 

Franz Keller 
Senhor 

Fiado na benevola indulgencia de Vossa Magestade Imperial 
e conhecendo o elevado interesse, que sempre tem consagrado a 
tudo quanto diz respeito á dilatação dos conhecimentos geogra 
phicos e estatisticos d'este florescente Imperio pede o abaixo as 
signado licença para no seguinte esboço apresentar o resultado 
de suas observações na recente exploração, em que tomou parte 
e que se fez por ordem do Governo Imperial nos rios principaes 
da Provincia do Paraná, acerca das tribus de indigenas que ha 
bitão as margens dos mesmos: 

Introdução 
Os extensos sertões das Prov .ias de S. Paulo e Paraná, situa 

dos entre os tributarias do rio Paraná na margem esquerda, i. é 
o Paranapanema, Ivahy e Iguassú offerecem ainda hoje, pela 
abundancia da caça e abastecimento de peixes desses rios, abrigo 
e abundantes meios de subsistencia a numerosas hordas de índios. 

A dizermos porém "numerosas hordas", não se deve tomar 
por escala a fornecida pela estatística de paizes criadores e ainda 
menos agrícolas: os meios de subsistencia de povos vivendo n'um 
estado tão primitivo como esses indios, apezar de toda a riqueza 
que offerece a caça e a pescaria são tão escassos que um accresci 
mo da população teria por conscquencia immediata a fome e dessa 
se havia de originar o descrescimento até chegar outra vez à pro 
porção normal. A natureza deste modo regula por leis invariá 
veis a população de districtos que se subtrahem á qualquer outra 
estatística, e pela mesma razão as margens de grandes rios e a 
beira-mar onde a questão importante da alimentação acha uma so 
lução mais fácil e satisfactoria, serão sempre preferidos pelos povos 
que se achão no primeiro degrao da civilização: no do caçador 
e pescador. 

A historia infelizmente nos offerece senão poucos esclareci 
mentos sobre os movimentos que houve entre as dífferentes na 
ções de indios da America do Sul antes do tempo em que os Por 
tuguezes tomarão posse da costa oriental desde a barra do Ama 
zonas até a do rio da Prata. 

(*) O original do presente Ms. encontra-se no ARQUIVO NACIONAL: 
Cod. 807, vol. 20, Doe. 11, fls. 185 a 212. 
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Apenas uma cousa parece averiguada, é que houve uma emi 
gração dos índios do Sud-oeste que tomava a direcção p-a o Nord 
este, chegando em subsequencia outras e outras tribus do inte 
rior á costa do Atlantico; mas em que tempo antes da conquista, 
quaes os nomes das tribus vencedoras e vencidas, me parece o 
não querer dar valor historico aos mythos que os índios contarão 
aos conquistadores - tarefa bem ardua á vista de tantas tribus 
que hoje, differentes em costumes e língua, vivem pacificamente 
uma contigua á outra. 

A respeito da questão final: se estes índios são autochthonos 
ou oriundos da Asía, vindos no tempo em que os Aleutos e Kuri 
los ainda formavão um isthmo - tambem a sciencia que neste 
caso nem da base dos estudos linguísticos se pode aproveitar, por 
terem-se inteiramente mudado esses idiomas nunca escriptos no 
decurso dos seculos. a sciencia, repetimos, ainda não emittiu se 
não hypotheses. Na Província do Paraná achamos actualmente 
duas nações de índios, das quaes uma, pertencendo á grande fa 
milia "Tupi", é subdividida em tres tribus e representada pelos 
Guaranis propriamente ditos, pelos Cayoás e pelos Botocudos, 
tendo todos estes entre si, tanto pelo idioma, como pela feição, 
pelos costumes, armas etc. certas particularidades em commum; 
a outra porém, a dos Coroados, differe tanto em tudo isso das tres 
outras tribus, que indubitavelmente devem ser tidas como nação 
differente da Tupi. 

Os resultados diminutos e cheios de lacunas de observações 
prolongadas durante uma residencia de dous annos na Província 
do Paraná, na qual occupados por ordem do Governo Imp.í com 
explorações dos rios acima mencionados, estando por algum tem 
po em contacto diario com as tribus de índios referidos juntamen 
te tenho a honra de submetter á alta apreciação de V.sa M. I. 

tNDIOS DA FAMfLIA TUPI 

Guaranis, Cayoás e os impropriamente denominados 
Botocudos 

Essas 3 tribus cujo idioma não differe m.to da verdadeira 
língua tupi ou brasilica, provavelmente até fins do seculo passado 
ou principio d'este, estavão de posse da maior parte do sertão 
da Prov.ia do Paraná, quando d'essa época p.a cá elles de mais a 
rnaís tíverão que recuar diante dos bellicosos Coroados, que de 
sua vez não poderão resistir á força e astucia dos brancos, tendo 
de abandonar por isso também as suas antigas moradas nos 
Campos geraes. 
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Os Guaranis e Cayoás finalmente forão obrigados a retirar-se 
para a margem direita do Paraná, onde hoje habitão em numero 
sas aldêas nas margens do Samambaia e Iguatemy. 

Na margem esquerda do Paraná conservarão-se, afora os que 
se achão nos Ald.tos debaixo da tutela do Governo, insiginifican 
tes restos de Indios (60 - 70) debaixo das ordens do chefe 
Cuyabá, que mora pouco distante do Ald.to do Paranapanema 
(antig.te S.to lgnacio, reducção dos Jesuítas) na margem direita 
do mesmo rio, o qual de vez em quando vem ao Ald.to para tro 
car os productos da industria primitiva d'elles (pães de cera", 
tangas e redes de algodão) contra facas . 

Os índios Botocudos são impropriamente assim chamados, 
pois que o ornamento que elles trazem no labio inferior perfu 
rado, aguçado de nó de pinho, de perto de palmo de comprimento, 
também o encontramos nos Cayoás, ainda que de uma forma 
e material mais elegante, e em todo caso a analogia deste orna 
mento em forma de punhal com um batoque é um tanto forçado, 
o que não acontece com os dos indios do rio Doce, Mucury e 
Jequitinhonha. 

Esses índios, os Botocudos das Prov.ías do Paraná e S.ta Ca 
tharina, são os menos conhecidos entre todos. O pouco porém que 
se conhece da língua d'ellcs, leva-nos a crêr que elles se approxi 
mão m.to dos Cayoás. Há apenas a differcnça que ao passo que 
ao passo (sic) que forão tocados para além do Paraná pelos Co 
roados, os Botocudos, cujas moradas erão mais approximadas ás 
cabeceiras do Iguassú e Rio Negro, entranharão-se cm maior 
número na bucainas e grutas da Serra do Mar. d'onde no principio 
por diff erentcs vezes tem assaltado os engenhos de serra das colo 
nias D;' Francisca e Blumenau e as casas dos colonos mais isola 
dos, - Alguns míseros restos d'elles ainda hoje porém vivem á 
margem do Ivahy, perto da Col.ía Thereza, do Rio Negro e do 
Iguassú, próximo á barra do primeiro. 

(•) Não posso deixar de mencionar aqui a riqueza do paiz em diferentes 
qualidades de abelhas bravas: as que conheço e que supponho serem 
longe as que existem, são: 
1) garaípo 6) mandaguahy 11) tubúna 
2) mandassaia 7) tapirira 12) tuyúba 
3) mandaguassú 8) vorá l 3) saiguy 
4) mandurim 9) jetahy 14) merim 
5) mombuca 10) iratim 15) írapoá 
D'cssas abelhas cujo tamanho varia de 3mm a 13mm nenhuma tem 
ferrão, mas como se a natureza já não se contentasse com tanta pro 
fusão de insectos productorcs do apreciado liquido, ainda ha uma qua 
lidade de bespa, caracterisada como tal pelo forrnidavel ferrão e a 
construcção da casa, que ajunta um mel de exccllente qualidade; o no 
me guarani d'ella é: Ijú, e abunda nas margens do Iguassú. 
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É n'esses lugares, cercados do lado oriental pelos Campos 
- geraes povoados pelos brancos, e rodeados pelo lado occíden 
tal pelos Coroados, que uns míseros são expostos aos assaltos dos 
Coroados, que em frequentes razzias vão buscar no meio d'elles 
os mais moços como escravos (caporões), matando todos aquelles 
que lhe oppõem resistencia. Os Coroados chamão a esses Boto 
cudos de Curú-torn - quer dizer - sem curú, porque as mulheres 
dos Botocudos nem trazem sequer uma tanga ou curú, ao passo 
que as Coroadas ao menos nunca vão sem esta. 

No aldeiamento de S. Pedro d'Alcantara existem dífferentes 
d'esses Curú-torn, e resta-nos a dizer que depois d'elles se torna· 
rem homens e fallarem perfeitamente a lingua dos Coroados, a 
sorte d'elles deixa de ser tão dura, sendo tratados então como 
Coroados. A expressão de "caporão" na lingua coroada, como 
acabamos de ver, significando: escravo, hoje é applicada por elles 
a qualquer homem preto, seja escravo ou forro. 

N'essa occasião seja-nos licito notar a profunda antipathia 
que reina entre a raça ethiope e os índios da America, antipathia 
essa que do lado do homem preto é misturada com uma boa por 
ção de medo e horror, ao passo que o indio não olha p.' elle 
senão com summo desprezo. Nos frequentes encontro dos ho 
mens pretos com os índios na América do Norte, no tempo dos 
primeiros colonos e depois ainda na raia que marcava para o 
momento o ultimo ou penultimo passo dado pelo branco no ter 
ritorio dos "pelles vermelhas", tem-se ohservado o mesmo; ver 
dade é que n'este caso m.tas vezes o medo e horror dos pobres 
pretos não deixa vão de ser justificados." 

