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D~screver o estado physi o, moral e inthl~ ctual 
dos indígenas do Brazil, no te1npo em que pel pri
meira vez se .achavam em oon acto com os seus es
eobridores ; e ver que proba ilidade ou faeili de 
offerecião nessa época a emp za da cathequel.e ou 
da colonisação, - eis a prim.e ·a parte do prohle a 

' ( " ' ' 
nue devo •desen'vo}v.er. '\ ·: .. 1 • ' ' • 
~ ~ ' ! ,,; ' ' l~· • • 

Não serão ' i.-.,recisos .'enoàre i.xh~ntosr' .f..~ra ..fâ/ r 
1 Yi i ' ,t,t l ,.t' • 

comprehender quão' difficll é a a refa , principa.lmen 
' pelo decurso de mais de tres se ulos, acompanhad 

de uma tal Il)ultiplicidade e va · edade de successo 
que ou poseram em esquecimen aquellas primeira 
pagi.nas da nossa histori~, ou a torná~am :tnais con 
fusas. ) 

~ ' '1 

Longe ·d~ niin;>., a ' 1Qv.~a.';;pr~$. : ·p,ç,ã,Ç> de , dei~,az:''.P.çr · 
' 
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uma vez aclara<los· e qefin~i40, , ~~ctos ·r.elat~dqs de 
maneira tão diversa, ob.ervaç e$ tão 'disparatadàs e 
tão pouco congruentes de 'au oridades igualmente 

• 
respeitaveis. Só' com o tempo se poderão resolver 

J 

algumas duras questões, qu parecendo affectar 
exclusivamt?nte aos nossos , i digenas, dizem por 

' ' ' 
-Yentura respeito á ínfan:ci:~: · de dos os p.óvo$. 
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VI INTRODUCÇÃO 

Pela minha parte, contentei-me de colligir , de con 
frontar e de combinar no que pude o que a tal res
peito achei escripto, tirando conclusões que me pare
cêram justas, e formando conjecturas que se me 
antolháram como as mais plausiveis, se não são ver
dadeiras. Mas ainda assiin, não será inutil este tra
balho, ou extracto, se o quizerem - de chronicas 
antig~ as,r de livros pouco vulgares, de memorias e rela-

~' A 
çô~s porco lidas, - e corri difficuldade encontradas. 

Os ~f ~ se applica1,"em f estes estudos agradecer
me-h - · talvez o empenh . do resurnir e1n um só corpo 
as o~" ervações e asser es dos primeiros viajantes, 
credi l'es por isso de m or conceito, - apresentando
as 1omo um só todo cuja uniqade se descortina 
atr ez da diversidad de materias de que me tenho 
de ccupar. 

·)( O Brazil e a Oceaniá 
• 

I 

CAPI'fULO 1 

EMIGRAÇÃO DOS l ~ OlQ~NAS 1)0 BRAZ:q: • .. 
' ~ . , 1 • 

1 

I ·' 

' 
Tendo de' me oc.cupar ce.m os homens qu~ l~abita-

vão a porção da, America Meridional, que chamamos 
Brazil - na época ern que pela primeira vez se achá
ram em contacto com os Europeos, não seria fóra de 
proposito tratarmos priineiro que tudo da sua histo
ria anterior, se tal nome pó de caber a a lguns factos 
desconnexos, e a algumas hypotheses que pot mais 
bem fundadas que pareçam mal chegam áquelle 
limite duvidoso onde o verdadeiro e verosimil se 
amalgan1am. 

Pouco se poderá dizer de um povo sen:l meios· nem 
possibilidade de transmittir ,os seus actos á postel'.'i- ~ 
dad~, - e cujas recordações não P,~ssán1 ~lêm da me- . . 
mor1a d~ u1n hon;iem, ou da~ t:radições .. d~ uti,l~ :f.ami- ·Ili ; • 
Jia, ~ t~adiçõ 'es,' que d? · Ol'dÍf}~ri~ reOÍ_P.l'OCall)~~t~ . S(t . ·.'l 1 ~ 11~''l'll"Yl11 
contradizem e combatem nas relações de . t rihu$. e ·~ ~ • 
havia muitas dispersas e separadas,..-. ou limitrophes . ' 1

1 ' ' 

que se contrapunham n'utn .estado de host.jlida(le per- ~~ 
manente, e de odios reci prooos, que longe de se 
abrandarem com o tempo, se encrudesciam cada vez 
mais pelo proprio facto da vizinhança. Acharemos 
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2 O BRAZIL E A OCEANIA 

comtudo com o Sr. Ferçlinand Denis (1), na falta de 
dados positivos e seguros, - e dos documentos que 
usamos consultar quando se trata da liistoria de um 
povo policiado, que as considerações tiradas do es
tado em que achamos os habitantes desta parte do 
novo mundo, - a semelhança de linguagem e de 
crenças, - a identidade de indole e de costumes i1os 
pódem conduzir á probabilidade historica, o maxirno 
ponto a que nos é permittido chegar, ao inenos por 
em quanto. 

O povo, corpo collectivo de individuos, é com razão 
assemelhado a cada uma das unidades de que se 
compõe. Ora, assün como o individuo conserva se1n
pre resquícios da sua primeira educação, e, seu máo 
grado, se deixa influenciar das pessoas e cousas, 
que na sua infancia o cercáram; - assim tambem o 
povo, á semelhança d'aquellas nuvens que, segundo 
a expressão do poeta, vão tomando a configuração 
dos logares por onde passam, não se podendo nunca 
desquitar co1npletamente da lembrança do seu passa
do, conserva os traços da sua educação politica e 
social, - donde com o andar dos ten1pos, quando 
por ventura se chega a converter e constituir em 
nação, se vã9 for1nando as idéas, desenvolvendo as 
tendencias, manifestando os instinctos, que forn1am 
o seu caracter social. Quando pois quere1nos achar a 
razão dessas idéas, iendencias e instinctos, - ou 
inelhor - dos seus usos, leis e costu1nes, convem 
lançar u1na vista d'olhos no se11 passado, até onde 
elles alcançarem, como escavariamos a terra em 
~oda de uma arvore, para descobrir no seu seio o 
logar onde principiou a germinar a se1nente. 

(1 J L' Unioer8 - Le Brésil por F. Denis. 
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Esta observação, apezar de generica, terá todo o 
eabimento quando me occupar da semelhança de cos
tumes caracteristicos, que observamos entre os. indi
genas do Brazil e os da A1nerica do Norte;. mas já 
não será ociosa neste logar, quando nos imp0rta 
antes de tudo tratar do movimento da população -
americana no Brazil em épocas anteriores ao seu des
cobrimento. 

Em u111 succinto trabalho, ha tempos publicado (1), 
em que me aventurei a tocar de passage1n nesta ma
teria, deixei dito como me parecia. provav:el que o 
inovimento da população americana no Brazil se 
tivesse effectuado de norte á su,l. ·Enta.o como agora, 
deixan1os de parte o exame de donde provieram1esses 
póvos·: questão que é sem duvida do mais alto inte
resse, mas que pouco faz ao nosso caso, accrescendo 
que no seu desenvolvin1ento arriscariamos perder-
11os, como ·alguns outros, no labyrintho inextricavel 
das épocas prin1itivas da historia. . 

Dissémos que a en1igração teria caminhado do norte 
para o sul ; e con10 no Oyapock e Amazonas encon
trassemos tudo quanto era mister á vida do selva
gen1, - pareceu-1ne ta1nben1 que aquelles logares 
deverian1 ter sido o centro donde partiran1 continua
das lévas de indios que · com o cresciinento da popu· 
lação, e instabilidade da sua vida, e curso dos anhos 
se espalhararn por todo o nosso llttoral. Não foi opi
nião formada sobre meras conjecturas para explica
ção de factos conhecidos: pois ainqa agora tenho 
para mün que se baseia em factos, e se deduz do 

' . 
rac1oc1n10. 

) 

(1) Est,udos sobre os Annaes I-Iistoricos do l\IJ aranhão por T. 
P. de Berredo (2.ª edicão} por A. G. Dias. 
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Em primeiro logar é para Dlim fóra de duvida que 
a raça tupy - longe de ser autochthona, - era a 
ultima ou a unica raça oonquistadora. Uma prova do 
que avanço se encontra na propria linguagem de que 
usavam , - prova que se vai prender a considerações 
tiradas do seu estado, que fazem muito para o ponto 
em discus~ão . 

Á renhida luta que e1n todas as partes os Tupys 
sustentavam contra as tribus do interior, poder ia. 
provir da aua índole bellicosa, - das s .uas institui ... 

. ções que coosiqerav~m o ~ais gqerreiro como o m ais 
:·digno de louv?f, e 1de esti:m~J ~ r .es.eryando todo~ 0 $ 

pren1íos da., v1qa futura Pª1:fi aquelles que sab1arp 
affrbntar a morte as pri V"açÕes 'e os trabalhos co1n 

1 i 1 F, 

indomavel ·coragem. E este um ponto de contacto 
que tem entre si todos os póvos selvagens , e princi
palmente os da America Meridional. Achamos a es~e~ 
homens sempre em luta e desavindos, ainda que v1s1-
velmente provenham da· mesma origem. P orém as 
tribus do interior muitas vezes tratavam pazes entre 
si, - assim como as do littoral umas com as outr3s; 
em quanto não ha exe1nplo, ou bem raros são, se_ os 
ha de que ao menos temporariamente estas se alhas
se1~ á aquellas. Este facto grandemente significativo 
pela sua. constancia, me faz crêr que entre u.m.as _e 
outras destas tribus; prevàlé'oia uma causa de 1nu~1· 

·: z~d··e raqoo:r0sa e iqd~level,11~ ª. len~brança de od1os 
a;n.ti'~os e de sa:nguipol~ntas re'pr~s.al1as, - ou ante,s 
a c(?n'quis ta , - unic'o. motivo, que p~d'er.ia ter oper ado 
uma scisão tão profunda.' 1 

• 1 

F actos desta ordem não .podia1n deixar de ter os 
equivalentes representados na ling uagem comm~m. 
É u~o o que observa1nos; p0rque ao pass~ que m~1tas 
vezes cha mavam pelos seus no~es propr1os as tr1bus 
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co-irmãs, com quem guerreavam, ou as indicavan1 
coino suas contrarias tapuyas - : as tribus do inte
rior eram designadas sempre pela palavra generica 
« t apuys » ; - mas com a declaração de que eram 
outros differentes dos primeiros : « tapuyas caa-póra• 
inimi O'OS habitantes do interior (1). 

Ha 
0

ainda outro exen1plo, tirado tambem da sua lin
guagem, e que me parece ~rovar conclu~ente111~nt~ 
que os tupys eran1 os conquistadores, e nao o~ pr1m1-
tivos habitantes do paiz : é •o l!lSO de certas palavras, 
dt: certas Jrase.s , de certas jnte~jeições, de que só ~s 
n1ulheres se ' se.~·viam; ·en1 quanto os hf?n>.ens· tínHarn' 
outras da mesrna ol.·dem e~clusi:vamente 'SUa~ ,1 para 
des ignar os mei;;mos o}?j'ectos ou exprin:ti.r os ftly,Smos 
sentimentos . , , 

Bastantes exeinplos destes, e nào sómente alguns, 
co1no na sua IIis toria da Provincia da Santa Cruz, 
pretende Magalhães Gandavo (2) temos na língua 

(1) E n1 qualquer dos nossos antigos escriptores se encontra 
o verdadeiro sentido da palavra - ta puya - tão generica que 
a applicavam a-0s europeos, quando em estado de guerra com 
elles; ainda que para estes tivessem o termo proprio - . cobaga
na - contrarios - mas que tanto vale como se dissessem 
« homens - <;\'além, - da outra parte ,, _ Caápóra segunqo o 
a utor da Porunduba Maranhen1e, quer dizer « ha bitantes de 
n1attas agrestes e rudes »; mas a pa~avra - "péira » - iJ?-di.ca 
que o sujeito - participa intimamente danatureza da ,c<;>usaia 
que se }iga, .. ou do l0gar que habita; Ybake pór;w --:- ? q,ue. '' 
está no• inteiro gozo da o,en1ave~1tu.1:ança1 , - º "que' p'a:rtunp~·,dt · 
natureza celeste é o mais expressivo de todo.s os• va:eab'Ulos 
para exprimir a idéa que fazomos de um « bemaventurado ,. . 
Tatapora, de que fizemos catapora quer dizer o fogo intimo, 
- o fogo que está: dentro. Tapuya caap6ra de&igna o ini
rnigo ; mas o inimigo tão agreste e selvagem conio os seus 
1nattos : designa o gentio (Diccionario 'Brazil. pov. gent io) não 
no sentido catholico ; - mas o gentio, « selvagem, mesmo 
para outros selvagens 11. 

(2) Alguns vocabulos ha n'ella de que não usam senão as 
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geral, sendo muito para notar-se que isto se observa 
principalmente nos vocabulos de que se serviam para 
exprimir os differentes gráos de parentesco, - taes 
como filho, primo ou prima, sobrinho, neto, nora, 
genro, sogro, etc. Ora os Indios que tinham o costume 
de devorar os prisioneiros, reservavam, como os caraí
bas (1), as inulheres para o captiveiro, não por ne
nhum sentimento de generosidade ou de grandeza; 
mas porque dellas careciam para o serviço do campo 
na paz, e transporte das bagagens na guerra e suas 
inarchas. O nu1nero destes vocahulos deveria ter sido 
considerabilissí.1no nos prirneiros tempos <la con
quista, ; mas os que chegaran1 até nós bastam para 
provar o entrelaçamento de duas raças diffcrentes. 
Estas allianças em tão vasta escala , só se podiam 
effectuar por meio da força, e trouxeran1 natural
mente esse resultado ; por que as n1ulheres tendo 
pouca communhão co1n os homen~, e vivendo afas
tadas delles até nas suas festas e banquetes, podéram 
conservar muitas das expressões a que estavam habi
tuadas, e transmittil-as ás filhas, suas companheiras 
assiduas. Os filhos, porén1, que desde a infancia se 
applicavam aos exercicios guerreiros , vivendo na 
co1npanhia dos hon1ens, perderia1r1 00111 facilidade este 
habito. Não se nota este facto entre os Ca.raibas do 
continente, povo que tinha os mesmos habites, e 
segundo é de crêr a n1eSma origen1 ; inas apparece 
já entre os das Antilhas, dos quaes esc1·eve o P adre 
Raymond Breton (2). << Os ho1nens têm rnuitas 

femeas ; outros que não servem senão para os homens « Ma-
galhães Gandavo >1. - Cap. 10. . 

(1) A f e mini& abstinebant çannibales appellati. Hist. ' ' enet. 
ediç. de 1551, p. 83. 

(2) Hist. naturelle et morale des Iles Antilles, cap. 10. 
pag. 394 . 
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expressões que ll1es são proprias, que as mulheres 
bem co1n prehendem; mas de que se não servem 
nunca. E as rnulheres tambem têm as suas palavras 
e frases, de que os homens não usam sob pena ·de 
serem escarnecidos . Donde ven1 que escutando uma 
boa parte, dir-se-hia que as n1ulheres têm u1na lin
guage1n differente da dos homens ..... pela differença 
no modo de faJlar de que os homens e as mulheres 
se serYer.a para exprünir a mesma cousa. )> A expli
cação deste autor pareceu-me tão satisfactoria, que 
a adoptei. 

Assün pois eran1 os tupys a ultima ou a u:nic:a raça 
conquistadora: pode1nos concluil-o pois que era1n elles 
os n1ais bem aquinhoados. Digo-a 'ultilna ou . a 
unica ; por que ao travez de tantos seculos barbaros, 
nada de positivo se póde affirmar sen1 receio do cahir 
em erro. Fallam as suas tradições de um grande 
cataclysmo, após o qual eiles se haverião estabele
cido nestas paragens . Talvez usassem desta lingua
ge1n figurada para exprünir uma grande revolução 
ou emigração como usam os mexicanos do mes1no 
modo de dizer para significar uma invasão de povos 
barbaros ; 1nas se por este cataclys1no elles enten
diam realn1e11te o diluvio (ainda que isso não seja 
muito de suppor) fica ainda a tradição servindo de 
prova da recordação longinqua que elles tinham, não 
das cireurnstancias 1 n1as de um tempo da sua emi
gração. 

O Padre José ela Costa, diz ser corrente ent_re 
elles que depois do· diluvio sahira de um lago um 
homem portentoso chamado ' Viracocha >>, ~ e 
que das entranhas de uns montes sahiram uns ho
mens nunca vistos, feitos pelo sol. Quererá isto 
dizer que o Brazil em tempos remotos soffreu duas 

, 
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invasões simultaneas - tin1a procedente do logo da 
Cundinamarca - em direcção norte sul : outra 
dos aborígenes do Perú, acoçados pelos Incas e 
por elles despojados de seus territorios? É certo 
que com alguma verisimilhança seria admissel 
ter havido contacto, senão conflicto entre elles · . ' 
pois que os Tu pys collocam o seu paraiso além dos 
Andes. 

Como 'quer que seja, e sem entrar mais profunda
mente nesta materia, concluQ do dizer -clo Padre José 
da Cost,a, se o lag9 ~ que elle se refere fica ao norte 
do B.c·a~i .l, COtno parece .deye~ ~e.r ~; - · G0DJ.~luo, cUgo, 

. que~. ~r{ld~çà~ dos indígenas ~o 'Brazil, de acoôrdo 
com o que supponho, faz progredir a enligração no 
sentido do norte a sul. 

Outra tradição nos foi transmittida pelo Padre Vas
. concellos (1). Segundo este autor, dois irmãos vieram 
ter a un1a paragen1 que os portuguezes entenderam 
que vinha a ser Cabo-Frio. Eram ambos casados e 
tinham ambos vindo por mar com as suas famili~s . ' 
por motivos de guerras, nas quaes por certo nào 
levara1n a melhor. Estas, segundo a referida tradição, 
foram as primeiras familias, que povoara1n a America, 
mas a boa har1nonia que até aqui os havia acompa
nhado nào se 8U$tentou ' por muito ternpo. Tinha a 
mulher do irmão mais moço ensinad<;> 1um papagaio a 
f~1I~r com ta~ prpprie.dade qpe ,parecia creat1Jra hu
m~r:ª· Cubiçou-? .a intl'lher do mais, velho, e d'-aqui se 
?r1g1naram t~es desavenças, que ,não podendo os dois 
u·mãos continuar a viver juntos, - ·foi o primeiro 
assentar o seu domicilio para as partes do sul, donde 

(1) Vasconcellos, chronica da Companhia de Jesus, Brá.zil, 
L. 1.•, n. 0 75, pag. 79. 
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tirariam origem as nações de Buenos-Ayres, Chile e 
Perú. 

