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Esse formoso rio internacional, pivot da questão do antigo 
contestado entre o Brasil e a França, divisa natural entre a 
Guyana Franceza e o Brasil-norte, não foi buscar a etymo
logia de seu nome nas fontes suspeitas e illogicas creádas pela 
imaginação fecunda do sabio ethnographo e philologo das lín
guas indígenas brasileiras, Karl F. Ph. Von Martius. 

A' primeira vista póde parecer aos descrentes da minha 
competencia, no assumpto de que vou tratar, e aos presumidos 
sabedores da materia a correr, que vão assistir a um desastre 
litterario. Posso, porém, desde já garantir que, serenamente, 
desbordarei, com segurança, a these philologica: Oyapoc não 
tem k. 

Martius, o venerando auctor do "Glossaria Linguarum Bra
siliensium", nesse livro, á pagina 817, diz: "Oyapoc, Oyapo
que (Pará, Rio) ofab - abrir-se por si, poc rebentar: dis
silire. Allis oyapuça macaco callithrix discolor." 

Raja Gagablia, na sua esplendida obra "As Fronteiras do 
Brasil", paginas 90 e 91, diz: 
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"O rio Oyapoc é tamhem chamado Vicente Pinson, pur 
ter sido descoberto por esse grande viajante em 5 de abril de 
ISOO. Observa Rio Branco que Oyapoc é o nome indígena e 
actual do rio e "Vicente Pinson" é o nome sectmdario e ac
cessorio. 

A palavra Oyapoc tem sido graphada de diversas manei
ras: Yapoc, Wiapoc, Wiapouco, etc., e muitas paginas se têm 
escripto acêrca da origem do seu nome. Não será pelo extra
nho animal oya poc ( Chironectes palmatus), quer nelle existe 
abundantemente e só ahi é assim chamado? 

O Barão de Marajá, no seu util compendio "As Regiões 
Amazonicas", sob o titulo Rio Oiapoc, Oyapoc, Japoc ou Yapoc, 
diz: "E' estse o rio, ao qual, além das denominações acima, 
foi dado o nome de Vicente Pinson". Nada mais informa quan
to á origem do vocabulo. 

O Barão do Rio Branco - o chanceller immortal - que 
com sua solida cultura diplomatica defendeu com o ouro de 
sua incomparavel logica o patrimonio nacional ameaçado de 
mutilação, na sua obra "Frontiéres entre !e Brésil et la Guyane 
Française" - memorias documentadas, apresentadas ao Go
verno da Confederação Suissa, arbitro supremo no litígio das . 
terras do Amapá, contestadas entre a França e o Brasil, T. 
IV, paginas 23 a 25, transcreve: 

"Descreverão varios cosmographos ou pilotos de diversas 
nações a todo o proposito este Rio de Vicente Pinçou, que 
com attentos olhos o experimentaram. Eu o descreverei como o 
achei, quasi por partes em Laet (In. Occid. descrip0

.). D'Avity 
(in America meridional p. I I 1). Harcourt, Moquet, Samuto, 
Linschot, Raleigh, Knivet, Candish, Kemnys. 

Poucas são as· particularidades que accrescentando tenho 
mesmo das seguras informações dos de Cayena Francezes que 
continuamente o passão. 

Ao Rio Pinçon os geographos dão ainda varios nomes, 
querendo se accomodar aos varias usos das línguas dos Indios 
Incolas, mas sempre o mesmo. 

Harcourt Ingres o chama Wiap.oc. 
Moquet: Yapoc. 
As cartas francezas, escreve D'Arty, o nomeão Vaiabógo. 
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Commumente e melhor corre Oyapoc, que quer dizer o 
mesmo que Oyapzu:ú, ou Oya grande, a distincção de Oya mi,-i, 
ou pequeiW, Rio da terra firme mais proximo á Ilha Cayána 
e que ( creo o Ricciolio) tem por o mesmo Rio dito Cayána". 