Voltemos porém aos Cayoas: são elles de mediana estatura, 
reforçados de corpo, d'uma côr de cobre, lembrando pelo nariz 
aquilino bem pronunciado m.tas vezes os perfis das figuras es 
culpidas nos altares e pilares dos templos pyramidaes formando 
degraós dos Aztekos, cujas ruínas hoje se encontrão nas florestas 
de Yucatan e Honduras. Essa semelhança saltou-me aos olhos 
quando tirei o retrato do chefe Pahy, ornado do capacete de pen 
nas amarellas da forma mais elegante e pittoresca possível, com 
o qual se apresenta em occasiões solemnas. A indole desses indios 
é uma mistura interessante de qualidades amenas e de desconfian 
ça, sendo que mais se pode alcançar d'elles por meio de brandura 
e palavras pacificas, do que com arrogancia ou á força. Por isso 
em parte nenhuma é mais adequado o proverbio: douceur plus 
que violence, 

O principal sustento tirão elles da pescaria e da caça de pas 
saros e dos roedores pequenos, como cutia, paca etc., que elles 
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apanhão em laços e armadilhas. Uma grande habilidade rnostrão 
elles em pilotar as canôas, por elles feitas, trazendo-as sem o 
menor accidente e com uma facilidade admíravel pelas cachoei 
ras e correntezas dos affluentes do Paraná. Nem tanta destreza 
e inclinação desenvolvem elles na caça dos grandes pachyderrnes. 
môrmente comparando-os com os filhos de Nimrod, os Coroados, 
que n'aquellas paragens, onde ha tanta abundancia de antas, nun 
ca vão á caça sem trazerem na volta ao menos uma d'ellas. 

O armamento dos Cayoás, arco e frechas, tambem é longe 
de apresentar aquella perfeição como o dos Coroados, os arcos 
feitos de costume de páo elastico da Guajuvira (ás vezes tambem 
de Guavirova) tem uma secção transversal de forma circular, 
com uma corda de fibras da palmeira Jerivá admiravelmente tor 
cida. As frechas compridas são de ubá com uma ponta comprida 
da madeira a mais dura, armada d'um e ás vezes dos dois lados 
de 6-8 farpas formidaveis. 

N'uma perfuração do labio inferior elles trazem, como dis 
tincção do varão o "Jerimbitá", fabricado da rezina transparente 
côr de arnbar do Jatubá, em forma de um cylindro apontado 
d'um lado de 1 /2 palmo até 1 palmo de compr.to em quanto no 
outro é adaptado uma pequena travessa do mesmo material para 
segura-lo no buraco." 

As índias fazem largo uso da tinta de urucú (Bixa orellana) 
para se pintar a cara, tanta só ás facies para dar uma côr ru 
bicunda, como, em occasiões solemnas, para desenhar na fronte, 
facies e nariz, riscos e ornamentos mais ou menos caprichosos. 

O aparelho culinario consiste em algumas panellas de barro 
de forma conica, ás vezes de grandes dimensões que as mulheres 
fazem com toda perfeição. 

Se ainda fosse preciso ajuntar mais um facto p.a comprovar 
a asserção de que os índios das reducções dos Jesuitas erão da fa 
milia dos Guaranys, e (ao menos para as reducções na antiga 
Prov.ía del Guayra) - Cayoás, podia servir como tal uma panella 

(*) Esse ornamento characteristico porém está cahindo em desuso para 
os que se achão aldeados e até parece que elles tem vergonha de ja 
mais o ter usado, ao ponto que quando desenhei o retrato do cacique 
Pahy, que ha tempo não vae mais de "Jerimbitá", usando eu de certa 
licença poética, restituindo ao menos no desenho o ornamento, fui 
severamente reprehendido pela mulher do cacique, uma india m.to 
intelligente, trabalhadeira e boa mãe de familia, que olhou o retrato 
fiel até aquelle pequeno risco e me disse em voz zangada: "mentira, 
jerimbitá não!" 

O patriarcha Cuyabá porém e toda a sua familia, ainda obser 
vam lambem n'isso stricta e orthodoxamente os costumes dos ancestros, 
aparecendo sempre com jerimbitás dos mais compridos. 
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grande de barro exactamente da mesma forma como as que actual 
mente são feitas pelas indias Cayoás, que se achou em perfeito 
estado nas ruinas da antiga reducção de S.to Ignacio, occupadas 
hoje em parte pelo novo Aldeam.to do Paranapanema. 

Essa panela de valor historico, se acha hoje no Ald.to de 
.S Pedro d'Alc.tra servindo de ornamento architectonico na pon 
ta do telhado que cobre o pequeno campanario ao lado da capella 
e da morada do actual diretor, Frei Timotheo de Castel-nuovo. 

Um ramo da industria fabril que p.a o futuro poderá tornar 
se de não pequena irnportancía para o progresso dos Ald.tos é a 
factura de tecidos de algodão: 

Hoje as índias Cayoás n'um tear de construcção a mais pri 
mitiva, tecem, da pequena quantidade de algodão que plantão 
não somente os cherípás e tangas para si mesmo e os homens 
como tambem camisas curtas de um só pedaço e sem costura, 
e cintos com lindos desenhos em tinta vermelha e roxa. Afóra 
d'isso fazem redes do mesmo material m.to fortes, ainda que não 
m.to elegantes, das quaes cada um dos membros da família, até 
as crianças, tem uma para dormir. 

Para fiar o algodão empregão o fuso e pode ser que esse 
antiquíssimo instrum.to ainda seja um resto, o unico, da cultura 
que os padres da Companhia Jesus souberão dar-lhes. Sobre o 
culto d'elles não se sabe cousa certa, o que não faz admirar to 
mando o seu character reservado, desconfiado e pouco disposto 
a divulgar aos brancos os segredos da sua religião. Do já men 
cionado chefe Cuyabá sabe-se porém que elle representa o papel 
de sacerdote, propheta ou peior: de feiticeiro iniciado nos mys 
terios da natureza. 

Elle cura moléstias por um tratamento que na sua applicação 
tem a maior semelhança com o Magnetismo, elle passando por 
repetidas vezes as mãos por cima do corpo do doente estendido 
na rede, até que por final, ao menos a julgar pelos gestos d'elle, 
a doença vem a sahir pelos pés. Temos tido o gosto de ver e 
fallar com esse interessante personagem por varias vezes, e sem 
pre nos fez a impressão de um homem de qualidades intellectuaes 
acima das de seus companheiros e de uma astucia e precaução 
estraordinarias. 

No que se refere à educação e tratamento dos filhos, ainda 
se encontra m.ta superstição entre elles; p. ex. elles lhes pendu 
rão no pescoço pés de patos para ficarem bons nadadores, e ore- 
lhas de coelho para ouvirem bem, ao passo que os olhos do pe 
queno são friccionados com a crista do pato para torna-los bons 
e claros. Mas o peior de tudo é que, quando a mulher d'um 
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Cayoá está próxima a ter o seu bom successo, elle prepara a lenha 
para a cozinha p.a alguns dias e faz diligencias por ser tão feliz 
quanto seja possivel na caça e pescaria, pois assim que a índia 
teve o filho, o que acontece estando ella entregue a si 
mesma no mato, o marido se põe na rede e não sahe mais de 
tres dias, observando uma dieta rigorosa. Entretanto a mãe trata 
do filho e de si como ella pode, dizendo que a não ser assim, o 
filho havia de morrer. , 

O chefe, cuja dignidade é hereditária, provavelmente entre 
as hordas que desconhecem ainda a civilisação na margem dir.ta 
do Paraná, entre o Samambaia e Jguatemy, tem um poder mais 
absoluto do que se observa nos Ald.tos onde a autoridade do direc 
tor sempre colloca a do cacique um tanto na sombra. Outras ve 
zes acontece, como p. ex. com o capitão Libanio, antg.te tão 
afamado, o qual hoje se acha no Adl.to de S. Pedro d' Alcantara, 
que o uso demasiado de bebidas alcoolicas acabou de tirar o resto 
da influencia sobre os membros da Aldêa que elle tinha con 
servado. 

Sobre a lingua do Cayoás, a respeito da qual ja observei que 
não differe m.to da língua tupi, não me resta m.to a dizer, tendo 
sido publicados desde os tempos em que as missões dos Jesuítas 
ainda que infelizmente por curto espaço de tempo, florescerão 
nas margens do Paraná e Uruguay até hoje tantos e tão excel 
lentes vocabularios e grammaticas da língua tupi, guarani ou 
brasilica desde Montoya até Martius e França que o querer 
accrescentar uma palavra com os meus fracos esforços fôra deitar 
uma gotta d'agua no mar. 

1NDIOS CA-EN-GAGN* OU COROADOS 

Deu-se-lhes o nome de Coroados por causa da tonsura ou 
coroa, que todos, homens, mulheres e crianças se cortão; é pro 
vável que antigamente executarão essa difficil tarefa por meio de 
lascas de pederneira ou de taquara; hoje porém empregão p.a esse 
fim as grandes facas que trocão dos brancos. 

A si mesmo dão hoje o nome de Caên-gagn, e sendo a pala 
vra de "ca" uma das poucas que na lingua d'elles corresponde 
com a da dos Guaranis, vem a ser equivalente a "Sertanejo". Pode 
ser que essa denominação não seja de data m.to antiga. 

Na mesma proporção que são tímidos e reservados o Gua 
rani e Cayoá, apresenta-se o Coroado franco e até atrevido. É um 

(*) Ou Camés, por Martius, apezar de que nunca me foi possível ouvir 
essa expressão. 
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povo eminentemente guerreiro. ao ponto de, não tendo com quem 
pelejar, procurar ao menos na caça a satisfazer o desejo de espe 
rimentar as suas forças e astucia, e deve-se confessar que na caça 
da anta e do porco do mato chegarão a uma rara perfeição. 

As armas d'elles, adequadas a esses exercidos são acabadas 
com um capricho extraordinario; os arcos compridos são de todo 
enlaçados com a casca do cipó Imbé, e as flechas, feitas com um 
páo de grande elasticidade, são trabalhadas de um modo que pa 
recem torneadas. As pontas das que servem para matar a caça 
pequena são feitas de osso duro (canella de macaco) ao passo que 
as destinadas p.a caça da anta e da onça, são armadas da folha de 
uma faca grande. 