É evidentemente fabulosa esta narração, ao menos 
quanto aos accessorios, sendo pouco de acreditar-se a 
vinda por mar destes dois irmãos. Se vieram fugidos 
por causa de guerras, como nos refere o autor n1ui-

' tos deverião t er sido os foragidos ; - e neste caso tal 
emigração seria se1n exemplo na historia ~os póvos 
barbaros, que não sabem, nem podem accumular pro
visões para uma viagem .demorada, .e cujas canôas 
não ~he~ poclerião ser de grande prestimo em naye
g ação d'alto . 1:1~r .. R~jeitando, porém, o ,q,ue .;n;a nistó 
de pouco ver1s1m1l, fica ao menos clara, 'na tradiç&o 
conservada, a lembrança de que uma outra"terra 
teria sido a sua habitação primitiva; em qu~nto na 
A1nerica se encontraram outras tribus sem nenhun1a 
recordação desta natureza: taes são os homens da 
raça pampeana, como D'Orbigny a qualifica, - e os 
tapuyos proximos delles. 

Duas raças portanto, e duas pelo menos, occupavam 
o territorio do Brazil : uma com a mesma lingua, 
physionomia, arn1as, e costumes habitavam o littoral. 
Todas as tribus desta familia eram designadas por 
vocabulos tirados da inesma lingua, o .que ténde a 
estabelecer certa identidade de orige~n entre .ellf,ls ~ 
ou o que é mais notaveJ, , essas design~çõe& ' ~~dicam . 
de lrm ·modo inconte!'tayel .o« parentesco gue , a~A.inia a 
todas. Tupy, form:a'do da pálav.ra tupi!t - ·era ~·' tribi~ · 
mãe. ·Tamuya ou tamoyo -- · avô, - 'l.,upimi~ps ~ 
net?s, - Tobajaras - cunhados e alguns outros 
mais. 

Outra raça diversissima, entre si fraccionada, 
sempre em luta, occupava o interior. Esta pela oôr 
da pelle, pelos traços physiono1nioos pertencerá á 

1. 
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raça mongol (1). Aquella tem no seu aspecto alguma 
cousa dos ramos menos nobres da raça caucasica. 

Com quanto fossem ao principio descuidosamente 
observados; as dessemelhanças physicas, assim co1no 
a diversidade de indole e caracter, que entre estes 
hon1ens se observa, havia aconsell1ado aos m'issiona
rios a descri1ninal-os por algu1na forn1a. J aboatão os 
classifica igualmente em l ndios n1ansos e bravos. 
« ~,-1ansos (diz elle) (2) chamava1n aquellcs que con1 
algu1n modo de republica ainda que tosca, eram 
n1ais trataveis, e se domesticavan1 mell1or. Bravos, 
pelo cóntrario, e1~a1n aquelles que viviam se1n modo 
algum de republica, intrataveis, e que con1 difficul
<lade se deixam instruir e do1nesticar. >) 

Destas duas raças - a tupy - a raça conquista
dora ou invasora, era talvez a mais nu1nerosa, e de 
.certo a n1ais forte, co1n quanto en1 alguns logares já 
houvessem cedido ou fossem cedendo o terreno a seus 
conti:arios : era a que se achava de posse das praias, 
__:.das inattas inais abundantes, e das margens dos 
rios inais piscosos. 

Como foi a primeira que se offereceu aos olhos dos 
europeos, - a que em prin1eiro logar se achou em 
contacto com a civilisação, d::ir-lhe-he1nos tambem a 
preferencia neste trabalho. 

Donde viera1n os tupys, - eis a prin1eira questão, 
que pos oabe ~lucida,;. Do norte, disse eu. A$ mar
O'ens fertilissin1as do A1nazonas e os paizes que fi0an1 o . 
entre este rio e o Orenoco, eran1 os lagares n1a1s po-
voados - e os que inais vantagens offereciam a ho
mens quasi sem in orada, sem artes, sem agricultura 

(1) L e Brésil. (Unioers Pit) F. D ., pag . 7 - les tapuyas pa
l'aissent avoir gardé l'emprejnte sauvage du type mongol. 

(2) Jaboat. Cb.~. Preamb. 7.0 
· 
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e sem vestidos. Ali encontravam abundancia de fruc
tos, de caça e pescado, de arvores que lhes prestavam 
abrigo contra as estações, de m adeiras para as suàs 
armas e canôas : ali desfructava1n u1n clima que era 
para elles te1nperado, e onde se multiplicava1n á 
ponto de irem fornecendo as continuadas emigrações 
de indios que d'ali vinha1n para occupar o restante 
do littoral. 

A tradição, que já deixei citada extrahida das 
obras do Padre V asconcellos aponta o Cabo-Frio, 
como a fonte ~ o viveiro da população b raziliense. 
Segundo esta versão os Tupys - óu os Braziiio-gua
ranienses de D'Orbigny, ·dever-se-hian1 ter estendido 
ao mesmo tempo para o norte e para o sul. D'Orbi
gny quer, pelo contrario que as suas emigrações 
fossem do sul para o norte. Segundo elle, os Guara
nis estimulados pelo desejo de conauistar novas 
terras, cuja posse era por elles considerada como 
motivo de justa ufania, ou antes, coagidos pela n.eces
sidade de procurar en1 florestas menos batidas novos 
meios de subsistencia, e não podendo caminhar para 
o sul, onde os charruas ferozes e guerreiros se 
oppunham a que elles se apossassem do rio da P rata, 
emig ráram seguindo já o littoral, cujo vasto horizonte 
lhes n1ostrava sem cessar novas terras, já o curso 
dos rios que lhes fazia antever paizes desconhecidos, 
já en1fi1n planioies, que podiam percorrer facilmente, 
mostrando-lhes ao longe collinas e Inontanhas. 

« i\ssitn, continua este autor (1), desceram o Para
guay e P araná e se estabeleceram sob o no1ne de Giia
lachos nas proximidades do rio Corondá, e em outras 
partes sob o nome de Caracarás Tembuês, Albêguás,. 

(1) D'ÜRBIGNY. L'Homnie Americaui. 

• 

• 
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chegt1.ndo pelo Uruguay até per.to de Buenos-.Ayres. 
Caminharan1 mais de duzentas legoas pelo interior, 
até ás faldas dos Andes onde foram depois encontrados 
com o nome de Chiriguanos. E como até o Amazonas 
se achan1 rastos evidentes desta nação dever-se-ha 
suppôr, segundo o :1.nesmo autor, que ella foi seguindo 
·o littoral, e que depois ·en1 .diversas épooa:s, ou ante
riores ou contemporaneas á conquist.a subiu em ca
nôas o grande rio e seus affluentes até o Yapurá e o 
~f adeira . F oram, diz elle, foram as tribus guaranis que 
cedendo a;o impul~o da emigração de> sul para o norte 
se estenderam pela costa, e debaixo dos nom~s de 
Galibis e Ca1·aibas, não podendo parar no curso das 
uas conquistas, passaram as Goyanas, estabeleceram

.se no Orenoco, e d'ali se transferiram ás Antilhas. 
oq.de ,foraf,11 encontrados pelos primeiros e~rqpeos. » 

,N~o contestamo$ ~s relações de s'~melhança t,que se 
poderam observar, e de facto se observam entre os 
Tupys e os Caraibas : ha entre elles n1uit as analogias 
de linguagem . ln ui ta semelhança de costumes, muitas 
inati_tµções identicas e até rec,0.vdações ou resquícios 
d~ op~t'actb que pão deveria ter ,,$ido :inuito afastado; 
<lo tem.po da descoberta. As pala~ras de uso mais 
vulgar são as n1esmas entre os- tupys, Galibis de 
Cayenna e Caraibas das Antilhas ; e quando não sejam 
rigoro,samente as, 111esmas, a pequena differença que 
~ellª's '.se ,n ota, poderá ·com raz~o .at·t );'ipuÍr-se á diver
-sidàde das ortographias seguipas· pelos' que ' ~ollec
cionáran1 os seus respectivos vocabularios. A identi
dade da origen1 destas tres familias se acha compro
v~qa pelas suas tradições. Os Caraihas sé diziam 

,: de~aendentes dos Oalil)is ,de Cp.yenna (1) e os Tupys, 
' ' 1 

(1) RocHEFORT (Hi~t. naturelle des Antilies) a dit que les Ca 
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dando o no.me· de ·Caraíbas aos inais venerados dos 
seus sacerdotes; prezavan1-se, segundo refere Thevet, 
de serem seus descendentes (1). · 

Nâo ha , porém, razão alguma para que os s uppo
nhamos vindos do sul. 

Respeito in uito a autoridade de D'Orbigny, .e n,ão 
é de leve que a rejeito. Observando de perto os Gua
ranis, tomou-os por typo de toda a raça, e do ponto 
em que se achava collocado pareceu-lhe que as emi
g rações haviam seg uido a direcção dos seus olhos , 
persuadindo-se de que partirarp. donde elle estçi.va, e 

ó ' ' não qne Já houvesseµi chegado :até ali. Faltou-lhe 
f • li 

consultar a historia do Brazil; se o houvesse feito, 
dois factos só talvez bastassem para o convencer de 
que aquelle moviinento real sem duvida, teve con-, 
tudo principio e direcção contraria a que elle lh~ 
quer sl:lppôr. É· o pt imeir t> , a pressão qué quasi cti>ns: , 
tantemente se observa rias tribus do. norte ~obre as 
do sul. Desenvolveremos este ponto quando trãtar-
1nos das ramificações desta g rande raça, que se es
palhavam por todo o littoral do Brazil : então ver~mos 
como ~aqnellás :e1u quanto vencida;s go:I;' u111 laç'Lo, iam , 
ganhando terreno t»elo outro, sem que entre a ultima 
e a primeira se podesse determin ar - qual era a. 
n1ais guerreira ou qual a mais numerosa . O segundo 
facto é o da emigração depois da conquista ., Vencidos 

' pela superiQr~dade das ar~as eur9péas, os indios se• 
retiraram não pari:t' 'o sertâo, rnds por lnaio délle pr<;>
curando o Amazonas e as florestas do norte. Que· 
conhecimentos topographicos podiam ter destas loca
lidades , sem nenhum meio, ne1n possibilidade de 

raibes, s'accordent darls leups p't'étentions :li descenQ,re 
Galibis des Guyannes. b ' O aBJGNY. P. 2. p. 276. Ob. cit. 

(l) M OKE, p. 85. 

des 
1 
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com1nunicação entre si, se não fosse a experiencia 
ou a tradição ? 

Viera1n pois do norte (1) : e além de outras provas, 
temos a conformidade dos seus costumes com os dos 
Hurons e Iroquezes, do que facilmente nos conven
ceremos se confrontarmos as narrações de Ulrich 
Schinidel e de Hans Stadt (2) : eran1 as suas casas e 
as suas tabas semelhantes ás hal1itações d'aquelles, 
os rncsmos os meios de defesa que ernpregavan1, e o 
uso do tabaco como distracção, e servindo nas suas 
solemnidades com o mesmo effeito que o incenso 
entre nós. Quanto ao costu1ne de conservarem dia e 
noite o fogo acceso ju11to de suas redes (3) : podia ser 
isso ui;na recordação da vida do norte, se não tives
se1nos uma explicação natural na fu1naça que afu
genta os inosquitos, na luz que afugenta as cobras, e 
sobre tudo no cuidado que deveria1n te1· na conser
vação deste elemento, que só podian1 obter pelo atrito 
e por meio de um processo extre1nan1ente moroso e 
cansado. E1nfim é nelles tão co1npleta a se1nelhança, 
que Moke, o escriptor já citado, depois de descrever 
os costumes dos Caraibas e Brazileiros, se j ulga dis
pensado de r eproduzir os mesn1os traços para pintar, 
os indios da America do Norte (4). 

(1) L es n1ig-rations des peup1es américains se sont aussi 
opérées du nord au sttd, depuis le sixieme jusquo a.u douzieme 
siêcle. VJREY. L'.flounne T. 3, p. 214. 

(2) UII'ich Schinidel, ca.p. 21 e 42. Stads, cap. 15 e 11. 
(3) Os I-Iurons e lroquezes (diz Lafitan) conservam sempre o 

fogo acceso como outros tanJ,os deoses lares , e enterram os 
seus mortos· da mesma maneira qus os Caraíbas e B1·a~ilei
ros. Moours des sauoages aniéricains. ~r. 1. 

(4) Nous nous abstenons de retracer les dét:"'ils de la vie do
mestique des tribus du nord, pour éviter des répétitions sans 
intérêt, - ces mceurs offrant peu de traits que nous n'ayons 
déja indiqués, en parlant des CaraYbes et des Brésiliens. 
MOCKE. - 1847, p. 213. 
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As en1igrações dos povos selvagens, con1 ineios 
escassos de subsistencia não poderiam constar de im-
1nensidade de fa1nilias : deveriam portanto marchar 
em grupos e estabelecer-se em localidade, não tanto 
aprazivel, con10 abundante e saudavel. Os que vies
sein depois, achando iá occupado o logar por outros 
da n1es1na raça, passariào adiante; e assim se iriam 
succedendo por largo espaço de tempo. Saben1os que 
por qualquer motivo que fosse a reproducção ameri· 
cana era pouco abundante, e por tanto bom numero 
de seculos seria preciso antes que uma quantidade 
diminuta de fa1nilas se reproduzissem á ponto de 
encher o vastissiino espaço, que a raça tupy occu-
pava. · 

Esta passage1n de tropas por meio de un1 territorio 
já possuido não era pacifica em todos os casos. Nem 
sempre os e1nigrantes se continham a ponto de res
peitar o que lhes não pertencia, nem os que os hos~ 
pedavam estariam sempre dispostos a soffrer resigna
da1nente os effeitos de suas depredações. D'aqci pro
vinha1n rixas e lutas entre homens da mesma origem, 
e os vencidos como já não podessem desalojar os 
erozes tapuyas, teriam, para se subtrahir a uma 
ruina certa, ou de se fundirem co1n os vencedores, 
ou de collocarem-se no sertão entre elles e ·os ta puyas, 
sendo de pósse inais facil o terreno que uns não que
rian1 por menos abundante, e outros desan1parava.1n 
pela proxin1idade dos invasores. · l 

O que de8tas considerações resulta ·é que as fami
has chegadas em ultimo legar, seria1n · aquellas que 
se estabelecera1n mais longe e mais ao sul. 

Quand.o obrigados a retrogradar procuravam o 
ponto de donde primitivamente havian1 partido, como 
se achassem debaixo do influxo das mesmas causas, 
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a mesma cousa deveria necessariamente ter aconte
cido~ - isto é - aqnellas que se achassem mais ao 
norte - sitios nlenos combatidos ao principio, -
encontranclo a algumas legoas de distancia Jogares 
defensa.veis, - inontanhas asperas, - rios de curso 
arrebatado, - ali se entrincheirariam; em quanto as 
que viessem após ellas, passando além, procurariam 
novas terras que lhes offereces8e1n as mesmas con
dições de segurança. Na volta comp na ida o transito 
de homens para os quaes a guerra era um elemento, 
e o' desejo de possuir nov:as 1terras .de que careoi~m e 
que cubiça varo, - originaram· nova& lutas. Os vencjdos 
náo poaendo retrogradçi:r, e sendo diffh::il a passagem 
pormeio de ~opulações inta,ctas, ou se fundiram tam-1 

be1n com os <Vencedores, ou se retiraran1 para o inte
rior. Por isso vemos mesclados ramos de fan1ilias 
distinctas - ou habitando o sertão algumas do lit
toral. 

Aconteceria igualmente que as que viessem mais do 
sul, com tanto que seguisse1n o littoral, deveriam pro
vavelmente ter caminhado para o norte mu~to alêm 
das primeiras. É isto exactamente o que nos revela 
a historia; porque com quanto não determine de um 
modo preciso o log,lr donde partiram os tupys, -
nen1 a ordem p9r que as differerttes famílias d.est~ ~aça 
se foram succedendo ri~s · suaS',emigraçp~s , ~· ach,a~ 
mos .qne n.a. vo.ltfl., aque~les ·aujas ', pégadas. pudem.o.s 

' '.s~gqir 8 q~e s~ não an'iquilár'a'rh 'coµipletamen te, se 
entranharam ta:oto mais para d _µqr te, quanto ,mais ad 
$ul havia1n habitado. Encontralnos os Tobajáras de 
Pernambuco nas serras do Ibiapaba, os Tupinambas 
da Bahia no Maranhão e Amazonas; e como se o 
grande rio não bastasse para este accrescilno espan
toso de população, achamo~ profundos vestigios do 
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Tamoyo entre os Oyal.npis de Cayenna, e Galibis da 

Goyana. . . 
A proposito dos Tamoyos. A denom1:iação da~ tr~

bus é para min1 de grande importanc1a, con~o indi
cando a sua origem, ou revelando algun1a c1rcums
tancia da sua historia. A palavra - tamoyo ou ta
niuya (1) com que , segundo a jactancia ordinaria dos 
barbaras, $e dava1n pelos mais antigo6 de todos o::; 
incolas da A1nerica meridional, -:-- con10 a fonte· ou o 
tronco de que todos os outros provinhan1, já na Goyana 
enc.óntramos com um significado religioso, como se 
aqµ~lla tribu 'reeonhece'sse a necessidade, na h\v;~·são, 
de se á:cobertar · co1n o 1~espeito d~viçlo á rel~gtão e 
antiguidade da sua orige1n ..,....,. e de se prot~ger na 
volta com o prestigio do seu nome. . 

Querernos concluir d'aqui que as famílias que habi
tassem as extremidades norte e sul do t~rritorio 
invadido, - o ponto da partida e o da chegada, 
longe de ser as que inais diff erissem em costu1nes, 
devem de ser pelo contrario aquellas en1 que melhor 
se manifestasse a identidade de origem - umas por 
serem berço, e outras por sere1n as ultimas que se 
ba,riam deslocado do grupo a que pertenciam todas. 
É este o motivo porque D'Orbigny as confunde. Esta 
é a razão porque entre os tupys eram inais que os 
outros r~speitados., oon10 os- ~ue g,uardavam~ mais 
puras as , tr.adiç,ões da sua raça os. sace1~dótés Ca~rijóa 
e Caraíbas,. - o mes1110 que aconteHia nas :~;o_t,dhas 
com respeito ~os feiticeiros do ' continente (2). ,O.utra 

(l} Tamuyas hoBtes. Diz Anchieta no seu poema. . 
(2) RocHEFORT (ob. cit. - Roterdam 16~8) tendo dito q~e 

os feiticeiros do continente gozavam nestas ilhas da r~p1:1ta~o 
de grandes sabios - accrescenta (P. 2• e. 7• p. ~51.) ({ Do~ v_1ent 
qu'ils different bea.ucoup a leurs avis, et les pr1ent de preside 
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prova que não é para ser des~rezad e. do cnrso que 
deveram ter tido as emigrações dos indigenas do 
Brazil se collige do proprio D'Orbigny, com quanto 
insista. na sua idea de que eJlas deveria1n ter mar
chado do sul para o norte. Co1no d'Orbigny 6 um 
escriptor escrupuloso, viajante que observou atten
tamente as differentes raças da A1nerica ineridional, 
deduzindo deste estudo, e de suas obser.vações os 
corolarios que estabelece não podemos , nem é justo, 
rejeitar as suas observações; mas scr-nos-ha permit
tido tirar dellas novos corolarios, que se não o são, 
pareçen1 verdadeiros. 