Vejo, a olhos nús, na formula Oyaptu:ú, Oya grande e Oya 
miri, Oya peqtte·no, apesar do aspecto brasileiro que a reveste, 

0 carvão de uma brasa extincta posta ao serviço da sardinha 
franceza. . . E' certo que ha um pequeno senão na traducção: 
pucú, na língua tupy significa comprido; grande é uassú _ 

Todos que estudam a geographia da America certo saberao 
que Oyac e não simplesmente Oya (que, sem c, é uma povoa
ção de Pontevedra, na Hespanha) é um rio da Guyana Fran
ceza. Nasce com o nome de Comté 4° 6' Lat. S. e 43° 29' Long, 
O. e segue a direcção N.E., depois desvia-se para o N., já sob 
o nome de Oyac, e nas proximidades do 4° 46' segue nova
mente para N. .E., lançando-se no Atlantico com o nome de 

Mahury. 
Paul Laporte, no seu livro "La Guyane des Ecoles", ape

sar de escrever Oyapoc com k, refere-se ao Yapoc ( chironectes 

yapoc), interessante macaco que dizem emprestar o 11 me a 

esse rio! 
O padre Raphael M. Galanti, na sua "Historia do B.rasil", 

tomo III, pagina 464, depois de brilhantemente narrar as com
plicadas demarches havidas entre a França e o Brasil, a pro
posito das terras do Oyapoc, perde a linha austera de mestre 
em que se equilibra, quando affirma: ". . . é impossível que 
o Japoc de Utrecht fosse o Araguary, segundo mais tarde pre
tenderam os francezes, os quaes até chegaram a dizer que !a
poco-, J apoc, Yapoc e Oyapoc é o nome gene rico da língua tupy 
e significa rio em geral ... ". 

Galanti, incontestavelmente, um hi toriador de peso e chie, 
na linguagem e nos conceitos, criticou impensadamente, nos 
francezes, uma verdade, com relação á etymologia do vocabulo 
Oyapoc: foi a unica coisa em que estavam certos na questão 
do antigo contestado; a palavra Oyapoc é, de facto, derivada 
do tupy e os francezes, ou alguem por elles, desnaturando-a, 
lhe addicionaram na cauda um k inexpressivo e extranho e dahi 
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veiu a graphia exotica e escandalosamente errada, mantida até 
em documentos officiaes - Oyapock com k. 

Em setembro do anno que acaba de passar de 1920, eu lia 
na séde da Colonização do Oyapoc, hospede do distincto enge
nheiro riograndense Gentil Norberto, no meu francez de pre
paratoriano a melhor obra do grande sertanista Henri Cou
dreau, "Chez nos indiens quatre années dans la Guyane fran
çaise" ( 1887-1891), quando achei á pagina 450 a origem do 
vocabulo Oyapoc, por um esforço de analogia. Disse Coudreau: 

"La premiére nuit on dort á l'embouchure du Pin•oc, ainsi 
nommée de ce qu'un case couverte en feuilles y était autrefois: 
Pinocaumou (bacaba na língua crióla) e óca maison". 

Pinoc, que é um ygarapê do alto Oyapoc, margem france
.za, foi a chave maravilhosa da descoberta. Lembrei-me dos 
Oyampi.s e de óca, casa de Oyampis ou lugar de Oyampis! 
Estava revelada a etymologia de Oyapoc. A ferrugem do tempo 
roeu-lhe o m de oyam e o a de óca . .. , 

Ba, na chorographia brasileira, tantos exemplos eguaes 
que, para não ir muito longe, basta citar uma ilha vizinha de 
Bélem- Tatuóca, casa ou furna, de tatú; no Ceará, ha a ser
ra M,eruóca - casa de moscas, mosqueiro; no rio Tocantins 
estão as itabócas, casas de pedras, etc. 

Adémais. nos documentos firmados por D. João III, car
tas regias, alvarás de Portugal, o rio Vicente Pinson apparece 
.com o nome de de Oyapóca e tarnbern assim o graphou Felippe 
IV, em resolução de 13 de abril de 1633 e em 1637, quando 
doou a Bento Maciel Parente trinta ou quarenta leguas de dis
tricto e costa que se contã.o do cabo do N arte athe ·o Rio Vi
cente Pinson. 

Os índios Oyampis, descendentes da grande família tupy, 
foram os primeiros habitantes do Rio Oyapoc; esses indígenas 
alcançaram esse rio, expandindo~se pelo curso dos rios Yary e 
Par.ú, aguas acima, rumo do occidente, levando áquellas ribas 
orientaes de Tumuc-Humac, a influencia naci~:mal da língua 
brasileira 

O nome Oyampis deriva-se do verbo obedecer, vem de 
Ogapó (tupy) Oyapoy obedientes. 
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De facto, é apreciada no Oyap.oc e cercanias a tribu Oyam
pis, pela característica especial de disciplina - Oyapo-i -
Oyampi- humilde, o que obedece até nas pequeninas cousas ... 