Parece que antigamente antes de terem tido occasião de 
obter dos brancos o precioso aço em troca de curús, usarão de 
pontas de pederneiras, que hoje se achão frequentemente em dif 
ferentes pontos da prov.ia, p.ex. na Colonia Thereza, nos quintaes 
e nas ruas depois de copiosas chuvas. Perto d'essa colonia se 
achou lambem um lugar debaixo de altos pinheiros, onde montes 
de cavacos e lascas d'essa qualidade de Quartz, que por lá apa 
rece no meio do cal em pedaços nodosos, indicão uma verdadeira 
fabrica de pontas de flechas coroadas - Achámos tambcm uma 
nos Campos-Geraes nas margens do Iguassú, mais de 50 leguas 
distante do ponto acima referido. Afora do arco e das flechas 
ainda usão de lanças de grandes dimensões. armadas hoje com 
uma folha de faca das mais pesadas que podem encontrar. 

Os homens porem em occasiões que ha festas, tambcm usão 
de um vestuario, um curú de forma oblonga, que mettem nos 
ombros á moda d'um "pallium", e d'uma camisa curta sem man 
gas nem costura, tão estreita e apertada que é necessario o auxi 
lio de dous outros p.a vencer as difficuldades quando vestem o 
"cranini", Todos esses vestuarios são fabricados com a fibra da 
ortiga arborea, que abunda nos matos do Paranapanema e Ivahy; 
porem sem o emprego do fuso para fiar, sendo torcido o fio com 
a mão sobre a coxa, - nem de tear de qualidade alguma, mere 
cendo por isso o interessante producto antes o nome d'um tran 
çado que d'um tecido. 

Esses curús da grossura de boa lona costumão ser ornados 
com riscos que denotão o melhor gosto; tracados (sic) com tinta 
vermelha do urucú. 

Até um palmo acima do tornozelo trazem. tanto os homens 
como as mulheres, a perna enleiada de cordas do cipó Imbé, para 
protegê-las, dizem elles, contra a mordedura das cobras; e cordas 
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analogas, ás vezes enfeitadas com pennas de cores vistosas, tra 
zem elles em forma de cruz em cima do peito. O seu luxo prin 
cipal porém consiste no maior numero possivel de fios de contas 
brancas que trazem no pescoço; é de suppôr que em tempos pas 
sados era a semente de uma planta que usavão p.• esse fim, porém 
hoje empregão as missangas de vidro branco, do tamanho de uma 
hervilha pequena em vez das taes sementes e são tão avidos em 
obter esse artigo que dão tudo o que tem em troca d'elle. Pare 
ceu-me que a riqueza entre elles se avalia pelo peso de contas 
brancas que um homem possue. - A contas de outras côres, 
ainda que sejão das mais bonitas, não dão apreço algum. 

Os ranchos d'elles. cobertos de folhas de palmeira, apresen 
tão na secção uma forma ogival mais pontuda, i. é são mais altos 
em proporção da largura do que os dos Cayoás. O chão batido 
tem um declive suave dos dous lados p.a o centro, em conformi 
dade com a inclinação necessária p.• as camas, representadas por 
immensos pedaços de casca grossa d'um páo, e tão lisas que pa 
recem tapetes de caoutchouc ou gutta-percha, A rede do Guara 
ni e Cayoá é-lhes desconhecida. No meio das duas fileiras de ca 
mas fica uma passagem livre, onde cada familia faz o fogo p.a 
o preparo das comidas. As panellas de barro bem cozido tem uma 
forma geral menos elegante de que as dos Cayoás, porém distin 
guem-se por um polido ou verniz duravel de côr preta que sabem 
dar-lhes pela fricção com as folhas do palmito. Ás vezes mostrão 
ao lado exterior ornamentos do mesmo estylo com são os dos 
curüs. 

Sobre o culto d'elles nada se sabe; parece-me porém que o 
seu character positivo e sceptico devêra preserva-los de accredi 
tar m.to em prophetas da classe do entre os Cayoás tão afamado 
Cuyabá. No que se refere á caça porém, elles tem uma muitidão 
de superstições enraigadas. assim p. ex. o caçador que deu a fle 
chada ou lançada mortal á anta, não come nada d'ella, porque 
no caso contrario perderia p.a sempre o olho e a mão certeira. 
Da nuca da anta- os índios moços não comem nada, sob pena 
de perderem o favor das mulheres, e note-se que essa parte do 
pescoço é justamente o pedaço mais estimado da anta. Não comem 
do veado por causar essa comida, segundo dizem a queda prema 
tura dos cabellos; desprezão todos os passaras aquaticos pelo 
medo que tem de ficarem com os pés igualmente disformes como 
esses nadadores. 

Não posso deixar passar sem reparo um costume d'elles que 
entrando mais ou menos na mesma categoria, pouco contribue 

(*) Cacho da Anta. 
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p.a tornar o exterior d'elles mais agradavel á vista, que é de aran 
carem-se os homens as pestanas, allegando serem elles um im 
pecilho para fazer pontaria com a flecha. 

Torna-se interessante o modo d'elles procederem p.a apanhar 
grandes quantidades de peixes nos rios com pouco trabalho; es 
colhem p.a esse fim um lugar que tenha forte declive, ou uma 
cachoeira, onde o rio em um ou mais canaes, passe passe por 
entre os recifes de pedra, que no tempo das aguas baixas redu 
zem ao menos a passagem da agua sobre esses mesmos canaes. 
Sendo necessario, elles levantão tambem com pedras amontoadas 
as corôas dos recifes, formando assim uma espécie de adufa ou 
dique que não deixa passar a agua senão por pequenos interstí 
cios, nos quaes peixes maiores não possão caber. Feito isso elles 
armão uma esteira de taquara de malhas largas na forma de um 
canal aberto no vão que deixarão no dique, e de tal modo que, 
sendo a parte superior da esteira embotida entre as pedras, a de 
baixo se acha fóra d'água, cahindo toda aquella que entra com 
violencia, pelas aberturas da esteira. (1) Vê-se claramente que 
p.a assim proceder é mister escolher um lugar do rio onde haja 
forte declive. 

O que acontece então? os peixes, que no principio do verão 
sobem os rios p.a desovar não encontrão empecilho algum como 
se tenha previamente tirada a esteira; mas assim que se percebe 
a descida dos primeiros cardumes, arma-se a esteira e todo o peixe 
maior* que desce pelo rio tem de ficar n'essa armadilha, a deba 
ter-se em vão na parte secca da esteira. 

Os índios, que n'essas occasiões estabelecem a sua morada 
proxima ao pary, tem apenas o trabalho de tiral-os, e o numero 
que matão d'esse modo, ficando estragada a maior parte, é tão 
consideravel, que no rio Tibagy, onde 3 leg, acima do Ald.to de 
S. Pedro d'Alc. existe um pary com 6 ou 7 esteiras, apezar de 
uma riqueza de peixes, que parecia inesgotavel, nos ultimas annos 
sentiu-se consideravel diminuição. Não seria desacertado si o Di 
rector do Ald.to tomasse algumas medidas a esse respeito, obri 
gando os índios a destruir p. ex. a metade do dique, pois que 
mesmo assim ainda cahiria tanto peixe nas esteiras restantes que 

(]) No verso da fl. 199, hã três desenhos representando: 
1. • Situação do Pari, com as esteiras. 
2.0 Secção longitudinal de uma esteira. 
3.0 Planta de uma esteira. 

(*) As qualidades de peixes grandes que apanhão são: peixes de escama: 
Dourado, Pacú e Pacupeba; peixes de couro: Surubim, Bagre, Pintado 
e Jahú. Do ultimo já forão apanhados de 14 p.mos de comprimento. 
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nem elles, nem os habitantes do proximo Ald.to os havião de 
poder consumir. 

Passando agora ás cerimonias características de que usão em 
differentes occasiões, temos de dizer algumas palavras a respeito 
dos funeraes de um cacique, que são interessantes ao ultimo pon 
to, reunindo-se p.a esse fim a cabilda toda. O corpo juntamente 
com as armas do defunto são estendidos n'uma cova de pouca 
profundidade, sendo depois por todos excavada a terra em róda 
e amontoada por cima em forma de um tumulo eliptico de con 
sideraveis dimensões. 

Esses tumulos de 10 e 12 metros de diametro, com a valla 
em roda encontrão-se ainda bem conservados em toda parte nos 
Campos-geraes: assim os temos visto perto da cidade da Ponta 
Grossa e entre a de Castro e o Ald.to de S. Jeronymo. É provável 
que alguns já <latão de seculos passados. 

Como prova ou illustração do caracter bellicoso d'esses ín 
dios, não devo finalmente deixar passar sem reparo os jogos que 
em certas occasiões arranjão entre os habitantes de differentes 
Ald.tos. Os de S. Pedro d'Alc.ra p. ex. convidão os de S. Jero 
nyrno, e chegando esses no dia marcado encontrão uma arena 
asseiada e um monte de porretes curtos de madeira dura e pesa 
da, pontudos em ambas as extremidades que repartem entre si, e 
divididos os cornbattentes, começão por lançar os porretes uns 
aos outros com tanta força que frequentemente resultão feridas 
serias. Apezar de todas as prohibições, não quízêrão largar tão 
barbaro passa-tempo, até que o interprete Dutra, homem de cor 
po robusto, de cuja força physica não deixão de ter grande respei 
to, prornetteu-lhes, si se repetisse, tambem tomar parte no dito 
brinquedo, porém com armas ainda mais serias. 

Forão esses mesmos índios que em 1632, alliados com os 
Paulistas, atacarão e saquearão não somente as missões dos Je 
suitas nas margens do Paranapanema e Ivahy (?) como tambem 
a cidade de Villa Rica do Espírito-Santo, na barra do Corumbá 
tahy, tendo constado que essa ultima. a julgar pelas ruinas de 
taipa, cobertas hoje com florestas que em nada differem do mato 
virgem da vísinhança. de uma população de 2-3)000 almas. 