Estudemos o quadro que elle nos apresenta das 
raças da An1erica Meridional, as quaes , segundo elle 
affirma, guardam entre si as mesmas relações topo
graphica,s, q1,1e tinham no tempo da conquista, se não 
é que o seu numero dün inuio consi<leravehnente. 
Tres grandes raças se nos offerecem aos olhos, a 
Ando-pe1·itana, - a Pampeana, e a - Brazilio-Gita
raniense, que chama1nos Tupy. « Ora (diz l\1oke (1) 
lançando os olhos sobre o mappa em que se traça a 
sua situação, vê-se que todas tres se prolongam sem 
interrupção de norte a sul, cqmo massas, a que o . 
inesmo in1ptilso tivesse da<lo u1na direcção uniforme. 
Assim o local que ellas occupam, attestam tambem o ,. 
sentido em que rrtá'rcharan1, - sahindo todas do 
isthmo mexicano e caminhando para o ineio-dia. » 

'Nações que nas suas generalidades parecem re
montar a um typo çommu1n, apenas differentes em 

à toutcs lcurs festcs et réjouissances, lesquelles i1s ne céle
brent_ gué:re qu~il n'y aiL quelqu'un de cés caraibes, qui pour 
cet effet vont rodant ça et là par les villages oú il:s sont reçus 
de tous avec joie, festins et caresses ». 

(1) MoT<R. H ist. ele l'Am. pag. 70. 
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alguns caracteres distinctivos, - tendo os seus di ver
sos grupos sempre em luta, já recuando, já ganhando 
terreno, occupavam maior ou menor extensão> mas 
sem que nunca se baralhassem; ainda que algumas 
vezes influenciadas pela vizinhança, e pela. conviven
cia com os prisioneiros adoptasF<em costumes e voca
bulos que lhe eram estranhos . Em primeiro logar os 
ando-peruanos estreitados de um lado pelos Andes e 
do outro lado pelo Pacifico, coagi~os pela necessidade, 
e pelas circun1stancias peculiares da sua posição, 
comprehenderam as vantagens da sociabilidade, e 
formara1n-se em un1 corpo político don1inado pelo 
principio religioso. 

A necessidade de espalharem o seu dogma, o sys
tema de proselytis1no que tinha1n, - os obrigaram a 
descer o outro lado dos Andes, e pregar a póvos 
n1uito mais barbaros que elles os beneficios de uma 
civilisação, que estava longe de ser perfeita, mas que 
era salutar e benefica. 

Em quanto ~ religião produzia estes resultados 
entre os Peruanos, - o amor da conquista e uma 
indole inquieta e bellicosa, conseguia com differentes 
effeitos a pósse do littoral do Atlantico. Os Pampas, 
po1'ém, se ,pertencessem igualmente á triba invasora, 
parece que deveria!m ter procurado as praias do inar, 
onde a pesca lhes offereceria um meio facil e quasi 
diario de subsistencia : se o não fizeram sendo aliás 
uma raça numerosa, indomavel e mais fero:z do que 
nenhuma outra das que habitavam esta porção da 
America, sou levado a crêr > que, não a conquista, 
mas antes a necessidade, os coagiu a residir nas 
vastas planuras, donde lhes :ven1 o i1ome. 

Os Guaranis por tanto deverião obrar sobre elles 
não por excesso de coragem, mas con10 um ü1stru-

' 
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mento physico, e sómente pela superioridade do nu
mero. De facto, vên1os os Pampas comprimidos do 
norte a leste, como se a pressão se houvesse feito 
sentir de ambos estes pontos, arredando-os d'aquelles 
que a ambição dos selvagens, com preferencia a to
dos, cubiçava as praias do mar. É deste inodo que 
pudemos explicar a existencia dos Guaranis, além 
do rio da Prata, em quanto os Pampas ainda oc
cupavam parte da outra n1argem. Era o effeito da 
invasão, que pouco e pouco ia ganhando espaço, cer
~ando a tribu anterior, se nãcr era a .prünitiva, ~obre
p,ujando.a pelõ seu numer<:> até que a óbrjga,sse .com 
o seu ·cresch~ento a procl,lrar asylo na e:x:tr.emidade ' , 
do 'sul. 

' A historia vem e1n apoio desta opinião. - Com 
quanto imperfeitos, os artnaes mexicanos merecem 
ser consultados, como os que unicamente podem 
derramar luz sobre a ünportante questão de raças e 
emigrações dos indigenas da America. Estes annaes, 
ainda que não conservem lembrança da passagem de 
póvos barbaros ao travez do seu velho imperio, fazem 
mensão comtudo de uma peste que durante cem 
annos, e em um tempo que parece corresponder ao 
x1 seculo da nossa era, tinha convertido o paiz em 
u1n vasto deserto; e que a população ,se havia reno
vad<;> por um enxame ,de guerreiros, que,, vinham do 
norte~ . t 

' ' ' 
É por tanto o undec~rno s'e'culo a époc~ µlenos re-

mota em que parece ~~r havido a , possibilidade da 
passag~m de uma população nova para esta p~rte 
da America : e deve1nos concluir qu,e não só o mo
vin1en to da emigração foi de norte a sul, como que 
se effectuou, não de um jacto, mas por turmas suc
cessivas, o que parecem indicar aquelles cem annos 

' 
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• 
de peste destruidora, de que trata?1 os anna:es mexi-
canos de uml;l. inaneira tão myster1osa. . 

Depois desta synthese, que apezar de succ1nt~, 
procurei tornar tão completa, quanto me era poss1-
vél, _ passaremos a ver quaes a~ differentes tribus, 
que hahitava1n o littoral do Braz1l na época do seu 
descobrimento. 

Será este o objecto do capitulo seguinte. 



Cí PITULO II 

TRIBUS QUE HABITAVAM O L ITTORAL DO BRAZIL 

Urn dos primeiros· escriptores, que trataran1 dos in
digenas do Brazil, foi Magalhães Gandavo : a sua his
toria da provincia de Santa Cruz, traduzida para o 
francez, começou a ter voga entre os curiosos - as 
suas asserções foram acceitas sen1 discussão, e ainda 
hoje é citado pelos autores estrangeiros como auto
ridade segura na ma teria , sem que soubesse1n, ou que 
lhes importasse o que a observação mais attenta de 
outros viajantes, ou a critica auxiliada pela expe
riencia lhes podesse ter suggerido. 

« Os índios da costa (diz este autor ( 1) ainda que 
estejam divisos, e haja entre elles diversos non1es, 
todavia na semelhança, condição, costumes e ritos 
gentílicos são todos uns. E se n'alguma maneira 
differem nesta parte, é t ão pouco que se não póde 
fazer caso disso. >> 

. (1) M. ~ANDAVO. Cap. 10. L AET, e. 3. (( As nações que ha
bitam o httoral do Brazil são pela maior parte differ entes de 
linguagen1 ; _e to~avia tem uma commun1 entre si, da qual se 
serv~m ordinci:r iamente dez nações d'aquellas que n1oran1 
prox1mo á praia do mar, e rnesrno no interior do paiz. Quasi 
t~dos os portuguezes a comprchendem por que é facil, co 
p1osa e agrada-vel. » 
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E mais abaixo con10 para prova da sua asserção, 
accrescen ta. 

« A lingua que fallam todos pela costa é uma ainda 
que em certos vocabulos differem n'algumas partes ; 
mas não de n1aneira que se deixe1n uns aos outros qe 
entender . » 

V eren1os no decurso deste trabalho que excepções. 
se devem fazer a esta regra tão lata1nente estabele- . 
cida ; que esses costumes são ás vezes caracteristicos, 
e que a linguagem variava um pouco mais do que 
parecia ao escr iptor portuguez, satisfeito oom o pri
rneiro lançar d'olhos, sendo ás vezes inteiramente 
differente da língua geral e inintelligivel para ós que 
a fallavam. 

Ao passo que pretendi demonstrar como as tribus. 
t upys eran1 conquistadoras , procurei explicar ao· 
mesmo tempo o in otivo por que, pertencendo todas á 
mesma família, podiam estar e estava1n algumas vezes 
accidentalmente em guerra, porém sempre e impla
cavelmente com as tr ibu.s do interior. O costume de 
immolare1n os prisioneiros, que era entre elles .mo
t ivo de ufania e de orgulho, tornava irreconsiliaveis 
tribus irmãs - que uma vez se desaviesse1n, e cada 
vez mais pronuncia da a inirriizade entre as duas raças. 
que nunca se poderan1 baralhar nem confundir . 

Era, porém, impossível que os tupys podessem ani
quilar de um jacto e completan1ente as tribus que· 
tiver?-m de co1nbater '. Estas pois, ou se conservara,m 

·pouco afastadas dos seus limites , i·esistindo á invasão 
- ou, o que é mais de suppôr , recolhidas e teconcen
tradas nas florestas, ali poderam n1ultiplicar-se e ton1ar 
novas forças, em quanto a scisão se ia operando nos 
diversos grupos dos selvagens do littoral, e enfraque
cendo-os de modo que não poderiam resistirá torrente· 

• 
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dos vencidos, quando sobre elles voltassem, cheios de 
forças novas e de odios antigos. 

Assim - não obstante dominarem os tupys no litto
ral - em um ou outro ponto achai::r1os tribus difleren
tes que os atacaran1 e levaram de vencida, assenhore
ando-se do territorio, don~e,. segundo antigo!? escrip
tores, deverião ter sido expulsos anteriormente (i ). 

. Tratamos de tribusque já desappareceram, ou que 
atravez de tão graves vicissitudes como aquellas por 
que os nossos indigenas passaram se alteraram com
pletamente, ou que distantes de nós, estabelecidas em 
sitios não praticadas pela civilisação, nem pelo com-
1nercjo }.:tuman0, exigirião .para serem estudados e ob
servados recursos maiores que os do individuo. So
bram-nos C~)l:p~udo autoridades, e felizmente são os 
autores unanimes, ou pouco disc('epam, quando tra
tam da disposição topog raphica das diff P.rentE-s tribus 

· maritimas. Seguindo o seu exemplo, e inais ainda o 
curso que nos parece ter seguido a invasão, começa
renios de notte · ~ sul, descl.e o :À:mazonas até além de 
Santa Catharina, que os tupys já haviam ultrapassado 

• 
nQ tempo das primeiras explorações maritimas dos 
portugue~es pela costa do Brazil. 

Tem sid0 ~té ·aqui ~eralmente seguido o s~stema 
de se classificarem os irtdigenas, não segundo os loga
re$ de que ~e achav-a,:n de posse,; mas segundo a divi-

1 • • 1 

sào territorial por capitanias; systema viciosíssimo 
porque presuppõe nos indígenas umc onhecimento que 
elles não podiàm ter dom a' docilidade extrema de se 
accommodarem nos limites que terião de ser demar
cados aos donatarios do B·razil. As differentes trib us 

(1) Tratando dos tapuyos, diz a Noticia do Brazil 1: e Sã.o 
muitos, e está.ó <lívidos em bandos, co'sturoes e linguagem, 
inimigos das mais nações que os expulsaram das praias. » 
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tinham territorío seu com raias determinada~ que a 
guerra por certo não respeitava; mas de que só · a con
quista os podia desalojar. O conhecimento deste ter
ritorio serve optiinamente para indicar a extensão e 
a iinportancia da tribu, que o avassallára. 

Os, tupys, dissemos n6s, na sua emigração ou inva ... 
são, não poderiam ter caminhado como uma torrente, 
nem 1'1ea1izado a sua expedição de uma só v~z, - e por. 
meio de immensa multidão; porque a não saberião 
pôr em movimento sem meios de procur8:r a sua sub
sistencia em um paiz abundante, mas sem agricultura. 
Deveram por tanto ter procedido por grupos de famí
lia; e estes grupos, nãp tão di1ninutos que pod'essem 
soffrer estorvo com qualquer obstaculo material, com 
que deparassem, nem tão numerosos 1que lhes fósse 
impossivel ou muito difficil grangear alimentos : em 
qualquer. dos dois casos, ficaria oq interrompida a. ~ua 
marcha, ou compromettida a existencia de todos. 

Estes grupos ao pa;SSO em que ia1n deparand,ç> c9n1 
localidades apropriadas ao seu modo de vida, com ou 
sem opposição. ali se estabeleceram. Como vivess~m 
de caça e pesca, careciam para ter garantida a· sua 
Stlbsistencia de terras que chamasse1n suas, e esta8 
só podiam alcançar pela' força, só podia1n conservar 
auxiliados pelas difficuldades do terreno. Os rios, as 
florestas, as montanhas eram seus· marc0s divisorjos ;, 
mas quando uma das margens do rio era occupada 
por tribu de , lipgµa differente da qu~ fallava:rn os da. 
margem opposta, ou quando u1na floresta se inter
punha entre ambos, nem s:em~re ta.es raias seria1n 
respeitadas : então desfructada promíscuamente por 
a1nbos, deverião ser motivo de desavenças, e de ordi:
nario o sêu campo de batalha. 

O Amazonas, não occupado durante muitos annos 
2 
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pelos europeos, ainda muito depois do descobri~ento 
do Brazil, era a vivenda em que de preferenc1a se 
accumulavam 08 indigenas, ou que ali se haviam es- · 
tabelecido origináriamente, ou que para ali concorria1n 
acoçados e expellidos das outras partes do Brazil. 
Desde o Amazonas até o rio Grande do Norte, cha
n1ado « dos Tapuyas >> pela in1n1ensidade de gentio que 

0 occupava, a população era immensa; mas não pode
remos hoje dizer quaes foram nem como se denomi
naram as tribus que em 1500 ou antes disso occupa
vam o espaço que medeia entre estes rios. Quando os 
portuguezes e francezes principiaram a colonisaressas 
terras, encontrara1n ali' os fragmentos das raças des
truídas mais ao sul; inas esses fragmentos, ainda res
pei taveis para os proprios europeos~ não se terião ali 
enraizado senão por um de dois n1eios - ou sendo 
amio-avelmente recebidos, e havendo-se mesclado com 
trib~s que descendiam da mesma raça, ou expellindo
as para lhes to1narem o logar. Quer n'u1n, quer 
n'outro caso, constituiam o inaior numero; por isso 
que subsistia a denominação por que eram anterior-
1nente e e1n outras partes conhecidas. 

Não faça duvida dizerem os historiadores .(1) que 
desde o Pará até o rio J aguaribe era todo o espaço oc
cupado por immensidade ele tapuyas. Isto q~e vai de 
encontro ao que procurei estabelecer no capitulo an
tecedente, isto é, -que os tupys, retirando-se do sul 
se teriain estabel~oido no littoral da parte do norte, 
acha·se t ambem desmentido pelas suas proprias expres
sões. F allam esses historiadores do tempo da col?n~
sação d'aquellas partes , primeira occasião que t1ve
rain de observar os seus habitantes; e nessa quadra 

(1) N otícia do Brazil - e o Pa,dre Vasconcellos. 
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sabemos que sobre os taes chamados « tapuyas » predo
.minavam os potiguares, os Tobajáras, os Tup~nambás 
e mesmo os Tamoyos (1), tribusque elles confessam 
per tencerem á classe dos que fallavan1 a lingua geral, 
- em contraposição aos out ros que eran1 os indios do 
s ertão - os inimigos das tribus da beira-1nar. A Noticia 
do BPazil diz desses tapuyas que era gente mais. do-
1nestica que os caetés. Ora já os caetés eram um ramo 
tupy (2), assim chamados por viverem nas florestas, 
mas dado que fossem tapuyas, se nos len1brarmos da 
distincção que entre elles estabeleceran1 os Jesuitas 
{3), concluiremos que estes de que se trata são verda
deiros tupys : ao inenos elles se dava1n por taes. Os 
selv~ens que habitam presenten1ente estes sitios 
(escreveu Laet) dizem que ha quasi sob o tropico de 
capricornio - uma muito bclla provincia, chamada 
- Caeté - con10 quern dissesse grande floresta~ co
berta por todos os lados de urn bosque espesso, e de 
.arvores muito altas, e povoada de homens, que se 
cha1n avam tupinan1bás, por sua valentia em que exce
dian1 os seus vizinhos. Dizem que não podendo resistir 
aos portuguezes, retiraram-se ás florestas ; nàio se . . 

(1) Laet. diz dos 'fupinambás . « Parece que olles se espa
lharam em todos os sentidos, por toda esta região, e tão longe 
que os mesmos habitantes do Maranhão se dizeu1 seus des
cendentes, bem como os do Parà » , pag. 536. 

(2) Esta designação Caeté applicada a um ramo tupy, não 
póde ter ou,tro sentido. Do mesmo modo quando Lact diz que 
os 'l'amoyós do Maranhão se davam por homens d~ q aetlJ, 
isso quer dizer que interrogados sobre donde tinham vindo, 
esses homens só respondiam com essa palavra, apontandÇ> para 
o lado onde essas florestas lhes ficavam. 

(3) Indios mansos e bravos : aque.Jles que se domesticam 
facilmente - estes de condição intratavel. 

N. do Brazil, cap. 16. « Este gentio ten1 a mesma vida ecos
t umes dos P etiguares ,. e a mesma língua, que é ern toda como 
.a dos Tupinambás. >l 
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dando por seguros, atravessaram grande espaço de 
terras, e aqui chegaram. Dividiran1-se em inuitas pa
rentelaR, e tomam nome dos logares que habitam. 
Parartá - engu.ares - {os habitantes das praias) -
Ybiapab - engua'res - os das 1nontanhas. 

Occupado o espaço entre o Amazonas e o Jaguari
be, outros guerreiros supervenientes, os potiguares, 
tiveram de passar além deste rio, tomando-o oomtudo 
por limite(i)eestabelecendo-se ent~eeste e oda Parahí
ba. Achavam-se por tanto entre ·do;is I'.ÍOS occupando o 
espaço que vai ~e 2 3/4 a , 63/~ ~gr1á.os do $Ul .; mas em 
qµ,al)to algúmas. vez~s. esta:vani. d.e;pa,~·Go1n os habitan
t~s dà. ipargeh) esquerda do Ri0 '. Grande (2) acoça
vam os Tyguases (3) que habitavam a aldeia de Tabus
surá, na bahia Ajacutibiró ou da traição: e passando 
nas suas correrias o Parah1ba (4) ian1 combater os 
Caetés (5) que lhes ficavam ao sul, .como se obedeces-

(1) Junto da. barra desde o rio (Jagoaribe) se mette outro nelle 
que se chama o « Rio Grande » que é o extren10 entre os Ta
puyas e os Potiguares. ROTEIRO no BRAZIL, cap 7. Leia-se 
Potiguares : L. •• de Poti - Camarão. O nome do chefe de
signa sem a menor duvida uma tribu do liUoral. 