Mas, ainda não é tudo. Urge alargar as pesquisas sobre 
dois pontos : 

Os Oyampis falam a língua tupy? 

Os Oyampis habitaram o rio Oyapoc? 

Não tenho receio de affirmar, com a responsabilidade de 
meu nome, que os Oyampis falam a língua tupy. A língua dos 
émelrillons, ind~os que habitam as Guyanas é derivada do tupy 
empregando mesmo esses índios, em sua dialectica, muitos vo
cabulos tupys. 

Quem por ahi não se conformar com essas affirmativas 
que recorra ao livro "Vocabulaire.s Methodiques des langues 
Ouayna, Apurai, Oyampi, Emerillon", de Henri Coudreau, pa
ginas 76 a 130, publicado em 1892, e lá encontrará a confir
mação do que digo, e, se tiver mais confiança na Cultura alie
má, abra o "Glossaria linguarum Brasiliensium", de Martius, 
pagina 320 a 324, e achará um pequeno vocabulario O·yam pi . .. 
lerá e fartar-se-á oom a verdade. 

O segundo ponto é o do domicilio. Basta abrir-se qual
quer carta franceza de Crevaux de Brosseau, ou de outro qual
quer auctor escrupuloso, para se encontrar, quasi sempre em 
lettras maiusculas, a palavra Oyampis, assignalando no alto 
Oyapoc, lado brasileiro, o remoto habitaculo desses selvagens . 

E, quando os mappas geographicos me não fossem docu
mentos convincentes, robustos meios de prova plena, reco~re

ria a J ules Gros e manuseando seu livro "Les Français en 
Guyanne", pagina 199, me ,convenceria, então, que os O~yam
pis sempre moraram no alto Oyapoc. Diz Gros : 

" ... 3-0 
- Le Cachipour ( Cassiporé), grand et beau cours 

d'eau qui a été parcouru, en partie, par le capitaine Blanc en 
1882 et qui prend probablement ses souces aux monts Tumuc
Humac, dans sle pays des Indiens Oyampis". 

Gros foi mais longe, mostrou que os Oyampi..s desdobra
vam suas tabas até ás varzeas auríferas do Cassiporé, ao mesmo 
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tempo que se infiltravam pelos Guyanas Francezas e Hollan
deza. 

Hontem, com a invasão franceza, depois ·da descoberta do 
ouro em Calçoene, os Oya-mpis subiram, espavoridos, o Oya
poc - sua casa - e se foram postar, falando, heroicamente, 
o tupy, em suas nascentes E' ainda Coudreau quem diz : "O 
rio Souanre é considerado pelos Oyampis como o filão dagua 
geratriz do rio Oyapoc". 

Recordo-me bem desse dia em que descobri a etymologia 
-de Oyapoc! Consultei as horas. Era I h. 20' de 22 de setembro! 
Collecionava eu varias notas para as "Visões do Oyapoc", 
quando o uírapur'IÚ desatou o mavioso canto na orla da quebra
da, na mattaria proxima, verdadeiro turbilhão de tonalidades 
tremulas, que encheram a alma e o ooração do patriota nomade 
.de enlevo, coragem, amor e poesia. 

Foi, então, que comprehendi, na grandeza de Deus, que 
a Patria fala, sorrindo, a seus homens validos, tambem pela 
voz cantante dos passaras. 

II 

Transita, na Camara dos Deputados, (1927) um project9 
sábio, da lavra do deputado paraense Dr. Aarão Reis, que me
rece o apoio unanime de seus pares, tal a feição scientifica e 
utilidade pratica dessa lei nascente. 

E' uma obra didactica, antes de tudo, embora nodulada 
-dalgumas modificações glotticas que alteram, fundamentalmen
te, as raizes dos vocabulos tupys - marcos prehistoricos do 
-estudo das raças autochtonas da America. 