Parece que n'aquellas razziás o gosto sanguinário dos Co 
roados se desenvolveu em toda a sua plenitude, pois que d'aquel 
le tempo em diante até no principio do corrente decennio, nunca 
cessarão de viver em guerra com todo mundo, assaltando não 
somente os Cayoás, Guaranis e Botocudos como tambem os sitios 
mais approximados aos toldos d'elles e até aos viajantes na estra 
da da Guarapuava a Palmas, dos quaes muitos tem matado. Mas 
a vingança não tardou em declarar-se: os Coroados ficarão pros- 
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criptos e o ter-se exterminado um índio Coroado, era tanto como 
ter matado uma onça; finalmente os miseros não achárão socego 
senão nos escondrijos mais retirados do centro do sertão, no 
campo Eré*, Cavarú-coyá e no alto Corumbatahy, onde até ago 
ra nenhum homem branco tem penetrado. A não ser a excellen 
te idêa do Governo de aldêar esses índios nas margens do Tibagy, 
i. é n'um lugar onde até aquelle tempo nenhum sangue tinha 
sido vertido d'uma e d'outra parte, certamente que os índios 
d'esse tribu em menos de meio seculo teríão sido extinctos ao 
menos na Prov.ia do Paraná. Mas do modo que se tem procedido 
no decurso dos ultimos 6- 7 annos, mudou inteiramente o estado 
das cousas. Os índios reconhecerão pouco a pouco que era m.to 
mais vantajoso p.a elles comportarem-se bem e ao passo que os 
camaradas brancos dos Ald.tos vinhão a conhecer melhor de sua 
parte a índole dos Coroados - bôa no intimo do coração - ficá 
rão para o futuro asseguradas as bôas relações. 

Não se deve porém julgar que no principio a luta não pare 
cia por vezes iniminente; mas graças ao tino do digno Director Frei 
Timotheo de Castel-Nuovo o tempo critico passou e os Coroados, 
que por differentes vezes tinhão vindo em numero de 200 com 
a intenção de dar o assalto, chegarão a final a construir um ran 
cho perto do centro do Ald.to. 

Hoje, apezar de ainda afastados do estado civilisado, ao me 
nos largarão inteiramente as idêas antigas de roubo e assassínio; 
pacificamente morão no mesmo ald.to, ao lado dos índios Cayoás, 
com quanto não se possa dizer que exista verdadeira sympathia 
entre os antigos inimigos. 

Os assaltos na estrada p.a o Sul cessárão inteiramente, pos 
to que esse effeito não era tanto a consequencia dos resultados 
tirados no Ald.to de S. Pedro d'Alc.tara, como tão bem do medo 
que lhes inspíravão os caciques e afamados capitães Viri e Victo 
rino Condá, cuja tribu, ha mais tempo semi-civílisada. tinha sido 
provida de armas de fogo e fazião uma guerra cruel, mas efficaz 
aos seus irmãos no sertão contiguo aos campos de Palmas. Pode 
ser tambem que o medo que tinhão os das cabildas dos chefes 
Manoel, Gregorio e outros das perseguições de Viri e Victorino, 
contribuiu em grande parte p.a torna-los dispostos a rnetter-se sob 
a proteção do Governo e a morar em lugares onde esses não po 
dessem lhes chegar. Seja isso como fôr: a mudança que se effec 
tuou no espírito d'esses índios de 6-7 p.a cá é consideravel, e 
sendo de suppôr com alguma certeza que essa mudança não se 

(•) Pleonasmo insupportavel, porque Eré na língua dos Coroados significa: 
campo. 
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limite sómente aos que se achão actualmente nos ald.ros, mas que 
lambem ella vai se estendendo cada vez mais sobre os que ainda 
estão no mato, por se acharem em cornmunicação continua com 
os dos ald.tos e pode se dizer que os resultados obtidos até hoje 
da catechese dos índios coroados são satisfactorios "'. 

Visto porém ter hoje desapparecido o perigo que nos pri 
meiros annos da existencia dos aldeamentos era suspenso por 
cima d'elles como a espada de Damocles, e que por conseguinte 
maior numero de empregados e camaradas p.a formar uma força 
armada em caso preciso, torna-se inteiramente desnecessário, se 
ria talvez vantajoso p.a o desenvolvimento dos mesmos despedir 
se os camaradas, assalariando entre os proprios índios os que 
mais se prestassem p.a os trabalhos da roça. Não me parece du 
vidoso que os índios, tanto os Cayoás como os Coroados, rece 
bendo um jornal de 300-400 reis por dia. e sendo esse pago regu 
larmente, se offereçâo em maior numero de que fôr preciso p.a 
o trabalho e que a unica dificuldade existirá então em achar p.a 
cada turma de 40-50 pessoas um feitor adequado, que tenha sym 
pathias p.a com os pobres filhos do sertão e bastante tino p.a 
saber trata-los. Esse feitor havia de trabalhar tanto como elles, 
ensinando-los, e em vez de reprehendê-los quando não cumprão 
com as suas obrigações tomar simplesmente nota dos que assim 
procederem p.a do seu jornal ser deduzido certo quociente. Tendo 
assim procedido com perseverancia e equidade, os índios não tar 
darão em trabalhar regularmente. 

Não conhecendo até agora os coroados principalmente o 
valor do dinheiro, será vantajoso haver em casa do Director um 
armazem de tudo quanto os índios possão precisar e tendo-se 
feito o pagamento no fim da semana ou com dinheiro, ou melhor 
ainda com cartões, o Director do Ald.to trocará os cartões, contra 
os objectos desejados. 

Os preços dos generos serão calculados de modo a não haver 
nem lucro nem prejuizo p.a a administração. 

Os principaes objectos no deposito devião ser: fazendas de 
algodão e laã, camisas e blusas de baeta, ponchos, calças, chapéos. 

(*) Para comprovar a asserção de que os inclios aldeados estão em com 
municação com os do mato, basta dizer: que apczar de ter-se distri 
buído arrobas e mais arrobas de contas brancas entre os dos ald.tos, 
não aparecem senão poucos fios d'ellas ao pescoço dos que estão em 
immcdiato contacto com os brancos, ao passo que dos curús, que não 
forão fabricados no ald.to, apparccem de vez em quando alguns no 
"mercado"; - esses curús fabricados pelos Coroados do sertão, forão 
trocados por contas brancas pelos do ald.to, p.a serem trocados com 
lucro por facas etc. e assim mostra o comercio novamente que é o 
primeiro motor e precursor da clvílisação. 
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cobertores de laã. Ferramenta de carpinteiro e marcineiro, facas, 
machados, fouces, etc. 1 · spingardas, polvora e chumbo, Louça, 
panellas, tachos trem de e ozinha, Objectos de armarinho: pentes, 
fio, agulhas. tesouras; e Contas brancas. 

Não ha indio que, vendo essas riquezas e sabendo que com 
poucos dias de trabalho elle os possa adquirir, não fará esforços 
p.a vencer a repugnancia que tem contra qualquer occupação seria 
e regular. Um outro estimulo havia de ser se o director mandas 
se construir casas aos que mais se distinguissem; dando a madei 
ra, os bois p.e o transporte, telha p.a cobri-la e um carpinteiro 
p.a ajudar e ensinar ao futuro morador o uso da ferramenta .. 

Essas casas serião construidas segundo uma planta normal 
e collocadas em roda de um grande pateo no centro do ald.to, 
também de conformidade com uma planta e alinhamento geral 
da qual não se havia de desviar, mais na construcção de novos 
edifícios. 

Desse modo, no decurso de annos, a povoação havia de offe 
recer um aspecto regular differente do que hoje apresentão os 
Ald.tos. Até hoje em nenhum dos ald.tos os índios morão no cen 
tro d'elle e perto da casa do director; parece que a principio de 
mutuo accordo com esse ultimo preferião os índios morar a uma 
distancia de 1/4 a 1/2 leg. no mato, do que no meio dos brancos; 
agora, porém é de rigorosa necessidade p.e dar um passo mais p.a 
diante, que o director estabeleça a sua morada no meio d'elles. 

· Encarregando-se a uma pessoa da educação de crianças, tem 
ella p.a poder desempenhar convenientemente a sua missão de 
estar sempre no meio d'ellas afim de nunca as perder de vista, 
Assim · tambem acontece com os indios que se achão na mesma 
condição. 

Verdade é que p.a desempenhar semelhante encargo, requer 
se um zelo nunca desmentido e uma philantropia da classe a mais 
elevada e nobre, porque a indifferença dos discípulos ao proprio 
interesse d'elles, ou p.a usar d'uma expressão do R ve.do Frei Ti 
motheo "o peito de bronze" que elles oppõem ao homem branco, 
na verdade exige uma paciencia evangelica. 

Um facto de maior importancia consiste em ganhar as mu 
lheres para a causa da civilísação, mostrando-lhes que o melho 
ramento de sua condição está estrictamente ligado com o progres 
so geral da tribu na Catechese. 

As índias tanto Cayoás, como Coroadas mestrão como de 
monstrámos, tanta habilidade na confecção dos tecidos, que por 
sem duvida seria facil crear, baseado sobre essa habilidade, uma 
industria no meio d'elles, pela qual ficarião emancipadas do jugo 
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debaixo do qual hoje estão soffrendo; sendo ellas que plantão 
as pequenas roças", que as colhem, fazem a farinha e carregão 
os mantimentos quando a tribu vae á caça. Afóra da arte de tecer 
ha outros pequenos ramos de industria que estão ao alcance d'ellas; 
p. ex. a fabricação de cigarros; um artigo p.a o qual nunca f'al 
tão os consumidores, e que tambem em pequeno volume e peso 
representa consideravel valor. 

Precisamos notar que as Nicotianas prosperão extraordina 
riamente nas margens do Paranapanema, como presenciamos no 
ald.to do mesmo nome. 
Todas essas innovações se havião de operar com duplicada facili 
dade, se o Director fallasse o idioma dos indios, ainda que im 
perfeitamente. 

Reparei m.tas vezes que fallando-se aos indios no idioma por 
tuguez., apezar de entenderem mais ou menos o que se dizia, 
guardavão o mais amuado silencio, ao passo que balbuciando-se 
algumas palavras no idioma d'elles, os semblantes se alegravão 
como por encanto e a mais perfeita cordialidade não tardava em 
estabelecer-se. 