(2) Noticia do Brazil. Jab. pr. 7.0 

(3) Laet. diz que os Tyguares habitavam uma legua ao norte 
da bahia da traição ; - e que os Potiguares lhes faziam 
r;u.erra. Se ,a pa~avra Tobajaras quer dizer - p.abitantes do 
rosto da ~rra: - Tyguar~s - exprimiria os habitantes do 

' 'D~riz da' terra, para indicar SUílremac.ia sobre aquelleS1 assim 
con1o o nariz é a p~1rte ma:is saliente do rosto. 

1 1 ' •. , 

_ .( l) .« Já ~aoialn chega,cpo ll:f.i a~r>} a -s~o/' conquista » Jaboa.-
taçi Pr. 7. • . , · 

(5) Senhoteavam dQ Rio 'Grande a Parahiba, ot;ide confinavam 
• con1 os Caetés, que são seus contrarios, e se fazi·am cruelis-

siina guerra uns aos outros. (Not. do BPazit.) JABOTÂO, log. 
citado, falla na sua briga com os Tobajaras, até os fazerem 
deixar muitas d'aque11as costas. Jaboatão narra que os Poti
guares, haviam lançado os Caetés e Tabajaras de Goyana, 
Itamaracá e parte de Olinda e Pernambuco. « E nisto (diz 
·elle) mostrava ser guerreiro atrevido e amb~cioso. " 

' 
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sem ao impulso da invasão, ou que apertados pelo 
norte, procurasse1n aberta pelo lado opposto. Nem só 
aniquilaram, ao que parece, os Tigua1·es, guerreavam 
os Caetés, batiam os Tobajaras e levavam a devasta
ção e o susto até á capitania de I tatnaracá, onde, 
segundo os chronistas, fizeram consideravel damno 
aos Portuguezes. (t) « T em (diz o autor da Noticia) 
os n1esmos costu1nes e gentilidades que os Titpinam
'bás, cantam e baila1n, come1n e bebem pela mesma 
or~e1n, - são bellicos;;os, guerreiros ~ atre-vidos como 
el~es,. - grande~ lavradores dos seus ' map.tirµ,entos, 
- bons caçadores e ex:oéllentes fréch(;'iros. »' , 

Duas tribus da mesma origem vindas uma após ~u
tra, occupavam o espaço que vai da Parahib~ ao Rio 
de S. Francisco, cerca de cem leguasdc costa. A •mais 
recente ou antes a do littoral, e por esse mesmo facto 
a 1n~rs r.uerreira, orgulhosa com a ~ua conquista, ap
pell1dou-se arrogantemente os Tobafá'ras, os senho
res das aldeias, - os dominadores da beira mar, ou 
descendentes da famosa. tribu dos Tobas (2) ; em quanto 
os ven~idos não inenos enfatuados co1n a sua pujança, 
denominaram-se os Caetés, como que se quisessem ar-

(1) Bri~a de Pero Lope~ de 8ouza com os Poti9uare1, de 
q~~m foi cercado e offeod1do, até que os fez afastar pa ilha e 
v1z1nhanças ~ell~. A Not. do Bra;il, cap. 14, diz de P.l}r.o Lop~s 
« d,e quem .foi por vezes çercado e offendido. )> O ~utorr,eferé-
se á Parah1ba. . . , , ' 

' (2! ~iz ·<? ,Sr. · V~t'~hagem nas ~uas n<,>tá$ ~o' Boieil'ó''''que' 
Tob'liJ'á~aB era no·me que se dava ao$' indios aldQiad0 s,, Nô,t. 13 
ao Roteir'O ~o.!Jr>azi~. Não sabemos guaes 'são ()S fundaqi~n- , 
tos desta op1n1aó; mas parece· nos que teria um se,ntido muito 
lato, n~ste caso, .para ser empregado como denomina9ão de 
u1na t~1bu. Toba;áras - quererá dizer, como tambem a mim 
me qu1z parecer - senhores das aldeias. - Tobajáras -
como quer o Padre Vasconcellos - senhores do rosto da ~rra. 
~ Toba-9uá - guerreiros da na.ção dos Toba1 -- ou Toba-
1ara1 - cunhados dos Tupys. 

%. 
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rogar o dominio das florestas. Todavia não eram os 
Caetés uma tribu certaneja, posto que vivessem nas 
florestas; mostravam-se em muitas partes do littoral, 
- e em muitas dellas com tanta frequencia, - que al
guns autores sem fazer menção dos Tobajáras, que 
aliás encontramos até inais ao sul, os dão como pos
sesso res exclusivos das terras que jaze1n entre o Pa
r.ahib,a e o rio de São Fra;ncisco. É certo, porén1, que 
elles entestavarn co1n os Tupinambás, que dominavam 
na outra banda do rio São Francisco, a quem guerrea
vam e em cujas terras entravam a salLear. « Usavam 
de e1nbar0ações de u1n.a palha con1prida \peripere) 
que fazem en1 mólhos atados com timbós, em que ca
biam dez a doze índios, - e muitas vezes vinham ao 
longo da costa fazer guerra aos;Tupinambás. (t) -
Ainda 0 1nesn10 facto se observa aqui, a acção cons
tante da população do norte sobre a do sul. (2) 

Os Tobajáras e Caetés pertencian1 ámesma origem 
, e fallavam a mesma língua- os primeiros foran1 co

nhecidos pela docilidade e fé que souberam guardar 
aos Portuguezes; - em quanto o naufragio e assassi
nato do bispo Sardinha, e os decretos com que foran1 
depois fulminados sem tirar aos ultimos a reputação de 
valentes e b'ellicosos que tinhan1, os tornaran1 conhe
cidos como gente atraiçoada, sem fé, nem verdade 
alguma. Contra este decreto nada tiveram os colonos 
que allegàr, por que o proveito que tirava1n da escra
vàtu'ra ir1digena, fez co1n que todos os indios que po
deram apanhar ás mãos, fossem considerados Caetés. 
Os jesuitas por esta vez tivera1n interesse em susten
tar aquelle acto que infundia nas tribus indígenas u1n 

(1) Not. do Bra.;il. . 
(2) Fallando dos Tupinambás- diz Jaboatão faziam guerra. 

com os Caetés, mas só quando procurados por estes. 

O BRAZLL E A OCEANIA 3t 

receio que lhes serviria de salva-guq.rda. Longe pois 
<le o combaterem, assoalharan1 e pregaram ao princi
pio que o céo se havia nlanifestado contra o assas
sino, tornando desertos e medonhos os logares onde 
-elle se praticára, bem que fosse1n dantes risonhos e 
apraziveis além de todo o encarecin1ento. 

Um facto convem registrar aqui aproposito destes 
indigen::;ts :· é a propensão que tinham as tribus da 
iingua geral para a musica e para a dança ; circums
tancia tão notavel que nunca se esquecem os histo
riadores portuguezes de a mencionar. Os Caetés e 
Tobajá,·as eram igualmente musicos e bailadores 
- grandes musicos os chaman1 as chronicas. 

Do rio de S. Francisco á Bahia, e inclusivamente 
ás ilhas da sua enseada, encontramos os Tupinambás, 
u1na· das nações mais dilatadas da costa, que ·tinha 
·tomado aquellas terras de outras nações da sua lingua, 
ali anterior1nente estabelecidas. Querem alguns que 
esses fossem os Tobajáras; inas no interior deparamos 
n'aquelle tempo com outra tribu de lingun geral, -
vivendo entre os Tapuyas, guerreada por estes e 
pelos da beira-mar, em uma posição tão violenta que 
se não .póde explicar senão pela necessidade da força. 
São os Tupiáes (1), e os seus alliados os Maracás. 
Estes e não os Tobajáras parecem ter sido os pri
meiros povoadores da Bahia (2). Os Titpiáes, tribu 
menos numerosa, menos aguerrida mesmo que os 
Caetés, que tan1bem vivian1 no interior, não podéram 

(1) Serão os Tugiguás de Laet. pag. 40 delles diz; Laet. que 
possuiàm o interior do paiz desde S. Vicente até Peruambuco. 

(2) O autor da chronica Jacaré-cuassú:, trabalho de fraco 
merecimento - diz que a Bahia foi povoada primeiro pelos 
Tapuyas, depois pelos Quinimuras, depois pelos Tupiáes- e 
por fin1 pelos Tupinambás. 

\ 
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romper a linha dos Titpinambás p~ra o lado do mar, 
como a'{uelles haviam feito com os Toba}áras; nem 
dominar nas mattas povoadas de immensidade de 
Tapuyas, sobre os quaes predominaram os Ybira
jaras (1) , conhecidos tambem pela deno1uinação de 
Bilrei1·os, e aos quaes Ruivet chama Lopos (2). 

Se com os Tupinambás não observamos tão pronun
ciado o movin1ento para o sul, depende isso talvez de 
que confinando elles com os Tupusekins (Tupy late
ral) estarião inais e$treitamente ligados entre si do 
qu~ nenhuma outra tribu do Jitto1ral. No emtanto o 
·autort d~ Noticia dá-os por co11trári9s \lh.s dos outros, 
e diz-nos que os Tupin-ikin;s fugiam diante d'aquelles. 

1 

Sirva-nos, porém, a autoridade, em falta de dados 
mais seguros. Laet diz que os Tupin-ikins estabele
cidos havia 111uitos annos entre os Ilheos e Espirito
Santo, tinham sido expulsos de Pernambuco. 

Da Bahia (3) - e outros dizem - desde o rio 
Camamú até o rio Cricaré, habitavam os Tupiti-ikins, 
estendendo-se pelas antigas capitanias de Ilheos, 
Porto Seguro e Espírito-Santo . .Em guerra com os 
Papanazes ( 4) tinham pelo sertão alliança com aquelles 
Tupigitás, que encontramos nas terras da Bahia. Dos 
Tupin-ikins diz a Noticia do Brazil que eram d~ mesma 

' 
' 1 

' 
1 (1) P~!o ser tilo da Bahia, ~lém do rio de S. Francisco vivem 
p~ Ub,iraj(X'raB ,,'-' s~npor~s .. ;dos páos -. os fiuaes ~e não enten

r ,(iern .·c<:>.m, outra fiação ~lgu,rnii- . ~o gent19 •• ,.Not. curiosat, etc. -
· "OU fJ! N. do lirç:tzil ? Co'r~fun9-ido o som Ço u coµi o : do li• este 
, autor escr~ve Ubiraj aras·em vez de Imirâ-jara& ._senhores 

,das arvores. . ' 
{2) LAET . • cap. 'l.º . 
(3) Noticias curiosas e necessarias das cousas do Braz11. 
(1) Dormen no chão sobre folhas - não tem grand~s lavou

ras, mantern-se de caça e peixe, são grandes freche1ros , etc. 
Os Goiatakases, Goyanazes e Papana:ões pertencem á mesma 

' t.rtbu. 
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côr baça e estatura que o outro gentio; que a lingua
gem, vida, costumes e gentilidades eram .ªs mesmas 
que· as dos Tupinambás (1). « Cantam e bailam, como 
aquelles, diz o n1esmo autor, -e nas cou~as de guerra 
são mui industriosos e homens para muito, de quem 
se faz muita conta a seu modo entre o gentio. » 

Os Tupin-iki1ur, bem que valentes, acoçades por um 
lado pelos Tupinambás, iam ganhan.do terreno para.º 
sul· e a chronica de Jaboatão (Pr. 7. 0

) os faz progredir 
' G . nesta direcção até vire,m a confinar com os oia-

tahazes. ·> , • 

Do Cric~r~ ou an~es de Rerygtib(.\. . (.~io qu~ ~or~e ,~ · 
tÕ l~guas do Espirito-Santo) até ao cabo de .S. ~·!1offié, 
ou ;61110 quer Jahoatão, até a Parahiba do Siul, efa 
todb o espaço senhoreado por tres na,ções do gentio 
selvagem conhecidos sob o nome de Goiataka~es, e 
subdivididos e1n mopi-guaçú, e jacorito. Andavam, 
dizem os historiadores, em continuas gnerras, e se 
comiam com n1ais vontade que as feras de caça. Habi
tavam umas can1pinas chamadas de seu nome, e que 
poderam chamar os Elyseos: Jaboatão ~ccrescenta 
que tinham a côr inais clara, linguagem ?1ffere~te da 
geral, e que dormiam no chão, com a s1ngular1dade 
de não saberen1 pelejar em matto, mas e1n campo 
descoberto. . 

Eis portanto u1na tribu do littoral, ~iffe~·~nte .dos 
Tupy(s na linguaqe1n, .e dessemelhantes em do~~ 1?~1:a~os 
cardeaes ""'"7 ero ,dotrrurem no chão, . e f;}Ill, n~~ sa,?er~~ , 
combater senão em campo. Partiam estes de· arn l~d,o 
co1n os Tamoyos da antiga bahia formosa -. ho1e 
Cabo-Frio e do outro com os Tupin-ikins e Toba7áras. 

(1) São do mesmo tronco, aioda q~e muitas vezes tivessem 
differeoc:as e guerras. Not . do Bra~il. 
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Logo depois desta nação .vinham os Tamoyos que se 
estendiam desde a Parahiha, ou desde o rio do Cabo 
de S. Thomé até Angra dos Reis por espaço de qua
renta legoas de costa no primeiro caso. 

Ufanavam-se os Tamoyos dE- serem os primeiros 
povoadores desta parte da America. Ricos de t radi
ções e de coragem, bons alliados, irreconsiliaveis nas 
suas inimizades - teimosos e reluctantes na adversi
dade, vencidos, porém, nunca subjugados, eram os 
Tamoyos o typo do selvagem com todos os defeitos e 
vicios, inas tan1bem com todas as qualidades e vir
tudes de um povo primitivo (1~ . Era este gentio 
grande de corpo, homens robustos, mui valentes 
guerreiros, e contrario de todo o n1ais gentio, excepto 
dos Tupinambás, de que1n se fazia1n parentes, e se 
parecian1 na falla muito \ins com os outros. São as 
suas casas mais fortes que as dos Tupinambás, e tê1n 
as suas aldeias nluito fortificadas co1n grandes cercas 
de madeiras. São havidos por grandes inimicos e bai
ladores. entre todo o gentio, os quaes são grandes 
compositores de cantigas de i1nproviso, pelo que 
são muito estimados do gentio por- onde quer que 
vão. 

Outra Tribu achamos de novo encravada entre as 
da raça Tupy desde Angra dos Reis até Cananéa : 
- são estes os Goyanazes. Se é certo o que diz a 
Noticia do Braz·il qu~ este gentio possuia e senho-

• 1 

reava aquella costa a.té os Tarrtoyos a conquistarem, 
e se elles, os Papanazes e G0iatakases era1n todos 
uns, vem por este modo achar-se corroborada a nossa 
PlOposição, de que os primeiros .habitantes do paiz, 
ao principio impellidos para o centro, já tinham 

(1) J ABOA.TÃO - chronica. 
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cobrado novas forças a ponto de virem disputar aos 
invasores a posse do littoral. 

Confrontando de · um lado com os Tamoyos e do 
outro com os Carijós - os Goyanases faziam-lhe a 
cruelíssima guerra, que por todo o littoral grassava· 

' . ' porem mais mal sangrada quando alguma desse-
melhança de physionomia, de costumes ou de lingua
gens, vinha corroborar as suas sanguinolentas dis
putas. - « Não são maliciosos nem: refalsados 
(escreveram os viajantes d'aquelles tempos) antes são 
simples, bem acondicionados e facili1nos de crer e1n 
quatquer cousa. - É gente de pouco trabalho, Inuito 
inolle, não usan1 lavouras, vivem de oaça, pesca e 
1fructos silvestres : - são grandes frecheiros - inimi
go.s <la carne hu1nana: não matam aos, que captivam · 

• I ) 

mas acce1tam-nos por seus escravos. Não fazem guerra 
aos seus contrarios fóra dos seus lin1ites, nem os vão 
buscar nas suas vivendas; por que não sab~m pelejar 
no matto, senão no campo. - Não vivem em aldeias 
como os Tamoyos mas em cóvai;; por baixo do chão, 
onde tem fogo acceso noite e dia: - tem linguagem 
differente da dos seus vizinhos; mas na côr e pro
porção do corpo os mesmos que os Tamoyos. 

Todos estes característicos - a carencia de lavoura 
- o captiveiro e não o sacrificio dos prisioneiros -
o não viverem eni aldeias - o dorn1irem em cóvas e 
não em cabanas - o · combaterem n1ulheres entFe os 
guerreiros - este,s GOStumes, digo, provam que não 
pertenciarn estes indigenas aos da lingua geral, e justi
ficam a Laet, quando, assemelhando .... os aos Goiàta._ 
kases que escreve W aitaquases e aos Goianazes W ai
nazes acha-os se1nelhantes aos Poris do interior bem 

' ' 
que estes se defendesse1n da chuva com ramos de 
arvores entrelaçados e cobertos de palma. 



, 
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De Cananéa á Lagôa dos Patos ficava1n os Ca'ri
jós (1). É gente facil, industriosa, trabalhadeira entre 
todas as nações d' aquelle parte, - a1nigos da paz se 
não é irritada , menos affeiçoada á carne humana, e 
amiga dos comeres dos Portuguezes .. . accommodada 
para receber a doutrina do Evangelho, por que. n.a.o 
adoram certos deoses, nem reconhecem certas d1 v1n
dades, mais do que em geral e em confuso uma excel
lencia superi"or (Tupan) que dizem ser um espantoso 
que assom'bra os homens. 

Têm e, reverenciam feiticeiros os mais em nurnero 
e os ~ais fa:mosos que ha entre todas as nações do 

, BraziÍ. ' Será preciso ainda indicar os Caraíbas, ou 
depois de 'os ter indicado carecemos demonstrar que 
os Carijós pertencem á grande fa:milia Tupy '! (2) 

Se em alguns escriptores achamos que a sua lin
guagem differia da dos Tupinambás - vem isto, 
segundo me parece, de se dizer que elles se não enten
diam com os seus vizinhos, sendo que estes eram por 
um lado os Goyanases e pelo outro o& Charruas. 

Quanto ao costume de pouparem os prisioneiros, 
alguns o exageraram a ponto de os fazerem inteira
mente avessos a anthropophagia. Is to que estabele
ceria uma differença caracteristica entre elles e os 
Tupys, supponho que nasceu de um equivoco. « Não 
mata1n homens brancos que com elles ,vão resgatar 'l> , 

esc.re:ve ,o autor da Noticia,, e d'aqui se concluio sen1 
. r.nui~a retlexàp que' ·~b~<?lutamçnte i;ão co'.rnjam carne 

1 1 ' 

(t) Vida· do Padre Jo~o d'Almei tlá, .~ag'. 121. 
(2) « Têm os •mesmos costumes, gentilidades e manhas como 

os Tu pinamháa. * N. do Br., . . 
« Les carijós plus rap~roches des tr!bus, agr1coles des Gua

rania conservaient auss1 une an.alog1e reelle de langage et 
d'habitudes avec la grande nation . » - F. DtNY. (( Le Brésil », 
pag. 33. 
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humana, ou sómente que a não comian1 com. tanto 
excesso. 