Funda-se o Dr. Aarão Reis, na sua brilhante j,ustificação 
ao projecto, no trabalho do professor Othello Reis exposto, 
a 6 de março de 1926, no Instituto Historico e Geographico 
Brasileiro, visando a uniformização da graphia dos nomes, na
cionaes e estrangeiros, nos mappas geographicos do Brasil, 
facilitando ~ssim o ensino da geographia geral e do paiz. 

Essa nova lei jurídica vem ratificar a lei scientifica an
teriormente sanccionada pelo Instituto Historico e Geographico 

,.. 
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Brasileiro, da autoria do Sr. Othello Reis, cathedratico do col
legio Pedro II, do Río, e partidario, extremado e eloquente, da 
uniformidade graphica dos nom'es geographicos, submettendo os 
de origem selvagem e estrangeira a intelligentes regras de sim
plificação de modo a tornai-os accessiveis á pronuncia das 
cnanças. .I 

Nisto paira illuminado o· merito da lei scientifica que o 
Dr:. Aarão Reis, pressumsa e .Patrioticamente, levou ao Con"" 
gresso para que a ·homologue· .e a torne obrigatoria nos circulas 
officiaes, nas casas de ensino -e na graphia das cartas geogra
phicas, impressas no paiz. 

Justificando o pr.ojecto, o Dr. Aarão Reis serve-se dos ar
gumentos do Sr. Othello Reis, que os proclamou na memoravel 
Conferencia de Geographia do Instituto Historico do Rio a 6. 
de março de 1926, sob a presidencia do Sr. barão de Ramiz 
Galvão 

Ha, porém, além da falta de sancção penal aos infracto
res, no projecto Aarão Reis, pequenas falhas, facilmente sa
naveis, e um engano nos preciosos argumentos do professor 
Othcllo quando se refere ao vocabulo Oyapoc. 

Assentou no "n.0 9" que se graphem com que os finaes. 
dos nomes de origem indígena, ou africana em que actualmente 
se emprega ora c, ora k, ora ck. Exemplos: Oy.apoque, Tu
mucumáque, Nio.aque, etc. 

O vocabulo "Oyapoc", como o escrevia o Barão do Rio 
B'ranco, não se presta absolutamente, á exemplificação á regra 
imposta pelo citado n.0 9. 0

• 

E não se presta porque é graphado erradamente quando o 
terminam em c, em k e ck! 

Já demonstrei que este vocabulo é de origem tupy-carahy
ba e se compõe de duas palavras distinctas : O'yampy e óca: 
dahi a fórmula Oyampóca ou seja: casa de oyampys, habitaculo 
de oyampys. 

Essa é a verdadeira origem etymologica do nome do fa
moso lindeiro, tambem .chamado Vicente Pinson. 

Sabe o leitor que demonstrei que Dom João III nas car
tas régias e alvarás dizia ser o rio Vicente Pinson pelos au
tochtones, chamado Oyapóca. 
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Da mesma fórma o graphou Felippe IV em resolução d•.! 
13 de abril de 1633 e em 1637, quando doou a Bento Maciel 
Parente a Capitania do Cabo do Norte. 

Demonstrei, igualmente, que os oyampis falavam a língua 
tupy e que dentro do rio Oyampóca, na margem franceza ( es
querda) , ha um ygarapé chamado pelos selvagens galioís, pa-
ricurús e oyampys) pinoc de pindó - palmeira e óca - casa 
e que Henri Coudreau traduziu: casa da bacaba e eu traduzo 
morada das palmeiras ou simplesmente palmares. 

A analogia é obvia e perfeita e serviu-me de chave á des
coberta da etymologia do vocabulo Oyapóca. 

Assim, pois, entendo que não devemos impôr uma graphia 
errada nos mappas geographicos, escrevendo Oyapoque, como 
pretende o illustrado Dr. Reis, mas Oyapóca, que é o verda
deiro nome desse rio. 

O n.0 8.0 merece tambem um ligeiro reparo. 
A fórmula que supprime o k e estatue o qu é bôa, mas 

a exemplificação corruptiliza a formosa língua tupy. 
Quissáua significa rêde de dormir; logo devemos dizer 

guaráquis.s~aua (dormito rio de guarás) e urubúquissáua e não 
quissába, que traduz: rêde do homem! 