Certo é que o conhecimento profundo da lingua coroada, 
m.to mais incompleta do que a dos Guaranis não se pode adqui 
rir sem uma convivcncia de m.tos annos com elles, ao passo que 
o estudo da língua guarani, rica e flexível e p.a qual existem boas 
grammaticas, pode-se effcctuar como o de qualquer outra língua 
morta ou viva. 

No caso do Governo resolver a execução do projecto de via 
de comrnunicação com a Prov.ia do Mato-Grosso, que se acha 
exposto no Relatório do Ex.mo S.nr D.r André Augusto de Padua 
Fleury, Ex-presidente da Prov.ia do Paraná, o futuro dos Ald.tos 
está seguro, os Cayoás principalmente havião de prestar excellen 
tes serviços como canoeiros e pilotos, e até mesmo os Coroados 
pouco a pouco irião ganhando alguma pratica na condução d'um 
barco. 

O índio coroado do Aldeamento de São Pedro d' Alcantara 
que acompanhou a expedição exploradora do rio Iguassú por 
110 leguas, tornou-se no fim da viagem tão bom remeiro como 

(*) É interessante saber que tanto os Cayoás como os Coroados tem uma 
qualidade especial de milho de que usão para as plantações: o dos 
Cayoás, dito milho guarani tem espigas pequenas das côres mais va 
riadas; o dos Coroados com espigas de tamanho regular é d'uma côr 
rôxa escura na ponta grossa da espiga, ernquanto que a metade supe 
rior é d'um amarello claro. Tanto uma como outra qualidade quebra 
com facilidade no pilão sendo denominados um e outro por causa 
d'isso, pelos roceiros da Província do Paraná com o nome genérico 
(guarani) de milho "pururuca". 
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os outros. No tempo em que estavamos occupados com a explo 
ração do Ivahy. Paranapanerna e Tibagy, o Governo tratava de 
mandar as forças auxiliares p.a a Prov.ía do Mato-Grosso, que 
depois forão por S. Paulo e Minas, pela Prov.ía do Paraná, i. é 
pelo Tibagy e Paranapanema, construirem-se p.a esse fim 10 ca 
nôas magnificas que ainda se achão na Colónia militar do Jatahy. 
Cada uma d'essas canôas pode caber 30-40 praças com o arma 
mento e viveres p.a poucos dias. Com mais 15 canôas o numero 
de praças que d'uma vez se podia ter transportado havia de su 
bir a 1000, de modo que em 4-5 viagens, das quaes cada uma, 
contando ainda com demoras p.a prover-se de mantimentos fres 
cos não levaria mais de um mez até Miranda, uma pequena força 
invasora se havia de achar perto das fronteiras inimigas. Para 
livrar-se de todas as eventualidades e p.a poder fazer o transpor 
te das praças no espaço de tempo o mais curto possível seria pre 
ciso fazer-se previamente depositas de mantimentos em 7 pontos 
da linha, a saber: no Ald.ro de S. Pedro d' Ale.a, na barra do 
Tibagy, no Ald.to do Paranapanema, na Serra do Diabo, na gran 
de ilha defronte da barra do Ivinheima, em S ta Rosalinda e em 
Miranda. 

D'esse modo a lotação restricta das canôas se aproveitaria na 
occasião do transporte p.a as praças e o trem bellico necessario. 
Os armazens poderião consistir simplesmente em ranchos bem 
cobertos de folhas de palmeira e fechados em roda com páos a 
pique. Uma guarda de 6 praças occupar-se-hia nas horas vagas 
com pescaria, a qual em certos tempos do anno dá resultados 
extraordinarios. · 

Apezar de ser assumpto extranho ao objecto de que tratão 
essas linhas, não posso deixar passar em olvido por causa da 
summa importancia e da influencia ainda que indireta que pode 
rá exercer sobre o futuro dos Ald.tos uma descoberta feita -pelo 
interprete dos índios coroados do Ald.to de S. Pedro d' Ale.a S.nr 
Fructuoso Ant.io de Moraes Dutra: Quando em companhia de 
2 indios coroados no Ald.to de S. Pedro o dito Outra seguiu p.a 
a capital chamado pelo Excell.mo S.nr Pres.te da Prov.ía do Para 
ná p.a acompanhar a expedição .exploradora do rio Iguassú, achou 
elle as aguas de um carrego, affluente do Tibagy entre o A.JQ.to 
de S. Jeronymo e a Estancia da Fortaleza - com .um gosto tão 
pronunciado de Sal, que não lhe foi possível satisfazer·n'elle a sede 
que tinha. 

É preciso notar que o carrego no rigor da secca continha 
um mínimo d'agua, explicando isso juntamente com a pouca 
frequencia do caminho a causa o não se ter feito já ha mais tem 
po essa importante descoberta. 
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O descobridor depois se lembrou que o mesmo lugar era 
afamado pela abundancia da caça, principalmente de antas que 
lá havia, apezar das frequentes caçadas que lá costumão fazer 
os moradores visinhos desde m.tos annos. 

Voltando finalmente aos indígenas, julgo poder asseverar com 
toda a certeza que em parte nenhuma do mundo se encontrará 
aquellas medidas p.a a conservação e civilisação progressiva dos 
índios dictadas pela mais pura phílantropia como no curso de 
um decennio e meio nos Ald.tos da Prov.ía do Paraná achárão a 
sua mais feliz realisação. 

Caso esses traços imperfeitos podessem contribuir p.a chamar 
novamente a attenção do Governo Imperial sobre essas regiões 
longínquas e os interessantes habitantes dos sertões da Prov.ía do 
Paraná julgar-se-ha sobejamente recompensado 

Rio de Janeiro, 24 de Julho de 1867. 

O autor 

Fran.o Keller 
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As poucas palavras da lingoa coroada que pude conseguir 
de colher são as seguintes: 

Topé Deus 
Cae-ca-gogn ceu 

gá terra 
góyo agoa 
pó pedra 
cü páu 
oãi-ca mato 
cr im cabeça 
nim-grcrn orelha 
gnaim cabello 
caké testa 
cajé-ccgn sobrancelha 

cané-yoki pestanha 
cané olho 
nínhé nariz 
àrá beiço 

yad-cüch bocca 

y-oafi barba 
amé cara 
yan-pérn queixo 
yafí dente 
dui pescoço 
yaõ-an garganta 
yen-baí homhro 
none língua 
min-dogn braço 
nin-guê mão 
nin-guê-feie dedo 
nín-gru unha 
che corpo 

fé peito ou 
coração 

ndú barriga 
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a syllaba final pronunciada mt 
molle. 

traduc. litt.: suja de páus 

cagn pronun. com a vogal entre 
a e o ~ com a bocca meia fe 
chada; ernquanto o j se pro· 
nuncia quasi como the da lín 
gua ingleza, 

o à pron. se mais approx. ao e 
e pouco sonnante: e o r bem 
molle. 
o eh se deixa somente perceber 
como uma aspiração forte. 

o i só pouco se percebe 

e pronun. como ae em allcmão. 

o eh só aspirado; e como oe em 
allcmão 
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ngre 
ngidn 
kré 
ya-crim 
fá 
pen 
tarnê 
m 

ndó 
uí 
ron-gró 
kü-fe 
curú 

nhad-cá 
coc-rofi 
pet-cüch 
yo-we 
kern-e 

beidn 
nha-pá 

ará 
kà-xafi 
cn 
curafí 
cutu 
cu-xafi 
ará-ké 
od-ngré 
o-ta tá 
bêdn 
fagn 
fag-tu-tagn 
coyad-tchim 
ê-creifí 
co 
crodn 
pein 
taefí 
tére 
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membro viril 
as costas 
couxa 
joelho 
canella 
pé 
intestinos 
casa o indio coroado, que acompa 

nhou a expedição no rio Iguas 
sú, chamou as nossas barracas 
de curú-ta-in. 

flecha 
arco 
lança 
faca 
vestuário d'elles, 
tanga, toga 
missanga, conta 
panella 
prato 
colher 
cesto ( carrega 
do as costas) 
machado o dn se deixa perceber pouco. 
fouxe 
sol 
lua 
estrella 
dia 
noute o u pouco sonnante. 
a madrugada · 
a tarde 
homem 
mulher 
marido o dn se deixa perceber pouco 
ma rida 
moça 
menina 
caçar 
comer 
beber 
atirar (com o arco) 
matar 

in pron. m. to curto. 

morrer 
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weinhuó 
nóro 
afi-hriri 
tip 
nhem-cru 
yen-gú 
nháme 
hei-qui 
õ-há 
henne-quí 

ign 
ti 
ti 
eign 
agn 
agn 
chofí 
tofí 

correr 
dormir 
acordar-se 
saltar 
ajuntar 
abaixo 
adiante 
a donde? 
agora 
ahi 
eu 
tu 
elle 
nos 
vos 
elles 
meu 
teu 

a ton seu 
êi-tofi nosso 

o ei não é diphtongo. 

Fogn 
homem branco 
Fogn 
homem branco 
Fogn rengré canga agn 
hom. branco dous doente estão. 
Caefí-gagn agn njon carné 
Coroados ' são bravo muito. 
Caeii-gagn ué njon camé 
Coroado é bravo muito. 

ti oã cani 
aquelle está aqui. 
oã canga 
está doente. 

Mim 
Onça 

njon 
bravo 

camé 
muito. 

Caefi-gagn 
Coroado 
Caen-gagn 
Coroados 

tiumé 
elle 

êkrei tim 
é caçar foi. 

rengre êkrei 
dous caçar 

Avcham ã? . 
Ign-haü é . 
Agn-charn ã? . 
Eign-harn . 
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tim agn 
farão. 
É vossê'? 
Sou eu 
São vossês? 
Somos nos. 
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Caen-gagn pire goyo [agn-bá taré cakei cam 
Coroado um agoa abaixo desceu canoa dentro 

Caengagn . . . . goyo jagn-bá taré-agn cakei cam 
Jndios agoa abaixo desceu-elles canoa dentro 
Ign haã eu sou. 
Afi hafí tu es. 
Agn hafí nos somos e elle é. 
Ei agn hau e elles são e vossês são. 