Em resumo - uma grande familia, cuja configu
ração e traços· physionomicos assellam como descen
dentes do typo mongol, estavam a. tempos remotos 
es tabelecidos no littoral : eram os Pampas ou homens 
da 1nesma raça. Os ramos dessa grande familia que 
estavam co1no dispersos nas paragens que avizinha!"" 
vam do littoral, ou á pequena distancia delle, recebe
ram dos invas0res, que os desalojaram, adenon1inação 
de Tapu,yas. Vencedores e vencidos, uns por org ulh0 
da cúnqtíista, outrO'S por vingança e r~sentiment.o, . e 
àmbos; pela: dessemelhança da linguagem e costu1nes 
que entre elles havia , nunca se poderam unir nem 
colligar. Guerreavam -se mutuamente : estas gue1~ras 
excitavão novos odios, e a vingança ia rapidan1ente 
dizimando populações que com grande difficuldade 
se inultiplicavam. 

Restos de uma civilisa:ção desconhecida, e de um 
povo mais desconhecido ainda, os Ttipys, qua11do os 
E uropeos os encontraram , avassallavam grande parte 
da costa. Não é possivel seguil·o& no principio de 
sua invasão; mas é muito para suppôr que os1 pri-
1neiros· guerreiros, ainda que vencedores dos Ta1:>i•yas., 
não se poderam conservar no territorio conquistado. 
Á estes encontra1nos nós con10 tribus ser tanejas- : são 
os Caetés en1 P ernambuco, os Tubigoaras e Y.:bir.a
jaras• dos sertões da Baib.iai, e outr'Os quasi ign()r~os 
co1no os 111aracás· e Amorpyrús. ~ 

U n1 nurneroso concurso de g uerreiro$· sohrevin'do 
quando estas tribus se avizinhavam do inar, occupa
ram largo espaço do littoral com denon1inação de 
Tobaj ó:ras que em outras partes ton1ava1n o no1n e de 
Tiipinambás. Davam-se os Tobajá1·as con10 os oon-

3 
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quistadores e primeiros senhores ela terra, é poderiam 
van()'loriar-se como os Tobas á que se assemelhavam 
nos 

0
costu1nes, e pelas radicaes do seu nome, e de 

crue talvez fossen1 o tronco, <le serem majs bravos que 
todos os outros povos do mundo, senhores da terra, 
e dos via:dos e dos outros animaes do campo, dos 
ríos e dos pRixes (1) . O seu nome marcando, _con10 
quer o Padre V asconcellos o logar de sua l1ab1tação 
- á beira 1nar - ,parecia revelar ao inesmo ten~po ª' 
íclé~ de suprelnacia ' n(.ts armas e no denodo. Senhores 
das aldeias se ch.a;tnariãó igu:;tlmente ; porq~e d~ 
'fact~' a:s ~uas · ~ldei~s se. ~step,µj~m como um cordão 
h'.:U~.da. 1n.te-r'rornp\dó d.e~ae <>ilérn do ·' 1'1aranhão até á 

~em da Bahia . , · 
. Outras tribu.s da mes1ná origem, , ob1'igadas pelas 

' 1 • • 

rnesmas causas, e seguindo o inesmo rumo, v1era~n 
. disputar con1 as primeiras o logar para sua re~ L.
dencia : tomaram os nomes quer do chefe que as d1r1-
0'iam quer dos logares que conquistaram, quer de 
~utr; qualquer circumstancia for tuita ; n1ais já então 
não era tão diffi.cll o entrelaçamento, tendo de effec
tuar-se entre homens que tinham a mesn1a origem, e 
ainda conservavam os seus costumes. Por isso algumas 
das tribus antigas se refundiam nas novas, em quanto 
outras procuraram o sertão, Ali; poré1n, encontraram 

..•• ,.,uy:o~ • • os Tap·uyàs entrincheirac;los nas florestas , e p~uco 
· · .,: d.ispQstos a lhes cederen1 o terreno,; a.quellas tr1bus 

):l'~ítfrtc:i~ .ipo·~ s;q~~ 1 não tin~~m forÇas para os_ G9,1nbate~, .ºu .se 
·'"""''""·' • •n'~? pó(leram acconu.nodar c?111 a ~1d,a dás fl~resta~ ,· 

retrocederam, dando novo ahn1en:t0·á 1·evoluçao terr1-
vel que çlesde eras remotas" abalava esta g rande 
porção dÓ novo hemispherio. Os homens das florestas 

(1) MOKe. H. de l'Am ., pa9 . 74. 

' 
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- os Cfaetés - restos das tribus Tiipys refugiacloS" no 
interior, vieram postar-se no campo de batalha, e 
combatendo os da sua orige1n, poderam romper em 
alguns pontos a linha do littoral, e encravar-se entre 
os Tobajáras e Tupinam bás. 

Estes ultimos ilnpellidos pela corrente da invasão 
apoderara1n-se da Bahia e do Reconcavo, batendo-se 
com os Caetés e Tobajáras, e disputando com estes a 
anterioridade da conquista, em quanto outros de sµas 

< ' 

tribus assentam as suas taba,s - co.rp o. no1ne d~ 
' • 1 ' 

',l'uptn-.ikins no. ~spirito~Santo , de 1f am oyo·s µo .Ri9 
de J~neiró,. e de Oarijós ha Lagôa· dos 'P ,atos: , ', :· ~ ·. 

· Novqs t amos '<la n1esrha f~1nilia ·$~~hin€lp ,t~~rre~ · ,,: · 
! 1 '•' ! , .• l ' i ~ ~ JI 

das floresta~·, . oµde, como do sel!l peqúeno nu1ner,p ·~e . 
1 

'., '. ",' 

conjectüra, terian1 residido , por mais. tempo, ·viera'm '1 
• • • ., 

com m~is ou inenos fortuna disputar a posse do fittoral · '. · 
aos recem-chegados, fazendo allianças ou guerreando-: 
se entre 'Si. São os Tupigitás- os Maracás, os A·robá
j ái·as, Ybi'rajáras e outros, cujos nomes apenas se 
conservam na tradição dest as lutas. 

Temos então que as tribus da língua geral evam, 
prin1eiramente os Tobajáras, que e1n tempos ren1otos 
deveram ter sido precedidos pelos prin1eiros tu11ys. 
Vinham depois delles os Potiguares, e as suasfilia es. 
- Rerygoa.res, e Tygoares , depois os Caetés, 0s Tupí
nambás, os . Tupin-iliins, os Tamoyos e os Carijós~ 

Apezar deste moYi'mento do occas,o para leste, .,_ 
isto é - ,·ao sei:tão para o mar, as inatta:s não se !fi:Qltalrn 
esgotado. Existia nas cabeceiras dos rios, n.as s\.im
midades das montanhas, na vastidão da:s flor~stàs, a 
tribu prin1itiva, alimentando os seus odios , e creah.do 
forças, não tanto para a conquista , con10 para a vin '.... 
gança. A primeira manifestação dos projectos a que 
foram levados pelo augmento de sua população, assim 
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como pela recru:decencia de s-ua feroci<lade - · foi o 
a·ppareciinent0 no: Jittoral das tr.ibus Tuprys·, que+oc:cu
pavatn o que n'~ f~lta de te;rm.o mais aprop.riad() cha· 
·marei terreno neutro· -- o qual ficava entre· os se
nhores da terra e os conquistadores .. Enf.ra<'{,ueei<il;os 
pelas guerra:s q\1e' susten.tararn para .. cori.:q:uistar·o paiiz 
- e estreitados · dBpois j'á1 pelus: do littoral t01·nad©s 
seus cnntrarios, j.á p:elas dó interior-· suu·s• inimigoS' 
encarniçados·, - os Tupy.s d'e> · sertão não se abalan·· 
çaria-m a:1ne·iir-se de novo Go.m. os seus venGedores; se 
uma força mai01! .a seu · pezar os• não arrojas.~e' dais 
florestas. 

Os . Tàpuyas .acoro(}t>adlos pet0·s triumpl1~s que· iain 
atcan'Çanilp pelo- terreno ·que garnhavam, pela•gue.rra a 
que obriga'Vam os ·~eus eo·nt:rarios,- la1n;aram-se, 0omo 
uma ·torrente· S"obte a$ trib1:ls·do littGral: s'ão ·@sPfe·rozes 
Ayirrv@'l"és, os Goiataka.zes, alem de mu,itas outr·as 
tribns me·J;leionacl'as· pelos· histouiadores· e· viajantes, 
inas ouja filiaç.ã0 se ignora. 

Assim que - ·nem todas' as1 tr-ibus·do. littoral ~ra111 
Tttpys~ - nem toGlas·as do interior - Tapuyas ; N:e'l'n 
tod~s· por ta:nto, eram no mesmo g'.Páo do:rrtestieaveis; 
e ·os ·meios que S{} empr.egas:sem para a . civilisa:ção e> 
cathechese' de UHS·, não seriam ta1vez igualmente 
applicaveis-a todos. Pa:ra: 6S Tapuyas - er~ preciso 
achar algum modo .de· . se·' unir~e1n, - ·de vivevem. em 

. logares aldeiados· sob tal ou qual fórma de sociedade 
e cfe discipliua, ao que repugnava11n :: p·ar:a'a<s do l~tto
r.al er::i. preciso fazet-lh'es perd~r· o amor· ás lutas 
ca:rnibeiras,. e aos sarrg11in0len:tos·triumpho&, e:rn q:ue 
fazian1 consistir' toda a s.ua gloria. 

Vejamo'S, por:ém, que' triibus sea:eh!ava1n espalhadas 

p'e'loser~b. 

' 

• • 

' 

• 

CAPlTlíLO III 

TRIBUS Q'UE H·ABITAVA~i O SEJE'PÃO 

.seria diffic~limo fo~mar.;se .um g:u.a,dro, Jlão'drgo per
fe1to, . .mas sat1sfactor10 de quae.:s e quantas era:m as tri
hus d?s a~tigos tà/p'1iy!1's., e ,queJog;a.res hábitavam .. (1) 
Qs prnne1ros de.scobr1d0i:.es, não tendo convivido com 
elle~, contentava.cm-se co1n a descripção das t.rihus. 
do h.t,toraI, tocando nas outras 1nuito de leve ;,;com(} 
cous.a ~ue de ben1 ,pouca attenç.ão eril dig.nq.. Não -~s 
con~1ec1a,m por ohse_rvação .. PrG>pria, mas só pelo que 
0uv1am àôs seus all1adP$, - ou. do contrario quando
dellaravam com el1as corn::o os G:oy,anazes -e .G.oin·taka- . 
se:s enc1·avados entre os ~upys, -ou quando co~ó os 
A_ymorés d~sciam. para. .asfpraias, derramando a <leso .. 
lação.e o susto sobre os .aideiamentos dos Indios no ... 
van~ente c.onvertidos, .e as moradas aµenas re1nata
das Ji~ m~l de.fens:~veis .d,Qs primreir?S co~on0s : . i;l:est~ 
rno~o nao os pod1a1n observar IRuitô á vontade rruer 
tolhidos pel~ susto que aquel1es barbaro~g" i.nspjravam, 
quer pre.v.en1d0s p-elas c:ru~ldades que os víam pr.ati- , 
car. Asfi;nn não encontramo~ nos seus eS'criptos senão 

L' _(~ «(}'São_ ~~it~s -e estão . . ~ividid~s em bandos., COStl:lffies -e 
lllr:Uaeern ._1n1m1gos das m.a1s naçoes,:que OS expulsaram tlas 

praias. » Not. do Br . 
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breves noticias, e1n que se exagera a jnfinidade do 
~eu numero, a diversidade de suas Jinguas (1) co1n 
u1n ou outro ele seus costumes, mas tudo isto desta
cada e truncadamente de tal forma que não nos 
guiam , nem nos servem para os distinguirmos de uma 
maneira característica, co1n quanto nenhun1 outro 

meio nos reste para o fazer. 
Fora1n os Tapuyas os prin1eiros povoadores do 

,paiz (2) e bem que nos não seja possivel remontar hoje 
até á sua origem, a sua 'indole, assim como alguns de 

· · i",·/. :· seus usos e cos.tu1nes ,e o 13eu. mo,do de vida, p.a r ecern 
~,· ·::: .. '! 'f;," p1·~~4el :'..6~ é: é~tensa 1·aq~ dos' P.ai[tpus, s~ndo, uns e 

· oút~ós indomesticaveis; nada ag ricola.s, non1ade~ se1n
pr~, e caçadores por excellencía. É certo G{ue os Ta
pityas offereceran1 nos primeiros tempos incornpara
velrnente mais obst aculos que os 'lupys, á empreza 
da civilisação, além de que entre elles mesn1os obser
vavan1-se contrastes e desse1nelhanças de costumes , 
que poderam ser co1nparados com os dos Tupys, 
quando trata rmos das tribus desta raça que foram m e
lhor estudadas - os Tupinambás e os Tamoyos. 

Era a prüneira differença a linguagem de que usa
vam, se não eram differentes dialectos, e tão variados 
entre si que chegaram a ser numerados pela sua diver-

' 
(1) O P adre Vasconcellos' reduz a 4 todas · as naçqos indigo-

, ':oas do B:razil 1 Tupinumbd8-, To!J,aja'Pas, Potig:uá1·~·s. e Ta
:~ pu11as. P5~·rom.,esta . ultima, acçre~ce11ta, eUe q~e s~.' drv1de en1 

outràs .nações quasi innurner.a~eis!, « A's trcs pr1me1ra.s fallarn . 
• a m esma ·Iing ua, com pouca ,differenÇ'a éntre si; porérr1 as dos 

Tapuyas são diversissj'm~&· » Vida do Padre João de A l-
m.eida, cap. 5, n.• 4. 

{2) u Tapugas que é o g entio mais antigo que vive. nesta costn, 
da qual ella foi cm todo senhoreada da bôea do r io da Prata 
até ao rio das Amazonas ... e toda a n1ais costa senhorearam 
nos tempos a tra.z, donde por espaços de tempo foram lani;ados 
de seus contra1·ios. 11 - Jv-ot. do Rra;,il, p . 183. 
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sidade,,!..- Os Tapuyas são muitos , diz o autor da N ~ 
ticia : dividen1-se em nações quasi innu1neraveis, -
lê-se na Vida do Padre João de Almeida; mas quando 
querem precisar de alg uma for1na a sua quantidade, 
calculan1 uns as differentes nações em sessenta e 
nove, ( l) e outros em setenta e seis. {2) Conta1n mais 
de cern linguas , escreveu o autor das 1'1oticias citrio
sas; (3) e todavia referindo-se á informação dos indige
nas eleva este numero a cento e cincoentq. (4) E tanto 
d iscrepan1 Reste P,?nto que só no AID;azonas reputou o 
Pad,re ~1anoel I\o~rj~ues haver esse. nurn~r.o de :t50 . 
naçõ'e,s. (5), e .~~is d~. ~:n1 seoulo depoi~ :~ Pa.tlr~ V~eii;a , 
suppnnh:~ 'êii~tirellil à'.inda h'es'.se rio 'setecen tâs n~- J 

1 

• r; 1 • f J'-• ' .. , ! j 

ções . . é6) E para que nenh.uma duvi.dÇl nos r~st~s.~.e d·a · 
sua nhnia f~cilidade em tudo acceitarem das re:lações 
dos selvagens, intercalaram nesta estatistica fabulas 
apenas criveis' em u1n seculo deslu1nbrado com a 
maravilha do descobrimento de um mundo por tanto 
tempo ignorado. Taes era1n os Goyazes ou anãos: 

(1) F. D INIZ L' Unioers - Br<Jsil. 
(2) Laet conta 76 povos selvagens indomitos cm guerrasem

pre com os da costa. 
(3) P. S. de Vasconcellos. 
(4) Padre Vasconcollo3 nas Notioias curiosas e necessarias, 

1. 1, p. 2.2. « Que as nações, que habitavam a circumferencia. 
do rio e seus braços , não podiam contal' não só pelos dedos das 
mãos ~ do!:\ pé~, por onde costumam con,tar, m~s nem ainda.' com 
os sei:xi0s da praia: e indo no1neando alournas p assa1n.a e 15o·s.;i 
as de .Jingu~8 1 <l~Fferentes ;: e fóra ma~or a m.'ultidtto <Ja gente;) 
a não ser: a gl).er.ru, c,onti1nua e insaciavel qt~é ' tta.zern 'en:trê Vsi.1 

• ' 

(5) N11evo descobrirnierüo del gr~:n do dé his ~ma:son~s · 
n . 36 ... Está ·habitado de barbaros em distinctas pFovjnci~s e 
flationes de las que puedo dar fé, nonbrandolas con ·sus non
~res y signalandolas con sus sítios, unas de vis ta y otra.s por 
1nformationes de los indios, que en elles habian estadQ passa.n 
de 150 todas de linguas difforentes. » Vieira S e1•niôes, tomo 3. •, 
pag. 409. 

(6) Vieira. (Vide,) 

. ' 
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· os inclios da nação Cua1ia, habitantes do rio Juruár, 
que segundo elles não passam de 5 palmos de .al
tura (1) @s Curriqiians, ou gigantes, os .da nação Ugina, 
con1 rabo de 3 a 4 palmos do que davan1 testemunho 
no tempo do ouvidor Sampaio os indios de J uruá, e 
resta a .certidão jurada do Padre Car1nelita Fr. José 
de Santa Th'ereza Ribeiro (2) que o nlesmo Sampaio 
<liz ter conl1ecido. Tão pouco ,se duvidava desta noti
cia ~ue se julgou ter ·descoberto a origem desta sin-

, cgularida<Jie no ajuntamento das mulheres com os ma
.cacos coa.tás, dizendo-s,e como prova que eram taes 
indios conhecidos sob o nome de Coátas-Tapuyas. (3) 
Por fim, o qt1e para os indios devia ser mais assom
.hrvso prodígio, dizia-se existirem tambem uns indi
os de pés vú·ados - os Motuys , cuja pista não podiam 
segwr senão coro risco de cada v.ez mais se afasta-
1·em do inimigo que lhes fugisse. Semelhante tradição 
ainda hoje se conserva entre muitos dos habitantes 
do Pará. 