Ha, aqui em Curuçá, no Pará, quasi á foz do rio Ara
quamhy, (pequena araquan ) uma ilha chamada guaráquissaua 
porque, de facto, ainda hoje milhares de guarás têm ali seu 
dormitorio em commum com as garças, brancas e morenas, 
e maguarys. 

A flóra paráense conta duas arvores chamadas ina1,;bú
quissáua e coatáquissáua, porque servem de dormitorio aos 
inambús e aos macacos coatás. 

E' justa a medida que risca o h dos nomes de origem sel
vagem e africana. 

Essa disposição sábia deveria ser geral pois nem mesmo 
no inicio dos vocabulos ha necesidade do h na língua geral 
do B.rasil ou mellror da America do Sul. 

Humaitá, por exemplo, vem de Uma- cabeça (qu.ichua) 
e itá (tupy) -pedra. Desse vocabulo hybrido nasceu Umaitá: 
cabeça de pedra. Por essa razão, aquelle h inicial é demais, 
porque deve ser graphado com U como se escreve: Una, Uma-

.. 

.. . 
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ri, Umiri, Ubussú, Uá, Uruá, Umará, Uma, Umbú, Ubáia, 
Urú, Uassahy, Uassú, Uitú, etc. 

O n.o 5 (perdoe-me o illustrado Dr. Othello) traz uma 
1iberdade prejudicial á pureza da língua que herdámos dos 
nossos autochtones e fére a ethnologia brasileira ... 

Aceitar o canon "da prosodia local" nos "casos em que 
haja hesitação", é um remedio vago, rude, quasi político, map
plicavel, portanto, em philogia. 

Noto que a exemplificação desse caso, exposta pelo illus
trado Dr. Reis, amparada pela autorida'<ie de Theodoro Sam
paio, me .convence de que não se deve aceitar nunca a proso
-dia local do vocabulo : Tietê, que nada exprime, sendo uma in
juria á língua geral. 

O vocabulo é Tiété e se compõe de Tié, ave formosa , de 
lindo canto e été verdadeiro: terra dos Tiés verdadeiros ou ter
ra dos verdadeiros cantores! Exemplos: abaété, homem verda
deiro, forte; jaguar é f é, verdadeiro cão, onça; pora-nété, lindo, 
deslumbrante, de bello - poran e été verdadeiro. 

Vejo, com satisfação, que no n.0 6 o x attinge a posição 
que lhe compete. O mesmo acontece ao z, nos vocábulos ' fri
cos. 

O illustrado Dr. Othello fecha seu precioso trabalho mos
trando a necessidade da organização de um "Diccionario Geo
graphico Brasileiro", de accôrdo com a Conferencia de 6 de 
março de 1926, "sem o sobrecarregar de explanações de ca
racter meramente philologico". 

Encerrando estas linhas reproduzo o trecho da carta do Dr. 
Othello Reis endereçada a varias notabilidades do paiz. - "Se 
·da orthographia passarmos á prosodia, acharemos outras inde
cisões; e, não raro, divulgadissimos erros. Tal o caso da pala
vra Gttaira, pronunciada frequentemente Gua-hi-ra e Gua-hirá". 

Para os que se dedicam ao estudo da philologia da verda
deira língua brasileira o vocabulo Guai'tra não tem segredos. 

V em do tupy, superior, de guá, campo e ira, mel: guaira: 
-campo do mel ; onde as yandainías moram e fabricam. 

Lembra Guaíra, que era a vasta região limitada ao sul pelo 
Uruguay, a oeste pelo Paraguay e ao oriente pelo Brasil, o no-
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me dos bandeirantes paulistas como lembra, tambem, na Co
lumbia, a pasagem das migrações pre-histo~icas d~s tttpys e 
quichuas rumo do norte através do Panama (patna de Pan, 

deus da mithologia americana) . . . _ 
Daqui, da minha humilde taba, mando minha~ fehcltaçoes 

aos Drs. Othello e Aarão Reis, pelo grande servtço que aca
bam de prestar ás letras patrias. 

Curuçá, Pará, dezembro, 927. 

.. -

• • 

• • 

O PAG~ 
POR 

HENRIQUE JoRGE HuRLEY 

O pagé não é simplesmente o curandeiro do caá, mas o sa
cerdote do culto das superstições grosseiras, autochtones. 