Perfectum Covó-qui eign oyóro taen hadn 
no (rio) Covó (lguassú) nos anta matado temos. 

Praesens Covó-qui eign oyóro taefi 
no (rio) Covó nos anta matamos. 
Covó-qui eign hén-e oyóro taen 
no (rio) Covó nos quem sabe anta matamos. Futurum 
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COMENTÁRIOS AO TEXTO 

1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS TRIBOS. 
Keller afirma que os indígenas que habitavam a bacia do Paraná. 
especialmente aqueles· 1ocalizados em territórios da Província do 
Paraná, formavam duas "nações". Segundo ele essas "nações" di 
videm-se em quatro tribos: os Guaranis propriamente ditos, os 
Cayoás e os Botocudos que formam a "nação Tupi" e os Coroados 
que ele chama ca-en-gagn (os Camés de Martius) e que Keller 
considera "diferente" da nação Tupi. 

1 . 1 Guarani e Kaiuá. De acordo com Schaden, os Guara 
nis ocupavam, em sua época de maior expansão, os territórios que 
hoje correspondem as partes dos estados de Mato Grosso, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de ter 
ritórios da Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse autor classifica os 
Guaranis do Brasil Meridional em )'l'~ndeva (sub-grupo que inclui 
os Apapocuva) , Mbüá e Kaiuá. Afirma ainda que apesar de apre 
sentarem unidade linguística e relativa unidade cultural, é prová 
vel que em tempos remotos as diferenças entre grupos Guarani 
fossem maiores. (Schaden, 1954: 12, 21). 

Comparando a descrição que Keller e Telêrnaco Borba ( 1) 
fazem dos Kaiuá. encontramos quadro semelhante; segundo afir 
ma Borba: "Os Cayguás e Guaranis que, em pequeno numero 
actualmente habitam as florestas do districto de Jatahy, viviam, 
anteriormente ao ano de 1854, percorrendo a margem occidental 
do rio Paraná, na zona comprehendida entre o rio Pardo, a mon 
tante, e grande parte do territorio paraguaio, no valle do Paraná, 
donde, a convite dos sertanistas Lopes e Elliot, então a serviço do 
Barão de Antonina, immigraram em numero de 400 a 600 indiví 
duos, e vieram estabelecer-se no Aldeamento de São Pedro de 
Alcantara, na margem esquerda do rio Tibagy, em frente á colo 
nia militar do Jatahy ... Na margem occidental do Paraná, exis 
tem ainda, varias cabildas destes indígenas, em estado de domes 
ticidade, guardando porém, com tenacidade propria de sua índole, 
seos antigos costumes" (Borba, 1908: 51). 

Entre os Guarani as migrações messiânicas, em busca da 
Terra-sem-Males, desempenharam um papel importante levando 
à dispersão ou a situações peculiares de contato (Cf. Nimuen 
dajú, 1914). Keller afirma que "os Guaranis e Cayoás retiraram 
se para a margem direita do Paraná, onde hoje habitam em nume- 

(1) Telêmaco Borba dirigiu o Aldeamento de São Pedro de Alcantara 
durante dez anos (1863 a 1873), em seguida exerceu a mesma função 
no Aldeamento de Paranapanema até a extinção deste (1878). Fundou 
posteriormente o Toldo Indígena do Barreiro, no município de Tibagi. 
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rosas aldeas nas margens do Samambaia e Iguatemy". Convém 
lembrar que Keller foi contemporâneo de várias migrações Apa 
pocuva Guarani. de fundo religioso, que, na sua rota dos terri 
tórios paraguaío-matogrossenses, em direção ao Atlântico, atra 
vessaram os vales dos rios por ele estudados (Cf. Nimuendajú. 
op. cit.; Elliott. 1856). Mas o deslocamento a que Keller se re 
fere, deu-se por pressão de outros grupos, e não foi na mesma 
direção das migrações míticas. 

Segundo Koenigswald, os Kaiuá chegaram, em suas migra 
ções, provavelmente até o Baixo Tibagi. (Schaden, 1954). Em sua 
memória, Franz Keller não identifica com precisão os sub-grupos 
Guarani a que especificamente se refere, dizendo simplesmente, 
que os Guarani e Kaiuá, por pressões dos "Coroados", abandona 
ram o seu antigo território. Somente a respeito dos Kaiuá pode 
mos ter certeza de que se trata do mesmo grupo, cuja maioria 
atualmente vive em territórios no sul de Mato Grosso, de língua 
Guarani. 

O tratamento que Keller dá aos Guarani em seu relatório é 
pouco específico; em relação aos dados sobre Kaiuá, ele é pouco 
explícito em alguns aspectos importantes para a etnografia do 
grupo. Entre outras são mal definidas as seguintes características: 
Habitação (os antigos Kaiuá, construiam grandes casas, dentro das 
quais havia postes fincados no chão para pendurarem as redes), 
cerâmica, armas ("Uzam como armas offensivas: arcos de ma 
deira (uirapá) ; frechas (rui) de madeira duríssima, farpadas de 
um solado, embutidas em haste de taquara ou madeira; clavas de 
madeira (uirapê) de forma de um pequeno remo. Todas essas 
armas são grosseiramente fabricadas - Borba, 1908: 54), vesti 
menta e adôrnos ("Os homens uzam como vestimenta uma tanga 
(rembeo) , de algodão e um pequeno poncho do mesmo tecido; 
as mulheres, uma túnica sem mangas, (potica) tambem de algo 
dão, com orifícios por onde passam os braços, e tudo fabricados 
por ellas, em teares primitivos .nos quaes tambem fabricam umas 
vistosas cintas que servem para segurar as tangas. . . Ornam-se 
os homens nas ocasiões de suas festas, com coroas ou cocares 
(geguatá), de pennas amarellas; collares e braceletes de peque 
nas sementes pretas (tucambí) , enfeitados com pennas vermelhas 
e com arulas extrahidas dos tucanos . . . uzam diariamente, no 
labio inferior, o tembetâ cilindro longo. luzidio e transparente 
feito da resina do Jatahy ou da do Guasçatunga, (- Borba, 
op. cit.) 

Na mitologia Guarani, Tupã passa no céu com uma tembetá 
reluzente, representado pelo raio. É provável que além dos Mbüá 
e Kaiuá, os 'N"andeva tenham usado o tembetá, em outros tempos. 
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O uso do tembetá ou batoque bem como o de furar os lábios, vai 
sendo abandonado pelos grupos que entram em contato perma 
nente com a população nacional. Exceção representada pelos 
Kaiuá, que mantém o costume e para os quais o furo labial é 
considerado distintivo, entre os grupos do sul de Mato Grosso, 
(Cf. Schaden, op. cit.). Franz Keller observa a esse respeito, que 
os Cayoás, não aldeados sob a chefia de Cuyabá, faziam ques 
tão de usar jerirnbetá dos mais compridos, enquanto os aldeados 
praticamente tinham abandonado o seu uso. 

1 . 2 Botocudos. Vários grupos indígenas do Brasil por usa 
rem adornos labiais, ternbetá ou batoques, foram chamados bo 
tocudos. Esse fato tem gerado o estabelecimento de identidade 
entre tribos que, na realidade, são totalmente distintas. Por exem 
plo, entre os Botocudos do sul (S. Catarina) e os Botocudos 
setentrionais do Espírito Santo foram estabelecidas conexões que 
não existem (Cf , Metraux, 1946). No sul do Brasil é frequente a 
utilização de designativos genéricos como Botocudos, Coroados 
e Bugres em referência a certos grupos particulares. Esses nomes 
são dados a grupos diversos, dificultando, nas fontes históricas, 
a identificação real de determinados grupos. O mesmo se dá quan 
do Keller refere-se aos Botocudos que ele considera Guarani. 

No Paraná os grupos que usavam adorno labial e, portanto 
passíveis de serem denominados Botocudos, eram: Xokleng (ba 
toque de nó de pinho), Kaiuâ (tembetá de resina), Aré (batoque 
ou tembetá de nó de pinho ou osso - Borba, 1908), Xetá (ador 
no labial, constituído por uma peça cilíndrica de madeira, na qual 
se encaixa um ramo vertical de aspecto fusiforrne feito de resina 
translúcida do jatobá - Fernandes, 1958). 

Os Xokleng, também conhecidos por Xocren, Xocré, Awei 
korna-Kaingang, Bugre, Botocudo, antes da ocupação de seus 
territórios, pelos colonizadores, eram nômades-caçadores. Silvio 
Coelho dos Santos estudou os Xokleng de Santa Catarina, e fala 
da grande mobilidade do grupo; afirma inclusive que no século 
XIX, um grupo Xokleng ocupava a região das cabeceiras do rio 
Negro, região esta que, no Império, pertenceu à Província de São 
Paulo e passou à Província do Paraná quando da emancipação 
desta. Os Xokleng tinham como motivação de seus ataques aos 
brancos, além da vindita, a busca de alimentos, agasalhos e fer 
ramentas (com as quais faziam as pontas de suas lanças e fle 
chas), pois os períodos de penúria a que estavam habituados tor 
naram-se mais frequentes, senão contínuos, após a penetração 
de brancos em seus territórios. As áreas do planalto, onde a 
Araucária garantia coleta farta entre abril e junho, estavam pra 
ticamente ocupadas pelos criadores de gado. Os vales litorâneos. 