Admittimos esta diversidade de línguas nos Ta
puyas : inas não tão !atamente co1no se pretende; 
pois como observa N ewied, a experiencia J:nostra que 
entre os povos indígenas da America, a separação 
das tr_ibus, das fa1nilias e das ·hordas tem muitas 
vezes~influido ·por tal inodo sobre a linguagem, que se 
achan1 variedades e variações dos <lifferentes ra1nos 

• 
(1) R<>teiro de Sampaio, 14-9. 
(2} .Certidão de 15. de O.utubro de 1768. 
(3) Virey na sua historia natural do Gcnero Humano suppõe 

que os via.jantes que assellam a veracidade de tal facto, obser
vavam n1acacos que julgavam homens. Today.ia não é peqJJ.eno 
o 1numero destes viajaintes : <'Koepi;ng diz itel·os v,iato na, IJ:ha ,d.e 
Nico lar Strnys, ria Ilha Formosa, l\1 endore e Gamclli Carreri 
nas ilhas de Luç.on - e a.<>sim outros; mas como bem observa 
Virey, o que torna o facto incrível, é que os propios macacos 

. que estão mais p.roximos do hotncm, não tem cauda. 

\ 
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de uma raça que a outros respeitos são absoluta
n1ente sen:elhantes .. De mais disto, as infor1nações 
neste particular colhidas dos índios não podiam ser 
exactas. Só a litteratura e o commercio podem acon
s.elhar o estudo de linguas estranhas; e póvos sem 
l1tteratura ne1n commercio não teriam necessidade 
nem occasião . de se darem a este estudo tão inutil 
quanto impossível. Saberiam quando n1uito a lingua 
de alg.u1na nação confinante, da qual alguns dos seus 
houvessem sido prisioneiros; mas não bastava isto 
para serem acreditados quando affirmasse1n a exis
t~ncia de oem, de cincoenta, ou só de . meia duz1~ de 
hnguas, asseverando que não só eram differentes da 
geral, mais differentes entre si. 

A ca•usa <ile tão grande discor,dancia provém de se 
haver·feito a con1paração com a língua tupy, se1n at
tenção para com as analogias que poderiam haver 
e?t~e essas e outras linguas.Oontava1n~secomo nações 
d1strnctas tribus da mesma fam.ilia - e a oada uma 
?estas se attribuia uma lingua differente, com que os 
interpretes se não entendiam. Estas mesmas nacões 
s~ n1ultiplicavam indefinidamente conforme a pro~un
c1ação o~ .do indio que a noticiava, ou dos viajantes 
que as v1s1tavam, ou dos colonos que a~ observavam 
em pontos differentes, e que por isso as denon1ina
v~m di~ersamente. Assim passaram até nós pela ne
gligencia dos co1npillatlores, colhendo á es1no os dif
~erentes nomes que ia1n lendo nas relações dos via
Jantes, como estes acceitavam sem criterio os que os 
indigenas e interpretes lhes lembravam. 

Modernaniente se tem querido reduzir a uma 56 a 
estructura de todas as línguas que foram encontradas 
n~. America; mas sem adaptar plenamente esta opi
nião que se torna suspeit11 pela sua mesma generali-

3. 
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daqe, não ~erá inui,to arrisc~d~ ~onsid~ra1· estas cha
madas linguas differen tes cpmo girias ou dialectos 
produzidos pela dispersão de uma. raça, e que como 
taes v·ariam na razã:o do tern:po. e1n que se separara:m, 
do espaço que percorreram, da distancia em que se 
achavam u1nas das outras, e- das tribus co1n as quaes 
estivessem em contacto. Pelo menos a confrontação 
que ultimamente se tem feito da linguagem de diver-

, sos póvos., con$iderados como ,;distinc~os, ainda que 
tapuyas; demonstra que e1n grande parte estas dif
ferenças não excede1n as que observamos entre os 

1 ' 

· diversos grupos de' um povo' qti.e fallam o mesn10 
idioma. 
. Uifficil .~erá hoje achar-se uma reso luçtto s~tis~acto
ria 'de quantas eratn propria1nente as differentes lin
gu~s usadas, não em toda a An-:i.erica, n1as sómente 
rio ·"l,3-razil, pois que a maior pa~~te das vezes até de.~
conhece1nos o que significa o nome de cada tribu : 
qua~do, porém, á semel~ança de costumes e caracteres 
e$senciaes se ajunta 'umà' desinência co1n1num á ·sua 
denominação, é isto um indicio, não muito seguro, 

· inal? emfim indicie, de 9.."IJ~ deve!n ter a ines1na origen1, 
' ' embora a outros respeitos diversi'fique1n. Assim é que 

consideramos co1no ramificações da mesma tribu -. ' . 
o$ · Papa'nazes, Goianazes, G·oiatal<.ases; .(1) e ass:utl , 
tan1be1n as outras muito n1ais nu1nerosas, que termi-

11 n~rv em erans ouº cans, !?articula que parece ~rovir ~o 
tyinbira lci·á, filho ou descendente.· 1,odas as rna:is 

" ~ • i ,• (1} A denomin~çp.o d,as t11ibus tup!J:~· · ql~and~ .não efp~i~ian1 
· parentesco, térm1navam geralmente ~m iara,;ara, egóat a! ou 

Goares, Guara homem e por ampliação - guerreiro - En
gaares, diz Laet que significa habitantes. P a.rece que a pala 

1 'Vra devia' ser P,:r:onul}ciada, como s~ \ antes ido .,9 b?uvesse ·um 
son · indizivel, como o de u guttural e pronunciado co1n a 
bôca fechada. Jâra ou Jára quer dizer - senhor. 

" 
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tribus íapuyas se devem ligar a qualquer dest~s, qu~ 
tal·vez ao principio não fossem inals dó que uma e a 
mesma familia. 

,O sertão do ~razil pelo lado d0 norte, .era habit~do 
por u1na indefinidade de gentios, mas foran1 tão im
perfeitas as relações, que delles nos,chegara1n, que só 

1 

com extrema difíiculdade podera1n ~yr classificados. 
Grande nu1nero de tribus occupava as inargens do 
A~nazonas, e dos ~$qS, grandes confluentes (1) :n:·as en
tre ellas predominava1n os Tupinambás, e e111 tal gl'áo 
que, conservando por 1 ongos annos a pureza de sua 
orig:en1 gualificava1n , de spurios. e illegitimos. os Titpi
na.mba,·anas, seus irmãos, que se haviam aparentado 
co1n outras tribus do Amazonas. (2) Se era1n conbeci
das ·algumas ·das tribusque ha:bitava1n o littora1 desde 
este grande rio até á Bahia, o interio1· não foi explo
rado s~não tenwos, d~pois da qescoberta·; e aindª· ,as
sirn com iricuria notavel. Não sabe1nos outra cousa 
senão que era povoado de tapi1ryas. Continuando, po
·1·ém, para o sul, as noticias se vão to(nando, mais 'pre- '· 
cisas e offerece1n por isso n1ais algw1r interesse. Acha
mo.s confin.ando com os &µp}JS desde a Bahia até Porto 
Seguro os Aymorés e outras' nações asselvajadas (3) .. · 

(1) Vide o Roteiro do Para, ctté as ultimas proooaçôe8 «.o 
)~io~_l'Vegro. 1 , • 

(2) Das palavras indigcnas terminadas cm a ou i ong>. 
fizeram os Portuguezes o plural ern as e is, e outros depo • 
<lelle, em as.és e isí~1 pluralisa-ndo o qtJ~ já era pJural .. Assim 
escreveram ' Tupinanibazes, Maracaz,es, Per,i~es (os,Per~'J:e8 
de Alcantara. ) 

Peris - campos ~u brejos cheios de junco chamado peri 
pelos· ind.io~; ' · · , . 1

• • , 

Rana - exprime degenerac:,ã,o, illegitimidade, falsidade do 
objecto) a que se applica. Itajuba-rana - ouro falso. Cana
rana - cana brayi~. funiparana - jenipapo~do matto.. Tupir 
namçá-raná. Filho illegitimo, que não é verdadeiro. · 

{3) Noticias curiosa• e nece11arias - Padre Vasconcellos. 
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Ruivet, citado por Laet, dá-nos tam.bem noticia de 
outra nação de tapuyas chamados Mariquitas, que 
jazian1 entre Pernambuco e a Bahia. chegando até ao 
rio de S. Francisco. Segundo o autor citado era esta 
nação inteira.1nentevagabunda; que as suas mulheres, 
não destituidas de attractivos, combatiam igualmente 
com os homens; que vagavam inconstantes, atacando 
de improviso e a traição, e se mostrava'Il\ vivas e li
geiras tanto para perseguir, como para fugir dos con
trarios. Ora sómente entre os tapiiyas acha1nos as 
mulheres toma11do parte ia0tiva nos combates, e· 
entr~ todas prfa:navam as dos Goiatakases. Esta cír
cumstancia e g rande parte dos seus costu1ll.e<; r evelam 
que os Mariqui tas eram verdadeiros tapuyas. 

Do rio de Santa Cruz (P orto Seguro) até ao rio 
Doce, encontravam-se ainda Aym.orés e de1nais delles 
- os Patachós, Atura ris e Puris ( 1) . . 

Co1ntudo algun1as destas tribus tapuyas, mal con
tentes con1 a posse do interior, cahiraitn sobre o littoral 
pouco·ten1po antes <lo descobrimento do Brazil; - e os 
Portuguezes as encontr.aram, ainda for1nidaveis dispu
tando aos invasores a sua primitiva habitação. São os 
·Goíatakases (2) que occupa vam o espaço desde o Rio 
Doce até ao Cabo-Frio, em quanto out ras iribus lhes 
ficavam pelas costas- tapuyas todas e todas intrata
veis (3). Batendo-se de um lado _com os TamoyQs, do 
outro com os Tupin-ikins e .Taba;jaras, tendo pelo 
sertão outras tribus selvagens, que os impellia1n sobre 
os seus contrarias, os Goiatakases, apezar disso não 

{1) « As nações que habitam o sertão destas n1inas são todas 
Tapug(J,$ - Patachós - Aturaris Purl$, e outras seme
lhantes, toda gente agreste. » Noticias curiosas e necessaria$, 

(2) Laet. 
(3) Noticias curio.sa• e necessari(J,$ . 
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parecia1n os offendidos, mas os offensores, «Tinham, 
diz Jaboatão, tinhan1 estes indios a cêr mais clara e 
linguagem differente dos 11upys, bons ,nadatlor:es, ~ão 
acostumados a 1Jeiejar 1io rnatto, mas em campo des
coberto (t ). 

lmpellidos igualmente do sertão, vieram os Papar
nazes , que se batiam com os Tupin-ikins de Porto
Seguro e Goiatakases de Espírito-Santo, aos llllti1nos 
dos quaes se '.})r endiam pela semelhança dos costu
mes, como pela estructura de sua denominação. (2) 

Outros semelhantes aos G0ú1tlahases e Pap0>nazes, 
pela ,sing.µlarida:cie de não .sabe,rem cor:nli>ater iSenão 
no campo, fallando tambem linguagem diffeI:ente da 
geral, tambem descidos do sertão e igualmente Ta
puyas se estendiam desde Angra dos Reis até Cana
néa (3). São os Goyanazes (e o indio Goiá, ,habitante 
de Goyaz, parece ter sido o seu tronco (4). O facto de 

(1) La.et. « Os Goiatak(J,$es amam os catnpos ; tão vivos e 
ligeiros que apanham feras na carreira - chamados tambem 
vVaitagnases. De grande estatura, combatem homens e mu
lheres, sem paz com nenhuma outra nação, e igualmente ini
migo de todas. n - Not. do Brazil. « Tem côr mais branca, 
differente linguagem·, e são mui barbaros . Não grangeam muita 
lavoura de mantimentos, plantam legumes de que se mantêm, 
e da caça que matam a frechadas, porque são grandes fre
cheiros. Não pelejam no matto, mas no campo ; não dorrnem 
em redes, mas no chão. » Chegavam até a Bahia Formosa ou 
Cabo-Frio. 

(2) Ficavam os Papana.~es entre Porto-Seguro ,e Espirito
Santo; entre os Tupin- ikins e Goiatakases. « Dormem no 
chão sobre folhas ; não tem grandes lavouras, mau.tem-se de 
caç.a ·e p.ejxe. - são grandes frecheir0s. » 

(3) Os W aia-nazes (escreve Laet) occupam a ilha Gran.de. São, 
n1edrosos; pequenos, barrigudos 1 de pés chatos. Homens e 
mulheres deixam crescer o cabello. Acha este autor e com ra
zão que os Puris do interior são semelhantes aos Waianazes. 
Defendem-se da chuva con1 r amos de arvores entrelaçados e 
cobertos de palmas. 

(4) Villa Boa de Goyaz é a capital de toda a capitailia, e 
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' 
não saberen1 pelejar no matto, mas só no crunpo, 
como acontecia com os Goiatakazes parece dar-lhes 
uma origem com1num, e faz suppõr que umas e outras 
destas tribus, vivera1n por longo tempo em sítios se
melhantes. Convem notar todavia que os Tapuyas 
educados nas florestas e habituados com ellas, ten'\ 
inco1nparavehnente n1ais certeza no t iro, quando fre
cham por elevação. 

Poder-se-hia imaginar que o contacto dos Euro.-
peos com as 'tribus do littoral, enfraquecendo-as e 

· tendo-lhes feifo perder parte de s~us brios, - ou q:qe 
• 1 ':<;;> seu envilecim·ento, de.pois ' dê S\)jeitos, aCJ .jugo do 

•, ' • 1 ! 

· · éàptiv~i.l;'o, que . ajn<la então "se difarçava sob o tFai-, 
.çoeiro aspecto de a111izades e allianças, haviam acon-
Helhado à.os homens do interior a descerern sobre 

' elles e a tomarem vingança dos seus passados revezes. 
Virião com o ins tinto das aves carniceiras, que fare
jam a carnificina, e vem de n1uitas legoas distantes, 
cevar o seu bruto appetite. Poder-s~-hia imaginar isto, 
se bom numero das tribus, de que neste capitulo nos 
ten1os occupado, se não achasse acampado á beira-mar 
t al vez desde antes do descobrin1ento do Brazil, e con1 
certeza antes da for1nação dos prhneiros estabeleci
rr1entos portuguczes. Nesta data co1ntudo era fresca a 
lembrança da invasão : o encarniçan1e~to da luta, -o ' 
itnpe.to do ataque, a feroeidade das represalias provam 

" que .,a c,on~uist~· aih:da se ll::ão havia consplida'<lo, · e 
que, - pelo contrarie::> ~ ô c~.mpo,era energicamente 
O.i~putado~ Ainda ma~s ..:__ ri~vas levas de horo~ns se' 
succediam, como que não tinham relações entre si, 
nem que as guiasse o mesmo pensamento combatian1-

assim chamada do nome de Bueno seu descobridor e da nação 
Goia. Memoria sobre a capitania de Goyaz. T . 5. n.• 16 

· pag. 476. Recüta Trime11sal. 
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se reciproca e indistinctamente onde quer que se en
contravam. Era por tanto que os fragmentos das tribus 
priniitivas repellidas pelos índios conquistadores -
tinham tido tempo de prosperar e de multiplicar-se no 
sertão; e--conhecendo por fi1n a superioridade· de seu 
numero e de suas forças - já chegavam a duvida de 
que e1n algum t empo houvessem sido vencidos, - e 
vinha1n .de n ovo experimentar as forças, e pleit,ear a 

. , posse do torrão 1nais abundaJ1te lavado pelo Oceano. 
: · .Havia1n, porérµ , vi vidó em, paragens different,es, e ·por 
1 t 4 ' t ' 

tanto· ie1npo, .que ,g~ P.O.diàm c·onsiderar couio e~tri,i- . 
' 1 >,':t • 1 • " t ,.,. ,' • 1 .. ~ J • f ' ,\ • ' ,_ ,, ' ~~ 1 

, , . ·nh. o.s 1: ~Paqu1 v·e·t:n, n:ue se. combatifam sem atten·ç,ão.,«q; ()~'ili ;.
1 

\, 
~ 'j 1 , í ,1 111 I A 7'1 , , 1 \ ~~). 

· · ' üíetitid4.de, ,de origem : ·d'aqui ye1n tambein ~~~"~·~·~ • , 
. ditférençav~m até na arte essencial da vida ·selv~tic~, . . ' 

~ ~ f IJ~ 

não sanendô uns frechar senão por elevação, e outros ... ~. 

só horizontalmente. , · · 
Gr~ndes e poderosas deveram ter sido as massas 

que romperam o cordã.o fÔrmado pelps Tupys, e como 
um corpo estranho se haviam encravado entre elles 
não sómente separando u1na tribu das outras, mas 
até cortando-a em duas e inais partes a mesma tribu 
e a inesma gente. Assim em differt~ntes pontos encon
tramos os Tobajáras, os Tupinam.bás~ os Tupin-ikins, 
já e1n com1nunicação entre si que lhes interceptava1n ,. 
seus contrarios. Mas este reflexo, este contrarnoy1-

, ' 
m~1)to da popula,.çã.o estava bem longe. de tcp esgotado 

t
't ' ' t/,, as ma . as. .. ~·j, ~ , 

'. ,No·lnteriOI'. abundava1n , os T4pítiy~~ :"a~ p·~a.rí:ic~.es.i?-e 
·~1io.a~ e Goyaz, as brenhas do Piauhy ·e Matt0-Gr0sso 
- os gtandes rios pomo o Ama.zonas~ Parnahiba ie .São 
Francisco e as inontanhas do Ceará e Bahia, '.conti
nham um numero destes hospedes que mal podiam 
alimentar. Ali se haviam propogado no silencio e 
n1ysterio das florestas, perdendo inteiramente a sua 
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primitiva linguagem, modificando-a de inil inaneiras. 
e esquecendo as suas artes, os seos costu1nes,e a :sua 
propria religião. Ferozes co1no as feras entre as quaes 
habitavam, iam creando poder e for ças em uma v.ida 
.-toda de luta e de privações, e parecerião tremendos 
·aos guerreiros - e harbaros aos mesmos s.elvagens. 
Estes São os Amyorés ou Aimbu,.rés (1) que se acha
vam espalhados por quasi todo o sertão, onde eram e 
.são ainda conhecidos sob diversas nomes. A mesma 
diversidade e multiplicidade de denominações, que se 
dão a si ou pelas quaes são conhecidos entre os ou
tros, é a melhor .prov(;l. da gra:nde extensão da sua 
tribu. C1·ecman ou Cracmum eram chamados em Mi
nas; era tambe1n o nome que se -davam a si proprios, 
e porque foram mais gerahnente conhecidos. Endge
'reckmung no Rio Doce, Gue1·ens e1n alguns Jogares da 
Bahia e ainda hoje .e1n Itcripé, palavra aquella ,que 
será o mes1no que W oyen, que na lingua kiriri quer 
dizer Tapuy as brav_os, ou inimigos barbaros (2) Es
chwege os denomina Arari, os mesmos talvez que os 
Portuguezes chamaram ki1ri'ri. Os Malalis davam-lhes o 
nome de Opcosek que significa orelha comprida, - os 
Patachós de namperuk, e os Machacalis de m~uon. 
Para o norte vão to~ando differentes denominações, 
são os Xameckrans., Pomekrans e Craugés do Mara-

(1) Do botoque que usam, o qual na, sua lingua se .-chama 
emburé. Querem uns que emburé seja o nome de barI'igudo 
- bom·bax ventricosa, 'e o nosso distincto consocio o 'Sr. Ca
papema, se persuad~ que seja antes derivado da parasita 
aroidea de raizes aerias, chamada imbá ou imbé. - Dos que 
antigamente devastaram os ilheos ha alguns velhos sob o nome 
de Guerens , que vivem nas margens do 1taypé ou 'faipé. Diz
se .que se eh.amam a si proprios. ,, Endgereckniung habitavam 
outr'ora:,. entre 13 e 19 1/2 .gr. entre os H.ios Pardo e D@ee. 