Essa entidade sobrevivente do Brasil selvagem é, ainda 
hoje, na Amazonia, desde a sua face marítima ás grotas andi
nas, uma autoridade mysteriosa prestigiada pelos "bichos do 
fundo", dos rios e dos mares, e pelas caruãnas e angas dos 
céos, radicados no atavismo autochtone, que irrompe do seio de 
todas as camadas sociaes atrazando a civilização na bisonha, 
clandestina e ortodoxa cultura das velhas abusões das tabas. 

O pagé, sacerdote de Tupan, era o medico, o feiticeiro e 
o medium. 

Sob a pressão do cauim agia invocando os duendes das 
florestas sempre que as pussangas eram impotentes para cu
rar os enfermos. 

Seu instrumento sagrado era o maracá. 
O tucháua, o pagé e o morubixaba governavam os selva

gens brasileiros. 

O tucháua era o executivo e o judiciario ás vezes. Admi
nistrava a caça, a pesca e a ligeira lavoura, mas sob as pre
visões do pagé. 
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O morubixaba era o chefe militar, acclamado para a gue~-
ra. Esta funcção era transitaria e quem a desempenhava deve
ria ter, além do valor pessoal comprovado, a força do tapir, 
a ligeireza do jaguar, a vista da ariramba, a astucia do. cayá, 
a paciencia do j.aboty, o sangue frio d'aig, a coragem do yapá
camin e o linguajar do papagaio, para animar os seus homens na 
lucta. Não decidia o combate offensivo porém, sem annuen
cta do pagé. 

Dessa rudimentar organização social dos selvagens do Bra
sil, destaca-se a figura principal do pagé, o mágo das éras 
pre-historicas, o qual tinha um mysterioso poder legislativo, 
absoluto, nas tabas dos primitivos americanos. 

Como os gregos dos tempos heroicos, os tupynambás pre
diziam os factos futuros através do canto dos passados e le
vavam, confiantes, seus sonhos ao pagé, que os traduzia inte
gralmente. 

Além da funcção religiosa, os pagés eram obrigados a guiar 
os selvagens nos combates, nas aguas ou em terra. 

Essa pratica, universalmente aceita no paiz, era, talvez, a 
mais importante de suas obrigações. 

Orelana, descendo o Amazonas, que casualmente desco
brira, em 1541, foi assaltado pelos machipáros, que haziam á 
sua frente "quatro feiticeiros besuntados, a cuspir cinzas e a 
atirar agua na direcção dos hespanhoes, no proposito ingenuo 
de os enfeitiçar. Eram os pagés dos umáguas. 

O padre Simão de Vasconcellos accupa-se dos Payés ou 
Caraibas, agoureiros e bruxos, dizendo que os pagés eram muito 
estimados e venerados, sendo considerados infalliveis pelos 
aborigenes. 

Exemplificando o valor do pagé refere o padre Simão um 
caso, que elle chama de authentico, ocoorrido entre um trôço 
de soldados portuguezes e selvagens alliados contra os tapuyas, 
então fortemente entrincheirados. 

Os portuguezes vacilavam em provocar o combate, recean
do uma derrota, á vista da situação do inimigo lhes parecer 
inexpugnavel. 

O pagé dos alliados, percebendo o receio dos caramurús, 
saltou a um terreiro fronteiro ao inimigo, e, fixando na terra 
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duas forquilhas, amarrou fortemente sobre ellas sua tangapê
ma, toda galanteada de pennas. 

Depois, fez com que os "selvagens dançassem e cantassem 
ao redor della; e acabadas as dansas, e cantos, começou o mes
mo feiticeiro a dansar em torno do tangapêma, fazendo ridí
culas cerimonias e esgares". 

Feito isto, chegando-se á tangapêma (espada de páo) "dis
se palavras incomprehensiveis e soprando tres vezes sobre dita 
espada, ficou esta solta das ligaduras, saltou das forquilhas e 
foi voando pelos ares com assás admiração dos portuguezes". 

"Coisa espantosa. Dali a pouco tempo, viram todos, que 
tornava a vir a mesma espada voando pelos ares pelo mesmo 
caminho e á vista de todos se tornava a pôr no proprio logar 
e sobre as mesmas forquilhas; porém, com grande diversida
de, porque vinha toda ensanguentada, e estillando sangue, qual 
se viera de grandes matanças". 