32 

MUSEU DO 1NDIO ANTROPOLOGIA ·--- N.º 1 

onde havia caça, palmito, mel, estavam sendo ocupados pelos co 
lonos (Cf. Santos, 1970). Eram esses Xokleng, que atacavam 
as colonias de Santa Catarina, principalmente. Como os Kain 
gang, tudo indica que os Xokleng sejam descendentes dos antigos 
Guayaná (Metraux, 1947) e, apesar da discussão a respeito da 
filiação linguística. foi demonstrado que o idioma Xokleng é dia 
leto Kaingang e, como tal, língua Jê (Sobre filiação linguística 
ver: Henry, 1941; Guérios, 1945; Nimuendajú & Guérios, 1959; 
e ainda sobre a identidade cultural: Henry, 1941; Metraux, 1947 
e Baldus, 1937 e 1952). Pela informação de Machado de Oliveira 
(1846) "a tribo dos Xocrens, que faz sua habitual residencia no 
território entre os rios Iguassú e Uruguai, é a maior em força 
numérica de quantas habitam aquelas matas e já são conhecidas. 
Avalia-se o seu pessoal em seiscentos indivíduos. Sua índole e 
propensões são idênticas às dos Votorons ... " 

Quando Keller fala nos Botocudos que foram afastados de 
seus territórios (cabeceiras do rio Negro e Iguassú) é provável 
que esteja se referindo aos Xokleng. Pois ele diz que esses Bo 
tocudos foram afastados pelos Coroados e refugiaram-se nas bo 
cainas e grutas da Serra do Mar, de onde atacavam as colônias 
O.• Francisca e Blumenau. Quanto aos Botocudos que vivem às 
margens do rio Ivaí, eles podem ser os Aré, também conhecidos 
por Ivaparé, Xetá, Botocudos ou Notobotocudos como sugeriu 
von Ihering (1907). 

Para Telêmaco Borba, "os Arés falam Guarani; mas a pro 
núncia é alterada pela falta de movimento do lábio inferior, prezo 
pelo longo tembetá de nó de pinho." ... (op. cit.). O mesmo autor, 
em outro trabalho, apresenta um mito Kaingang e uma versão 
desse mito, contada por um Aré escravo dos Kaingang. Na ver 
são Kaingang, do mito, após uma inundação, os Camés que es 
tavam no centro da serra, saíram e pediram aos Curutons, que 
fossem buscar os cestos e as cabaças deixadas no local onde apa 
nhavam água. Os Curutons ficaram com preguiça e não volta 
ram, não se juntando nunca mais aos Kaingang. Por serem fugi 
tivos podem ser tomados como escravos sempre que os Kaingang 
os encontram. Keller diz que o têrrno curuton significa, "sem 
curú" e que designa escravo, sendo que os Coroados (Kaingang) 
extendem-no inclusive aos africanos. Em seguida o autor usa o 
termo caporão, com o mesmo sentido, o que pode ser uma cor 
ruptela, visto que, em outros relatos, esse termo aparece com a 
mesma conotação. Nimuendajú (op. cit.) diz que curutõ é o 
apelido que os Kaingang dão aos Ivaparé (frizando que Borba os 
chama Aré) e que significa: tõ=sem, curu=roupa. Os Aré falam 
língua aparentada ao Guarani, com elementos estranhos, e vivem 
às margens do Ivaí. 
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1. 3 Kaingang, A «nação" dos Coroados, segundo Keller, 
diferente dos Tupis, era formada pelos índios da tribo ca-en-gagn. 
Pelos dados que ele apresenta, esses índios são os mesmos trata· 
dos por Telêrnaco Borba, ao qual se atribui a introdução na lite 
ratura etnológica do nome "Caingangue" (l) para designar os 
indígenas que "habitam no territorio comprehendido entre os rios 
Tibagy e Uruguai" (Borba, 1908: 5). Os Kaingang têm sido iden 
tificados com os seguintes nomes: Coroados, dado pela tonsura 
típica que alguns grupos Kaingang usavam. Esse nome tem gerado 
confusão entre Puri-Coroados e Kaingang-Coroados ou ainda entre 
estes últimos e os Bororo-Coroados do Mato Grosso. Mas, na 
realidade os grupos são distintos. O têrmo Guayaná, aparece fre 
quentemente nas obras dos cronistas do período colonial e segundo 
Metraux, os Guayaná são ancestrais dos modernos Kaingang, sen 
do que esse termo se conservou até o século passado para designar 
um grupo indígena aldeado em Itapeva (S.P.) (Cf. von Ihering. 
1907). Nyacjateitei, nome pelo qual eram conhecidos os Kain 
gang do estado de São Paulo. (Metraux, 1946). Botocudo, nome 
dado aos grupos Kaingang, de Santa Catarina e que faziam in 
cursões pelo território paranaense, por usarem batoque de madei 
ra. Camé, é o designativo de uma das divisões Kaingang e tem 
sido usado para identificar a tribo como um todo. Esse nome foi 
atribuído aos Kaingang de Palmas (Cf. Baldus, 1937). Além des 
sas denominações referem-se aos Kaingang os designativos Votô 
ro, Fong, Ingain, Taven, Dorin. 

Historicamente, há notícias de grupos Kaingang ocupando 
territórios dos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa Cata 
rina e Rio Grande do Sul, bem como de áreas limítrofes como 
a Argentina. Atualmente os Kaingang vivem em áreas limita 
das de todos os seus antigos territórios tribais. (Cf. Moreira Neto, 
1972). 

Os Kaingang, cujo idioma pertence à família Jê, eram semi 
nômades e tradicionalmente viviam em lutas com os Guarani e 
Xokleng. A organização social da tribo caracteriza-se pela divisão 
em "metades" exogânicas e pela descendência patrilinear. As 
metades são subdivididas em dois grupos. Uma inclui os Aniky e 
os Kamé, a outra os Votôro e os Kadnyerú. Existe entre os grupos 

(1) Taunay, que esteve em Guarapuava, (1886) verificou que os indíge 
nas se autodenominavam "Caingang", O autor acreditou inicialmen 
te, ser ele o primeiro a usar esse nome mas, em Curitiba tomou co 
nhecimento dos trabalhos de Telêmaco Borba e de Frei L. de Cerni 
tille e escreveu: "posso contudo, affirmar, que somos nós tres, dos 
primeiros a chamar pelo seu verdadeiro nome os primitivos habitantes 
daquella extensa região . . . (Taunay, 1888: 256). 
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uma diferenciação: "os Votôro valem mais do que os Kadnyerú 
e os Aniky mais do que os Karné (eles têm mais força) explica 
ram-me" (Baldus, 1937: 45). 

Os Kaingang do Paraná mantém contato com os bran 
cos desde os primórdios da colonização e, há referências sobre 
Kaingang nos relatos de cronistas espanhóis e portugueses. No 
século XVII, sabe-se que os Kaingang foram usados pelos bandei 
rantes paulistas, em seus ataques à reduções jesuísticas do Paraná, 
principalmente como preadores de índios, No século XVIII, as 
várias expedições militares percorreram parte do território ocupa 
do pelos Kaingang. Os campos de Guarapuava, apesar de locali 
zados pelas expedições do século XVIII, só foram efetivamente 
ocupados a partir de 1809, e começou-se em 1812 "a instruir os 
índios que permaneciam aldeados" ... Um d'estes (Antonio José 
Pahi) convocou seus contemporaneos, e concorreu muito para 
a catechisação, principalmente dos Votorõs", . . . (Lima, 1842: 
47). Votôro, como já vimos, é uma subdivisão Kaingang, e os 
Kainzang de Guarapuava aliaram-se aos povoadores dando-lhes 
proteção por longo tempo. Em meados do século passado, antes 
da criação da Província do Paraná, a situação do aldeamento de 
Guarapuava é descrita nos seguintes termos: " ... de 513 índios 
que chegou a ter, está reduzido a 95 e sem terras, por se acharem 
estas occupadas por invasores, não duvidando os índios voltar ao 
Aldeamento, logo que ellas lhes sejam restituídas. . . (Rel. dos 
Negócios do Império, 1847). O primeiro Presidente da Provín 
cia do Paraná (criada em 1853), no relatório em que solicita ao 
Ministério da Agricultura providências para a "civilização" dos 
índios, informa que a câmara municipal de Guarapuava avalia 
cm mais de dez mil os indígenas do sertão paranaense (Rel. Pres. 
da Província do Paraná, 1854). Nesse mesmo relatório o presi 
dente descreve a situação do Aldeamento de Palmas que, segun 
do ele, é vítima de injustiças, pois fizeram sair de Guarapuava 
os indígenas, e apesar de não possuírem terrenos para a agricul 
tura, os índios que o compõem defendem a população civilizada 
sempre que os grupos selvagens ameaçam-na. 

Nos anos seguintes organizaram-se os aldeamentos existen 
tes ou criaram-se outros, segundo as normas do regulamento de 
1845. Os grupos autônomos eram perseguidos em seus territórios 
tribais, por grupos aldeados e pela força policial organizada pelo 
governo para protejer a população branca (Cf , Rel. Pres. da 
Prov.). Esses grupos autônomos recorriam aos aldeamentos que 
se lhes apresentavam como última alternativa, já que eram per 
seguidos e viam escassear os meios de subsistência que encontra 
vam nas terras, agora ocupadas por criadores, agricultores ou 
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militares encarregados de defender as zonas próximas às frontei 
ras. Sobre os índios aldeados Telêrnaco Borba dá as seguintes 
informações: "Em 1856 ou 57 foram atacados, em seos toldos do 
valle do Piquíry, pela gente do cacique Viry, que lhes matou 
muitos guerreiros, aprizionou alguns e queimou-lhes os ranchos. 
Desanimados por este e por outros revezes, grande numero delles 
vieram procurar nossa amizade, aprezentando-se, em 1858, na 
colonia militar do Jatahy, ... o governo tractou de aldeal-os em 
São Jeronyrno. e depois tambem em São Pedro de Alcantara; em 
São Jeronymo ainda existe grande numero delles, mansos e in 
dustriosos, ... os de São Pedro de Alcantara, desgostosos do pro 
cedimento de especulação que com elles tem Frei Timotheo de 
Castel-nuovo, de lá teem se retirado e hoje, pacificamente habi 
tam os sertões dos valles do Tibagy e Ivahy" (op , cit.). 

Na época em que Keller fez as observações, aqui considera 
das, os principais aldeamentos eram São Pedro de Alcantara, 
Santo lgnácio do Paranapanema e São Jerônimo. Os Kaingang 
de Guarapuava ainda desempenhavam o papel de milícias prote 
gendo os colonos e populações brasileiras da região. Jesuíno Mar 
condes de Oliveira e Sá informa: "Mandou-se dar differentes 
objectos aos Coroados que se approximarão do aldeamento de 
São Jeronymo, e despender a quantia de 2:000$, com fardamen 
to e armamento dos indigenas de Guarapuava, a fim de poderem 
repelir as agressões dos selvagens (Rei. Agricultura, 1865) ." 