· lVI. Ne"vied diz que anteriorrnentc chegavam até aos 23 gr. 
· (2) Grammat. da lingua Kiriri do Padre· Mamiani. 

. . 
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nhão, os Timb·yras do Pará. São ainda os Guaimurés 
de Laet, os Botocudos .e Gamellas, nome que se lhes 
deu .por causa do ornato selvagem que elles levavam a 
uma exageração ex.traordinaria. 

Quanto á origem dos Aymorés dizem os chronistas 
quet vencidos os Tapuyas, alguns casaes fugiran1 para 
umas serras inuito -altas dos Ilheos, chamados d~.pois 
,dQs A moyrés, onde por mui tos annos viveram sem ,re
lação ne1n communicação com outra naçao algu1na de 
selvagens; e neste isolamento perderam a linguagem, 
formando un1a outra nova, que não era entendida por 
nenh,tuna outra. São ,mais altos que os Tupys, lnais 
claros e mais reb:ustos e forçosos. Delles dizern os es ... 
criptores contemporaneos , que eram atrevidos e ageis, 
de grande estatura,.duros e endurecidos nos trabalhos. 
Não te1n aldeias, ne1n casas : dormem no chão, e se 
chove encostam-se aos troncos das arvores, e C()m p;al
IDa.$ e:hg.enhan1 um abrigo para.<>.is .resgu·ardar. Alimen
tam-se de fructos silvestres, pois .não te.rn lavoura, ou 
da .caça que comem crua, ou n1al assada quando acaso 
tem f-0go. Vivem de saltos e rapinas, devastande tudo 
por onde passam,.n.:u.nc.a, por~m,junto.s em gr.ande nu-
1necQ., a que se oppunha .a vida de \caçador profunda
mente enraizada em seus habitos .. Sahem, pqrém, aos 
ma_gotes de 20 á 50; não pelejam de rostoarostorn1as 
á traição ; se vencidos debandam~se, mas em <fUanto os 
acoça1n,e perseguem; concertam-se-O.e novo ,por .detraz 
de seus perseg uidore,s,, e os ataca1n de in1proviso. Não 
sabiam nadar quando desceram das .serras, e p@r .tanto 
bastava para estar a salvo delles, que qualquer rio 
passasse de permeio, ainda que para o atravessarem 
iam buscar o váo muitas legoas. acima. A necessidade, 
porém, essa du1~a inãe da educação do home1n selva
gem, e1n pouoo tP,1npó os acostu1nou a v.encer estes 
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obsta,culos ; começara1n a fabricar canôas ~pena~ se 
' ' ' 

estahlelece~am nas m~rgeµs dos rios, ~ ~egundo r,,e~e-
rem os viajantes inodernos, já desappareceu essa pif
ferença que entre elles e os Tt(,pys se notava nos pri
meiros te1npos. Armados segundo as suas forças (1) 
os seus arcos eram compridos e pesados, e as freohas 
propqrcionadas aos a1~cos' ; se não pelejavam emG~f;lPº' 
o contrario neste ponto dos Goiq,taka~?s, não penso 
que fosse por falta de corage1n; mas porque, pelo ha
bito de atirarem por elevação ou visando para cin1a 
quandp ~e achavam em planicie,, tornavam-se inferio
res~ ontros menos.fortes e talve~ menos <lextr,os que / 

' • ' ~ l ,' 1 

elles, por~m hab~tuados a combaterem e1n campo 
plano e a atirarem em linha horizontal. Grande era a 
sua ferocidade, e perdendo o sentimento de nobreza 
que os Tupys manifestavam, considerando a profissão 
das armas ,como attributo de virilidade, consentiam que 

t ' ,. (~ ' ' ' 

·as ' ~uas n1ulheres to~riasse1n 'parte nos combates; 'e 
que com uns páos grossos de que se serviam á maneira 
de massas, ajudassem a n1atar os seus contrarias, 
quando para isso se lhes offerecia occasião. Differen
çav~;çn:se, dos Tupys ~uanto aos ca~acte,ros ?hysicos, 
por ' sere~, como jã di,s-se, mais altos~ · rna1s clai·o's; 
ho in'oral em não terem quasi i<léa alguma de religião, 
mais ferozes que os outros, golosos da carne hu
mana, (2) não sacrificavam os prisioneiros, pois não 
observavam solemnidade algu1na; mas assassinava1n-

. 'fl'OS .S,eln piedade apanhand<;>~OS a{3 
1
1nais das' Vezes 

desprevenidos. Qúanto a industria diíl'erençava1n-se 
em não terem casas, nem aldeias, nem lavouras, che-

(1) ~1agalhãe$ Gaudavo. : 
(2) Di~ a Noticia d:() Br~zil que os ·Ay1norés erar:n anth.ro~ 

pop~fbg,os, não ~anto por , v:1ngança, com0 po:r gosto· e an1011,d~. 
carne humana. 
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ganqo,·a copierem cru:;i.s carnes e .~aizes; no~. ~o~,tu~e~ . 
por fim ern co.inbaterel'll homens ~e 1 mulh~~es,: pr01n1g... . ··,y .. l'.,,, 

cuamente. ' ' 

A..:. noticias colhidas por Southey, diz o principe de 
N ewied, provam que elles foram sempre considerados 
cdmo os 111ais ferozes, os mais grosseiros, e os mais 
temi•veis dos Tapuya.s,, ppinão que. ainda hoj~ pr~va- , 
' j 1 • • Í 1 j 

lece em toda a sua força .. A natureza, continua o 
mesmo escriptor, dotou-os de um aspecto vantajoso; 
porque são mais hemfeitos e mais bellos que o resto 
dos Ta.puyas geralmen~e de mediana estatu:a, ainda 
q~i~ alg\lJilS ~ej'aln µiuito ~ltqs , e , c.~eios de oorpo, .. ,ro
b~stos, musculo.sos, ordinarial:nente con1' P.eit0~ ... é es:
pad~as largas, e todavia bem proporcionados. ·Tem os 
pés e as rnãos pequenos. feições -ben1 caracterisadas, 
,,.._,as maçãs do rosto largas, e o rosto achatado, in,as 

1 
• ', • 

qq.a~\ ,s,ernpre regular~ Os olhos.·i pel.a ma~or Rª~t~ . l?,~,. ·', :.: • /, 
t, , • , \ a . ·· 1 t , , , , . . . ~ ( quénos, outros os 'têm gran es·; mas . gera n1en e,tne-::- .' 1 • 

gros e vivos; alguns os ten1 azues, o que elles consi- ' •, / , 
deram distincti vos da belleza. Labios e nariz gros.sos; 
inas este l igeira1nente curvo e curto, e as mais ~as 
vezes co1n as ventas

1 
largas. A in9linaç~o dà ,'fronte 

para traz ~em slnipr~· é~ ~m c'ar~cte,ristico . i1~µito · ~~~ 
guro. - .A c'Ôr avermelhada, mais clara e'm uns, mais 
carregada n'outros e em alguns quasi completamente 
branca,, co1n uma leve vermelhidão no rosto; tem os 
cahellos negros oomo carvão, duros, corre~ios, raros . 
pellos,no resto do .. aorp8; ma.s ger.al1nente asp·e~os" , 

1 
, , 

Os Botocudos fura1n o lobinho da orelha e o l&bio 
inferior, engastando ali placas cylindricas <le ma
deira leve, e depois maiores, e ainda maiores até 
alcançarem um espantoso desenvolvimento, chegando 
a ser conhecidos de algumas nações. por esta §\n~ula- ', 
ridade. Os Malalis, tlissé1nos, chamam-n'os~ orelhas 
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compridas -- ,e os ·Portug.uezes Gamellas, ou Bo,toru
dos. 

Algu1nas outras tribus des ta familia têm sido estu
dadas nestes ultimos temp0s: e co1n quanto ~ correr 
do tempo e a dista(ncia em que se acham umas de ou
tras tenhan1 introduzido ·entre ellas differenças assás 
notaveis tanto no physico, como _no moral, percebe-se 
co.mtud0 que deverião t er tido a mesn1a ·0rigero. Taes 
são os Machaoalis, os Patachós os PÚris os Cama-, ' -
cans-Mo1igoios .e outros . 

Segundo M. Newied, os 1Yfachacal1'.s, Patachós e 
Punis são muito-sen1elhantes, ainda que deffira1n leve
meate .a alg uns re~peitos. Todos elles são errantes ; 
mas os Patctchós fallam um dialecto differente, o qual 
eomtudo ap:rese.nta certa affinidade con1 os dos ou
tros; são mais altos que aquelles , os quaes apezar 
disso se fazem11utados . entre ~os selvagens pela inaior 
es~atur,a. Os P atachós n ã-0 desfiguram o rosto (1); 
de1.x;am crescer .naturahnente o cabel1o,, aparando-0 
apenas na nuca e sobre os olhos; - outros o cortam 
.todo, deixando 4pen.as um topete na frente e um 1nólho 
.atraz. Entre elles, as mulheres não se pinta m;e andam 
inteiramente náas. Em vez de cabanas , usam.de ramos 
fi,&cados na terra, dobrados e ligados no alto e-co
bertos c_om folhas de coqueiro. Junto de cada uma 
de$d;aS habitaç&.es ha um banco que consiste em quatro 
.$Jtacas ponteagudas fincadas no chão, e rematadas 
em.f-0rquilhas, ·sobre as qu:aes collocam quatro .páos., 

. que sustentam uma ordem de outros transversaes. É 
llisto .em q;ue assam a ,caça. 

As armas são quasi as mesmas que as d0s outros 
T.ap:uyas, ainda que os aroo-s ."3ejam maiores, sendo«> 

(1) Newied T . 2 ·pag. 52. 
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seu comprimento ordinario de 9 palmos e ~ 1 / 2 po
legadas, medida ingleza. !is· freehas são bastant~. 
curtas, ainda que parar a guerra é de suppôr que aSi 
usàssem de maiores di1nensões. A parrte inferi0r ~6' 
adorna com pennas de arára , de mutúm ou de aves 
de rapina: a ponta é feita de taqua-russú ou de ubá. 
Com-0 os Tupys, ligru.n taimb·em as· pa1rtes sexuaes e 
usam para .isso de uma. planta sa rmentosa. 

Os Machacalis t ên1 as inesmas especies de arcos e 
frechas que os Botocudos ; mas o h'a:stil da frecha pro
longa-se a lé1n das pen nas. Parecem-se com os• Pata- · 
chós_ n.a estructura do corpo: são altos, robustos, es.
p·~daúdos : constroem 0abanas da t11esma maneir a., e. 
l igam com elles as partes sexuaes. Differem, porém, 
inuito nai lingoagem. 

Os Camacans-.Níongois u1n pôuco mais alto oolloca
dos do que. os Botocudos e Patachós na escala da civi
lisação, asse1nelh:a1n-se particularmente.- aos Gaiata-· 
kases. Andam nús, e ape~as cobriam-se dataca.nhóba, 
que fazem de issara, a;. cujo ornato dão o· no1ne de 
hynayka. São de estatura média, bem constituidos, 
bem feitos, innstiulosos.• e robuJsto~f, fazendo-se conhe,.· 
ciclos mesmo em dist ancia· pelos cabellos crescidos , 
que' é: en~e elles signal de Iiberda:dc. Pintam-se de 
urucú e genipapG., e não dormen1 em redes. Têm mais 
industria q:ue o g.eral dos Tapuyas : o arco ,é forte, . 
feito de baraúna; de côr preta carregada, pollido e 
melhor tr.aba lhado qlle o dos· outros ; é de con1pri..
mento n1aior que um ho1nem, élastico e n1ui-to vigo-· 
roso. Dão-lhe o non1e de cuang. As frecha:s, que são 
muito mimosas, chan1a:m hoay, de que têm as n1esmas· 
t res especies que- os · Machacalis. São armas tão bem 
trabalhadas, que pela delicadeza e elegancia do orna
to adn1iram que te nham sahido de inãos tão grossei-
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rase com tão má ferramenta. Nas solemnidades os 
homens desta trihu trazem un1 diadema feito de 
pennas de papagaio com algumas de jurú no cimo 
~o meio ,da

1
s quaes .se e~ev~1n ,duas maiores da oaud~ ' ~ ' ~ ' 

dá:· arára. ,, ' ' .'. ·r 1 " ' ' ,, • ·~( . 
l , 

Os Coroaçlos, de'scenden.tes dqs Goiatakases, coffi.'.' 
hatian1 tambem no campó, no principio traziam oca
bello todo crescido; mas obrigados a refugiarem-se 
nas mattas, tiveram de o cortar para se não verem 
embaraçados em suas marchas- e com a perda deste 
costu1ne, enfraqueceu-se ~em duvida o sen,tirnento da 

,liberdade, que entre elles corn·o entre os · Francos a' 

: pa~e1I~i~a · . ~Ym~?1is~va·."~ $bm qtie;ermós en'tl·ar, ~·$ 
outr,as part1cular1dades, adopta1nos a opinjão de Ne
wied de co1110os1'1achacalís, Mucuris e Puris deveratn 
ter tido a mesma origen1. 

Reservando para o proxilno capitulo tratar dos ca
racteres de alguns dos principaes Tapuyas conven1 

• t 
que reg1stremos um facto. . , 

1
' ·.Qs .TªP}~Vq.s. rna is bem est;udados nosprimei~ps tem
pos fô'rarµ ·'os Aymorés,, e estes; 'q'uando, foi da con
q'1;ista e estabelecin~ento dos Portugnezes no B'razil, 
distinguiam-se principalmente dos Tupys em terem a 
côr mais clara, e mais elevada a estatura. O primeiro 

. destes caracteres acharia uma explicação natural, se
gundo o pensar dos naturalistas do seculo passado, 
em terem esto.s póvos habitado por largos anhos as 

, 9,or~stas, .. ~i~~a no terhpo de ,Voli;i~y (1) se acreditava 
'• i; q~e ,as p~I't~s do cqrpo que os Aú1ericanos usava1n tra
,zer cobertas, eram inà.is claras que as que sempre an
dava1n expostas ao ar. Newied, porém, acredita que 
as differen.tes tribus da America tanto se podem dis-

(1) Volney, pag. 453. 
' • 
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tinguir por outros caracteres, como pela coloração da 
pelle. Varian1 estes caracteres, accrescenta elle (1), 
mas são variações constantes, que estabelecem certa 
comrnunhão entre os individl'.los da, mesma tribu. ~ão 
o'Dstant'e isto, este mesme> escripto:r (em outra pa'ssei
g ern de sua' obra, dá estes dois aaracteres da estatura 
mais elevada, e côr n1ais clara dos Tapuyas eon10 
uma excepção, confessando que entre os individuos 
da mesn1a tribu variavam consideravelmente o tama
nho, e a int ensidadé da côr da pelle. Tanta era a 
alteração c1ue estes caracteres tinham soffrido desde 
os pri;meiros teq1pos do qescohril11e:qto .' , . 

':l?,osto ~sto, e o a:rgun1ento do1 presente para ô pasi, t·1 <. , 
sado, e dó phy~ico pat·a o moral, conoluimos,que·a.ssim · 
como se modificou o Aymoré, em contacto com os 
Tupis e com os Europeos, - assim tambem os Goiata
hases os Goianases e outros desta denominação podiam . , 
ter cnodificado os seus costumes, com grave alteração 
no seu estado xnoral. Tanto esforço e tem.po 'deverião 
ter siqo' c.onsuµüdos pel9s Ptfris antes de chegarem . a ' 
perder :o'. bostu~í'.I ~ de rtiutil~re~n · o Ã·os,to, que ··er~ ~ ·s~u· . " 
n1odo no que consistia o.bellaphysico; - qu~nto pelos · · 
Uoiatal~aies (2) até que perdessen1 o habito de a:nthto
pophagia, cousas a1nbas que a bravura e galha rdia 
militar lhes aconselhava. Assim tambem o cabello, 
que, quando crescido era por elles considerado co1no 
un1 signal de liberdade - ·foi cortado pelos seuf) d~s. 
cen~eµtes, os Ooro,ados, ~·penas entra.rara Iia,s fl~~e$,.L·" 
tas, co1no se aquelle sentimento Se fosse torríao. .. ó 
menos vivo. 

Destas differenças moraes e physicas que se obser-

(l) Ne\vied. 
(2) São inimigos da carne humana. Não matam os qu~ capti

Aão. N. do Brazil. 
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vam em raças· a que a tradição dá u1na origem com
mum, concluem uns-- con'l afguma verisimilhança que: 
ha uma sub-raça, produzida pelas duas, mas de certo 
modo differente de ambas. Admittida esta idéa será 
preciso considerat1n<Js os Goiat();kazes, aos guaes se-
prendem os Mucuris, Machacalis, Pu1ris, Patachós e 
Coroados co1no aquelles d' onde começou a inescla. 
Foram os pri1neiros a combater e por tanto a mistu· 
rar-se aos Tupys e no t empo da descoberta do Brazil, 
differençavam-se dos Aymotés e seus confinantes por 
traços moraes distinctos, e costumes ben1 caracterís
ticos. 

Os · Goiatakare'S tinham muito aprendido com os Tu
pys, no meio dos quaes m-0ravam: já iam apresen
tando alguma industria, f'azian1 algumas plantações, 
e enterrava1n os seus mortos do mesmo inodo que ~ 
aquelles, - usavam de ornatos pa:recidos· co1n os dos 
selvagens de Gayenna ; (e de certo to1nados dos" Tu .... 
pys) e sujeitos a condições mais favoraveis de exis
tencia havia1n perdido a rudeza e ferocidade, que 
distinguiam os de sua tril:h1~ 

Concluimos. 
• 

ÜS' Tapiiyas differem dos Tupys e1ri pertencerc1n á 
raça niongol (1), e1n quanto estes ófferecen1 analogias 
co1n alguns dos ra1nos da raça caucasica. 

Em teren1 linguage1n differente, diversissima, em 
quanto os Tupis usavam da geral. 

Em sere1n povos errantes, se1n casas, ne1n lavou
ras,- em quanto os outros tinham casas e aldeias, e 
<:olhiam, da agricultura os principaes. geneTOS de que 
.se alimentav~m. 