Os aborígenes alliados ficaram contentissimos e o pagé 
garantiu a victoria ao oommandante dos guerreiros brancos. 

Momentos depois, o destacamento tupy-lusitano assaltava 
o acampamento tapuya empenhando-se briosamente no comba
te, sendo o inimigo vencido em toda a linha. 

A profissão de pagé, como ainda actualmente se verifica, 
não era privativa dos homens. 

Havia mulheres pagés no Brasil. 

Eram as pythonisas americanas que adivinhavam o futuro, 
descobriam o presente e os segredos do passado, não sobre o 
tripode de Delphos, mas cahindo sobre o tupé selvagem em es
tado syncopal, sob as fumigações do petUI)t do pagé com que 
trabalhavam. 

Dominadas pela actuação da magia pussangueira, as nossas 
feiticeiras dos tempos coloniaes, fanatizadas, atiravam-se cega
mente, á semelhança de Joanna d'Arc, contra as forças ini
migas, como fez, em 1646, á frente dos potyguáras e hollan
dezes, na defesa do forte Santo Antonio, no Estado da Pa
rahyba, a heroína Anhanganuára, que, convencida de sua invul
nerabilidade physica, desafiava as tropas avançadas de Ca
marão e Vida] de Negreiros, caindo morta aos primeiros dis-
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paras desse encontro sangrento, de que foram victoriosos os 
tupy-lusitanos. 

O bari dos boróros é o mesmo pagé ou baré dos tupys 
guaranys. 

Dos boróros de Matto Grosso, missionados pelos salesia
nos, o padre Antonio Colbacchini contou em 1919 coisas assás 
surprehendentes, Refere a previsão telepathica de um bari que 
lhe annunciou a travessia oceanica do padre Malan e sua che
gada ao Rio de Janeiro e consequente regresso á missão, dahi 
a duas luas. 

Essa prophecia se realiwu, segundo affirma o padre Col
bacchini no seu livro "A tribu dos Boróros", pags. 92 e 93· 

Ninguem poderá contestar a funcção religiosa dos pagés 
ou baris. 

Os selvagens brasileiros, tapuyas ou tupys, já tinham com
prehendido a neces,sidade da crença em Deus, poder supremo 
que g-overna os mundos suspensos no infinito. 

Deus transparecia, luminoso, na visão dos barbaros. 
Acreditavam na existencia e immortalidade d'alma, e na 

communicação dos mortos, sob as materializações dos pagés, 
baris e aroetaris, sacerdotes do sol, que é a casa de Bope, deus 
da mythologia brasileira, escripta nas lendas do planalto cen
tral e da Amazonia. 

A segurança deste asserto tem-se na flagrante analogia 
que os selvagens encontraram entre a liturgia rude da page
lança e o sacrifício da missa. 

O thuribulo defumava os altares com incenso e o pagé 
incensava a cabaça falante dos prognosticas com petun ou breu 
vermelho. 

A campainha tocava como o maracá ferindo, religiosamen
te,os sentidos d'audição e impondo respeito e silencio aos as
sistentes. 

Chamaram, por isso, ao padre abaré, homem sagrado. 
Quando, em 1563, os padres jesuítas Joseph de Anchieta e 

Nobrega foram ás praias dos tamoyos, em missão de paz e 
estavam ameaçados de morte por Ambiré e Paranãpucú, o 
velho tucháua Pindobussú, pai deste, disse-lhes: "Se nós outros 
temos medo de nossos Payés e não ousamos offendel-os: quan-
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to mais o devemos ter destes Abarés, que são verdadeiros 
Payés, falam com Deus e nos lançarão camaras de sangue, e 
febres malignas, com que todos morramos?" 

Essa pratica, logica, acalmou o ani~o criminoso dos sel
vagens que, desde então, chamaram a Anchieta de "Payéguas
sú dos Christãos". Southey disse uma grande verdade quando 
attribuiu aos pagés e ao nomadismo o atrazo dos tupys. 

Ainda hoje o pagé atrophia a civilização do Brasil, na con
servação do culto das superstições, que nos fazem volver o 
olhar ás trevas pre-historicas nos pontos mais credulos do paiz, 
em que predominam, na raça, os factores africo e autochtone. 

Curuçá, 3 de maio de 1929. 