O Presidente da Província do Paraná, Pádua Fleury, em seu 
relatório de 1865, ao tratar da catequese e civilização dos índios. 
afirma que os resultados apresentados pelos aldeamentos estão 
longe de serem os ideais e vê, como solução, a adoção de um 
sistema baseado na remuneração dos indígenas. Keller expõe pen 
samento semelhante e inclusive apresenta detalhadamente as ati 
vidades que poderiam ser desnvolvidas pelos Kaingang e Kaiuá. 

A preocupação oficial da década 1860/70 era "civilizar" ur 
gentemente os indígenas (isto é, pacificar e neutralizar pelo al 
deamento compulsório a reação tribal), para desenvolver um pro 
cesso mais intenso de ocupação do território paranaense, princi 
palmente através da imigração. O que se sabe é que, historica 
mente, os aldeamentos indígenas sempre se transformaram em 
centros de colonização branca. Em pouco tempo funcionários e 
colonos brancos se apossam das terras dos índios, que se extin 
guem ou abandonam a área. Em São Pedro de Alcantara foi pre 
cisamente isso o que ocorreu, inclusive por insistência do missio 
nário, Frei Timóteo, que fazia questão da presença de brancos 
entre os índios. O aldeamento de Paranapanema, por motivos se 
melhantes, foi extinto em 1878. A existência de uma colonia 
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militar (Jatahy) próxima ao Aldeamento de São Pedro de Alcan 
tara, contribuiu muito para a ocupação da área pela população 
branca e consequentemente para a breve extinção da presença 
indígena na região (Cf. Moreira Neto, 1972). 

2. O INDJGENA E A COLONIZAÇÃO - Perspectiva de 
Franz Keller. Vivendo num período em que se consolidava o 
colonialismo europeu moderno, Keller é um típico representante 
da perspectiva evolucionista vitoriana que justifica, em nome de 
pretensas leis do progresso, a dominação e a preeminencia dos 
povos europeus sobre todos os demais. Essa ideologia, frequente 
mente utilizada no Brasil, a partir do século XIX, para explicar 
e justificar as técnicas de dominação impostas aos indígenas, ne 
gros e mestiços, teve aqui ilustres representantes, a começar do 
Conde de Gobineau, um dos mais conhecidos contribuidores das 
"teorias" do moderno racismo e que esteve como embaixador da 
França junto à Corte de D. Pedro II. O chamado "darwinismo 
social" que, aliás, fora formulado com anterioridade e de forma 
mais explícita por Herbert Spencer em "Social Statícs" (1850), 
não morre com o século XIX, no que respeita aos índios brasilei 
ros. No que foi. provavelmente o mais polêmico dos artigos sur 
gidos até hoje no campo da etnologia indígena brasíleira, outro 
alemão, antropólogo e diretor do Museu Paulista, Herrnann von 
Ihering, retoma em 1907 o tema dos índios como elementos con 
trários ao progresso e à colonização. Curiosamente, muitos dos 
valores negativos e positivos associados por Keller a índios, ca 
boclos nacionais e colonos estrangeiros, particularmente alemães, 
são retomados por lhering. Para um resumo das opiniões de von 
Ihering e as repercussões de seu artigo, ver Moreira Neto, "Cons 
tante Histórica do lndigenato no Brasil." (1966: 179). 

Franz Keller manifesta sua visão etnocêntrica do problema 
indígena logo na introdução do texto que publicamos. A essa con 
cepção acrescente-se o fato dele ser engenheiro, com preocupa 
ções práticas imediatas, o que o torna diferente dos demais explo 
radores científicos. Ele pode ser considerado um "explorador 
oficial", preocupado em descobrir elementos para a solução dos 
problemas que impedem o progresso, sejam esses elementos rique 
zas naturais, vias de comunicação e comercialização, lugares pro 
pícios para a instalação de colônias, mão de obra, etc. Assim en· 
tende-se a constante preocupação de Keller em relação à mão de 
obra indígena e a defesa veemente que faz dos aldeamentos, pois 
além de "civilizar" o indígena, estar-se-ia resolvendo o problema 
de proteção aos futuros colonos. 

A posição etnocentrica de Keller é manifestada em dois ní 
veis: quando estabelece a relação civilizado/índio e quando ante- 
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põe a "raça alemã" aos demais europeus. Para exemplificar essas 
conclusões, utilizamos as afirmações que ele faz no livro "The 
Amazon and Madeira Rivers" (1874), onde, ao fazer considera 
ções sobre a população brasileira, entende que a raça branca, em 
bora dirigente, constitui minoria e que existe antipatia entre por 
tugueses e brasileiros, antigos dominantes e dominados: "Os ha 
bitantes das províncias meridionais Minas, São Paulo, Rio Gran 
de são de modo geral mais altos, e fortes aproximando-se mais 
do tipo europeu e mostram mais atividades e energia que os do 
norte, nos quais o elemento indígena manifesta-se mais claramen 
te" (p. 5). A superioridade da "raça alemã", ele a manifesta no 
prefácio (p. VII): "Somente a imigração da raça alemã que real 
mente se fixa no novo lar, e honestamente participa dos encar 
gos do Estado, pode verdadeiramente ajudar esse país pouco 
povoado." 

Transcrevemos, a seguir, alguns trechos da obra citada que 
revelam o pensamento de Franz Keller e sua posição não só em 
relação às "hordas selvagens" mas também no que respeita à 
América em geral. "Para resumir nossas observações sobre o futu 
ro dos índios sul americanos, podemos notar que sempre que entre 
em contato com a raça branca sua sorte foi selada. Do mesmo mo 
do que os seus irmãos mais enérgicos do Norte eles serão afetados 
pela destruição física e moral. A rapidez desta, só pode ser retar 
dada pela fundação de Aldeamentos, segundo plano das antigas 
Missões, porém com a condição que se atribua menos cuidado à 
religião e mais atenção à agricultura e indústria". . . (p. 130) 
"Entretanto estou longe de associar-me às lamentações emocio 
nais de escritores de novela, sobre a iminente extinção da raça 
vermelha, mítica, muito superior em virtudes heroicas e nobres 
qualidades do coração. Tal raça vermelha, só existe cm suas ima 
ginações. A raça indolente, sensual e as vezes traiçoeira, da vida 
real irá, em justiça dar lugar às exigências crescentes de uma 
Europa super povoada. Os títulos de possessão gozadas pelos 
autoctones, importantes que possam parecer ao seu julgamento 
estreito e infantil foram abolidos pela Corte de Apelação, que 
toma em consideração as necessidades mais amplas do mundo. 
É para os ultra-sentimentalistas, do tipo novelístico, eu gostaria 
de colocar esta questão: "Não será a prosperidade da família de 
um colono dedicado ao trabalho duro, buscando com o suor do 
rosto, criar um novo lar para seus filhos e seus netos, mais im 
portante que o bem estar de um bando de selvagens, com o qual 
aquela prosperidade poderia interferir?" Ademais para justificar 
este completo despojamento (extrusion) de uma raça indesejável, 
uma civilização realmente mais alta, sob a forma de agricultura 
e indústria regulares, deveria substituir o sistema expoliativo até 
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então prevalente. Os tesouros ocultos do país deveriam ser explo 
rado para o benefício da humanidade como um todo, desapare 
cendo para sempre os últimos traços daquele acanhado sistema 
de destruição espanhol-português, que toma em consideração o 
seu próprio ego e em um limitado espaço de tempo." (p. 131). 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS SOBRE. FRANZ KELLER 

Nasceu a 30 de agosto de 1835, em Mannheim. Veio ao Brasil com o 
pai Joseph Keller, também engenheiro, e com o irmão Ferdinand que vol 
tou à Alemanha, em 1862, onde completou sua formação tornando-se pin 
tor histórico. No Brasil, os engenheiros Franz e Joseph foram contratados 
pelo Governo Imperial. Em 1862, exploraram o rio Paraíba (Cf. Rei. 
da Agricultura, 1863). 

Franz casou-se, no Rio de Janeiro, com a filha do tipógrafo Leuzin 
gcr e passou a assinar "Franz Keller-Leuzinger". É provável que este fato 
tenha gerado as contradições observadas nas referências aos engenheiros. 
Na "História das Expedições Scientíficas" há as seguintes informações: 
" ... de 1862 a 1869 os engenheiros José e Francisco Keller investigaram 
o Rio Paraiba entre Campo Bello e Barra do Pirahi, os valles do Paraiba 
e do Pomba, o Iguassú, o Tibagy e o Paranapanerna e finalmente o Ma 
deira; . . . de Franz Keller-Leuzinger também pouco se sabe, além de que 
era alemão ele Mannheim, engenheiro filho de outro engenheiro Franz ou 
Francisco Keller, que com José Keller, esteve ao serviço do Brasil de 1865 
a 1873, empregados em diversa, explorações de rios conforme já referimos 
(Garcia, 1822: 905). De acordo com os dados biográficos de Ferdinand 
(Benezit, 1924) e com a referência que Franz, no prefácio do seu livro (op , 
cit. 1874) faz ao pai e ao irmão, não há dúvida que os nomes Franz Keller e 
Keller Leuznger, referem-se a mesma pessoa. Sobre a chegada da família ao 
Brasil, as datas encontradas foram: Dicionário Bénezít, 1858, enquanto 
Rodolfo Garcia assinala o ano de 1856. Franz Keller, afirma ter regressado 
após permanecer dezessete anos na América do Sul; com esse dado tem-se 
que os Keller chegaram ao Brasil em 1856, pois não há dúvida quanto ao re 
gresso à Alemanha que foi no ano de 1873. Franz Keller faleceu na Ale 
manha em 1890. 
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KELLER-LEUZINGER, Franz 

1874 - "Vom Amazonas und Madeira" - Skizzen und Besch reibun: 
gem aus dem Tagebuch, eine Explorationsreise. Mit Zahlreichen 
nach den einigen Skizzen vom Verfasser auf Holz gezeichneten 
und in der xylographischen Austalt von A. Closs ausgeíühr 
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