Os Tupys habitavam pela 1naior par te o littoral e as 

(1) Spix e Martius , 
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margens dos grandes rios, ainua que alguns tapuyas 
já lhes disputassem uma parte muito diminuta destes 
dominios : na Babia e Pernambuco o paiz contiguo ao 
littoral era ainda occupado por Tupys; mas o sertão 
era habitado pelos tapuyas. 

Ainda uma outra differença - e é que e1n quanto 
os Tupys sacrificavam os prisioneiros por arnor de vin
gança, e porque ia nisso a sua gloria, - os Tapuyas 
o fazian1 de barbaros e por a1nor e golodice da carne 
hu1nana. Esta distincção que acha1nos indicada nos 
escriptores (?) parecerá por demais subtil, mas trazia 
ben1 notaveis resultados. 

« Contava um padre de nossa Companhia (diz Vas
concellos), grande língua brazilico, que penetrando 
uma vez o sertão chegando a certta aldeia, achGu uma 
india velhissima no ultimo da vida; catechisou-a n'a-

1 

quelle extremo, ensinou-lhe as.cousas da fé, e fez cum~ 
pridarnente seu officio. Depois de haver-se cansado 
em cousas de tanta importancia, attendendo á sua 
fraqueza, e fas·tio, lhe disse· (fallando a modo seu da· 
terra) : Minha avó (assim cha1nam ás que são muito 
velhas) se eu vos déra agora um pequeno de assucar 
ou outro bocado de conforto de lá das· nossas partes 
do mar, não o con1erieis? Respondeu a velha, cate
êhizada já,: Meu neto, n·enhuma cousa da vida desejo, 
tudo já me aborrece ; só uma cousa m·e· pudera abrir 
agora o fastio : se eu ti vera uma mãosinha de un1 ra· 
paz Tapu,ya de pouca idade, tenrinha', e lhe chupára 
aquelles ossinhos, então me parece tomára algum 
alento: porém eu (coítada de mim) não tenho quem 
ine vá frechar um d'estesi. >> 

• 

' 



GAPITU~O IV 

COSTUMES E ARTES DOS· TAPUYAS 
' 

i 
, 

' 
Eogaitados· .Pelas seme1ha:nças physic:.:is e · rno'raes 

tfue ·sé obsery·,am entre os Tu'pys 1e os Tapuyas 1 algl,lns 
esc,riptores não viram nelles senão homens da mesma 
família, que, dispersos pelas florestas, tomaram um 
dialecto que não era co1nprehendido por nenhuma 
outra nação. Por isso D'Orbigni os confunde, julgando
os a todos da mesn1a raça, a que denon1ina « Brazilio 
Guaraniense. » Todavia entre uns e outros observa
mos qualidades tão caracteristicas no seu modo de 
vida e nos seus costumes, que nos não é permittido 
confundil-os, ainda que tenham muitos pontos de con
tacto com todos os inais selvagens. Mas, se como diz 
um escríptor, as diJ'ferentes tribus d~ indios podem 

»A•.·<!·.•.';<)'' I se.r differe119adas pelos di:ver.sos modos• de tonsura, 

1
• 

1c9.~;·mais ' raz·ão , o :Podere~6s. fazer pel~ ~e~se1n~
fli,:j1 :n·~t.1. .·~.;s ·~i( . ib.ahÇ,a ·d~ .. physionomia e da;. côr µ~ ro$t,ei, P.~l.a ,.'d1-

, •, ,:, ~ersidade das linguas e dos .. costurnes, ·e emfim pela . 
a,ntipathia .invencivel que os ·separava; , 

· Como 'entre os T~uyas fora1n os Ay·morés os pri
~eiros conhecidos cl>mo taes, por elles começaremos 
a nossa descripção. 

São os Aymorés mais claros que o outro gentio, 

•• 
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com quanto alguns autores lhes neguem esta particu
laridade, e outros o queiram attribuir á sombra das 
florestas, que os resguardariam dos raíos do sol. Ob
servamos, porém, que entre todos os Tapuyas do sertão 
da Bahia, e entre os mais afastados para a parte do 
norte, a côr é geralmente mais clara. Os Pomecltrans 
e C·ranger das margens por alguns que vi, e segundo ' 
as noticias que pude pbter de pessoas que os frequen
tara1n, são absolutamente brancos, e até entre .alguns 
passam ·o.s olhos. de oôr azul con1<;> signai de bellez,a . · 

Não ,tinha1n casas ne1n aldeias co1n quar,.to a..tgurnas 
vezes ~ngenh,assetn seus tuguric>s .ertoosta.nJ;lo a:lgµn,s :' 

' 1 
1 

' ( ' 1 , ~ 1 •' .. ~ l 

ramos, ao& troncos das .arvores para s-e re.sguatr:d9-rem 
da Çhtlyá. Ora, se~n· h'abitações não pogi'am· s.br~ n'tn11 
eram agricultores . Ao passo que oifTttpy·s tinham em 

• 
todas as. partes , onde foram encontrados, abu~d,ancia 
de mantiinentos até para negociare1n com os foras
teiros que os visitavam, os Tapuyas viviam q·uasi ex. 
clusivamente <la caça ou nos inte rvallos de suas corre-. 
rias faziam plantações de milho tão mesquinhas, que, 
como ainda hoje pratica1n, consu1niam e1n u1n só dia a 
colheita de todo um anno. 

~fais barbaras que o outro gentio, traiçoeiros, inca
pazes de combater e1n ca1npo descoberto, ou de atra
vessarem um rio, tiravà111 tod~ a selvage1n grandeza 
ao sacrificio dos prisioneiros, USa)1do do Sf.11.i triutnpqo 
conJ:o .f~r.as, .que espedaçassem a .stia p1·eza; 'p!Jrque 1 

• t . ' t ' ' ' ~ 

não ô m'atavam, por a1nor de uqia solerrrr~~fiade ·te~~ri" ~ 
vel; xnas para méra satisfàção 'élê um appetite ,.,áêprà-

' ~ ' 1 { 

· vado e' brutal. 
'' ' 

Lê-se 11;0 « Summa9"io das viagens de.· A merico 
Vespucio, » que elle por espaço de uns 27 dias, esti
vera em u1na cidade (da Arnerica) onde as carnes hn-

• manas, depois .de salgadas, se expunham á venda pen-



• 

; 
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duradas em traves como usam os Europeos fazer com 
as de animaes nos seus açougues. 

Esta fabula, que é uma recordação sem poesia dos 
contos orientaes, não pô·de ier voga, nem mesmo em 
um seculo no qual muitas vezeR o maravilhoso se .trans
formava em verdadeiro. Os Tapuyas não tinham 
aldeias, e os Tupys mesmo nem idéa teriam do que 
seria um mercado: uns e outros não empregavam o 
sal. Mas se tal conto devesse ser applicado a alguem, 
era aos Tapuyas, e entre estes aos Aymo·rés. 

Entrh1oheirados nas florestas ·e quasi invenciveis 
pelo seu modo de guer:ra, .guardava1n ?iosaniJ.e~te 0s 
seus dominios como o seu ·lilltimo liff.fa~g10, Pege1tando 
.toda a communicação co1n os forasteiros e estranhos, 
de.modo que os guerreiros ·do littoral, ~ão por temor 
dos ursos e leões, que segundo Vespuc10 (1) abunda
vam nestas partes, mas po~ prudencia e ~ara não ser
virem de pasto a seus inimigos, se abster1ão de pene· 
trar no sertão. 

Não se póde numerar nem comprehende~· (diz Pero 
de Ma&alhães) a multidão de barbaro gentio, que se-

º ·1 ineou a natureza por toda esta terra do Braz1 ; porque 
ninguem póde pelo sertão .dentro caminhar segu~o, 
nem passar por terra onde não ache povoações de in
dios armados contra todas as nações humanas, e as
sim co1no são inuitos, ·permittiu Deos que fossem con
tr.ar.ios UlilS aos outros, e ·que houve.sBe ·entre elles 
grand~s odios e disc0rdia~; po~quE}-se assim não 'fo:s~, 
os Portuguezes não poder1ão viver na terra, nem Svr1a 
possivel conquistar t amanho poder de gente .. » (2) · 

Par.a os definir em .poucas palavras a:prove1tar-nos-· 

(1) Summario 'Citado. 
l2) Trat. da terra do Bra::. - Not. T. 1 4 cap. 7 pag. º204. 
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hemos ainda de um trecho do mesmo autor, (1) 1com 
quanto nem todas as suas asserções nos pareçam de 
summa exactidão. 

«A lingua delles (Aymorés) é differente da ~dos OU· 

tros indios - ninguem os entende; são elles tão.altos 
e tão largos de corpo, que quasi parecem gigantes; 
são inuito alvos, não tem parecer dos outros indios da 
terra, nem tem casas,.nem povoações onde morem
vive1n entre os mattos como brutos animaes,1são_muito 
.forçosos em ex:tre1no; fazem uns arcos.mui c0mprido,s 
e grossos, conforn1e as suas forças, .e -as fr.echas da 
n1e.sn1a maneira. Não , peleja1n em campo, m.em tem 
animo. par9- isso,·pôe-se ·entre omatto, j\U'lílto 'de algum 
caminho, e tanto que passa alguem, ati:r:a1n~1he .ao·c.o .. 
ração, ou a parte onde o n1ate1n, e não despedem íre
cha que não n'a empreguem. Finalmente-que não tem 
rosto direito a .ninguem, só a traição fazem das suas. 
As mulheres trazem uns páos tostados com que pele
jam. Estes indios não vivem senão pela frecha; seu 
mantimento é caça, hixo e carne humana : fazem fogo 
debaixo do chão para não serem sentidos> nem saber-:se 
onde andam. » 

Já dissémos como nenhuma outra nação gozava de 
tamanha e tão má repl,ltação, e que tamhem de ttenhu 
ma outra se teve tanto conhecimento ; era a tribu que 
contava ,maior numero de denominaç<ties-e ·~sto é ;a 

prova da .sua ex.tensão,e importancia. / 
·No -es,ta:do de rudeza ,e1n que fora1n encontv~dosi 68 

Tapuyas, como eram os A moyrés e Bo,tocudos, · r~pug
. nav:amos autores conceder-lhes ~entilnentos religiosos. 

Negavam-lhes a idéa de uma divindade, como se po
desse haver ahna sem u1n v.islumbre, embora offus 

~1) Ob. cit. cap. 5' pag .. 192. 

4. 

• 



66 ' 
O BRAZIL E li OCE'.ANJA 

cado, embora affogado pela superstição, se1n conheci
mento ou noção de um ser desconhecido, inas de na
tureza superior á humana. Newie<l, porém, escreve 
que quando os estudou, elles tinham certo numero de 
opiniões sobre os espíritos, posto que estravagantes. 
Destes veneravan1 sómente os máos que na sua idéa 
eram os que tinham poder para fazer o n1al, e conse
quentemente tanto maior era o culto que lhes tribu
ta van;i, quanto maior fosse a · malvadeza ele que os sup
,P.unh~m possu,idos. Co;nheciam duas espe~ies de es_(>i-

1, , , ~ ;.r~to~, ~:n~os, ~.~e o~ at0r:i;ne~ta-va~, .ª~s quae·s davam o 
, n0rne gel}er1ço .de Janch~n. Subd1 v1d1am-rtos en1 gran-

, des ~pequenos, ~ ós de$ignavam 'con'l os ter1nos· cor
respondell,tes na sua lingua - gipakiu e ciidgi. Quando 
o grande diabo se mostra, ou passa por entre as ca
banas, não evitam a morte os que ovêem ; se é rara a 
apparição deste roáo espírito, bem semelhante ao Ay
nhan, Anhanga ou Anhangá dos Tupys, é Rempre 
ominosa e para muitos funesta. Com receio delle, os 
Tapuyas t emem passar a noite nas florestas nem a . ' 
isso se decidem de bo1n grado, e quando o fazem, pre-
ferem ter companhia. - O temor de Anharigá era 
tão geral e tão forte entre os Tupys, que atravez do 
·tempo e das gerações coµ1municou-se á raça mixta 

1 \ , 

, ' 1,' . que tem sangue europeo. Não era pois de ·admirar 
• 1 :. '1; · ~:, 1, 1~ q~e a ~t~ansmittissem 'aos Bo,toC'.l).dos b~r,n qu,e o culto 
• ·l ;. .• ; .• : ·«.··~~.,seus 'malefioos pareÇ~ da incJole · ~~. 'todos os povos 

·... '. 8ttlvagens~ Ácontece .. algui:nas. ~ezas n'as :ina'~gens do.; 
'Amazonas, más algun1 tanto ~rredado do littoral ou- '. ,~ ' , 
vir-se. ao longe um ~1~rnido que se vai approximàndo 
e tornando cada vez mais forte, que depois passa, en
fraquece, e se perde para voltar algumas horas depois 
percorrendo o mesmo caminho, em sentido inverso . 

' . 
E o som do ven~ na folhagem que refresca com o 

• 

• 
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correr da noite, ou algum íenomeno, que terá facil 
explicação quando for melho1· observado. Os indios 
o attribuem a uma causa sobrenatural. É o espirito 
do mal em suas correrias mysteriosas, - o Anhangá 
que vai exercer o seu terri vel poder. Conta1n elles 
como na passagem deste espirito invisivel as arvores 
se estorcem e revolvem, que as feras e as serpentes 
perdem a sua ferocidade; e mil prodigios que só inte
ressarn ouvidos da bôca dos que nelles acreditam. O 
caçad?r, o viandante extraviad,o, o, imprudente , qu~ 
pernoitou: 1'º despovoado, cheios de· assombro . e · de 
pa~ni.0 ~í;zrem .· t~r ',.e_ncontradq o Arri,hangl!Í .nasflore~tas.' , 
. Nàs~~s ra,~a~, diz ~ewied (1) o qar,actel' m,q:ra1 p,o·uco 
~iffer~. ,- Os '"l,,apuyas são dominados p·ela ~hais gros-' · 
seira sensualidade, ainda que dêern ás · v~zes!. pJovas 
de um juizo são e penetrante . Nas selvas a ·qualidade 
que em mais alto gráo manifestam é a da imitaçã.o. Os' 
gritos e gestos dos animaes, o canto das aves, o~ibilo 
dos ventos, e até o rugido das folhas - nada ll1es es
capa. É o meio comesinho por que attrahem aves e 
animaes ao alcance do seu arco, o signal de que se 
servem uns para cor,n outros, e pelo qual se corres
pondem em suas marchas. Entre os brancos é ainda 
este o seu mais emin,ente talento. Ilnitam o que vêem~ 
accrescenta N e\V'Íed, reproduzen1 todos os gestos de . 

, 1 • • t 1 f 

~ma rnane1ta tão c0m1ca qu~ não é pQssivel :haver · t , .. 
1 • f, 

equivopo' na1 s1J.a pantomh~a.,. PÔl est9- 'r.azão," :fd~it- ·; · < . '.":'· "," ...... ~ , • 1 ( ~ J'! I ~ 1, 
1 ~ l' 

rnent~ 6on1p:rehendem a:; artes ,. de fecreío'~ ,e 'as· .. fr·tie· ,' ~' / :'e•' 
' 1 • ' 1 ' ,1 1 "l.11 ;i '. • 'i. f. • 

requerem destrez~, e agilü!lade - ta'es como . a ní(lsiba . ' fll ' ,' "'·' "" 

e a dança. Mas não sendo guiados por princip~ó~ ·1no- , 
raes, nem se achando retidos pela luz nos limites da 
ordem social, - esses homens gros~eiros, seguem o 

(1) Tom. 2.0 , pag. 228 . 
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declive do instincto e dos sentidos como o jaguar das 
florestas. As explosões 'desenfreadas de suas paixões 
ferozes, sobre tudo da vingança e do ciume, são entre 
elles tanto mais terriveis, quanto são vivas e ntesmo 
subitas. Todavia differem muitas vezes a satisfação da 
sua paix;ão até a ép0ca iavoravel ·para soltat:em as 
r edeas á vingança, porque o selvagem é naturalmente 
vingativo, e já não é pequena fortuna quando não 
paga mais do qMe deve ; impetuosos nos acoessos de 
colera, a menor offensa os irrita. Correspondem, po
xém, com bondade e 9..té com dedicação ás mostras de 
franqueza ·e benevolencia qu.e lhes dão; não se esque
cem facilmente do bom tratamento que recebe1n, e é 
,esta uma das virtudes do ho1nem da natureza não cor
·romp>ida. Mas ·apezar d'estes rasgos de boa indole, é 
sempre perigoso achar-se em suas florestas com os 
melhores de entre elles ; porque n enhuma lei nem in
.terior, nem exterior impede que o mais lev·e incidente 
lhes inspire disposições hostis. 

Ainda que não levem a indolencja a tão alto gráo (1) 
,como diz Azara .que é levada entre os Guaranis , a 
,preguiça é um dos seus ~a'l'acteri.sticos. O Botocudo 
fica inactivo dentro da sua cabana até que a necessi
dade de ;comer o force á sahrr della ; · porém mesmo 
·assim obra se1npre o menos que póde, e exer ce em 
toda a extensão o direito do inais forte, porque obriga 
as suas mulheres e filhos á maior parte dos trabalh0s 

Mostram-se algumas 'vezes pl·edosos com ·os velhos ~ 
en1fermos- e tem sido vistos tratando com desvelada 
attenção os pais enfermos, sem nunca os abandona
re1n. Um chefe (2) mostrou grande a1egria vendo 111n 

(1) São alegres, galhofeiros e fallam com prazer. Newied, 
T. 2°, pag. 60. 

(2) N ewied. 

• 
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filho de dee;oito annos, que tinha .estado por muito 
tempo entre os Portuguezes. Ha quem·em semelhan
tes oc.casiões os tenha visto ahorar. 

Vejamos agora quae.s-são as .relações· dos Botoc.udos 
com as membros da SY.a· família . . As mulhsres ohede
.cem servilmente aos maridos. Cobertas de numerosas 
cicatrizes, indicio de quanto tem a temer de uma .co
lera que faci ln1ente se inflamma,-o maior peso da 
vida carrega sobre ellas : tudo quanto (não diz res
peito á guerr:a ou á caç.a é da sua oompetencia : co·ns
troem cabanas,;procunam fructos para o seu sustento, 
vão buscar a,.gua e lea.ha, preparam a e:aça, fazeni li
nhas de pescar, tecem cordas. ~1) Nás rnare:has cami
nham carregadas com.o seu trem domestico, e co1n os 
filhos pequenos em 1<!Juanto os maridos vão orgulhosa
mente na frente só com o arco e 'freohas. ,na mão. ·Em 
algumas tribus, porém, não são compar-ativamente tão 
infelizes. Os Camcans, por exemplo, ainda que.as tra
tem com certa ru.deza não lhes batem .nunca. 

Passemos aos filhos. 
Não procuremos, diz um autor moderno, nos ho

mens da natureza ·as doces· ~ornm-0>ções, os sentimen-, 
tos brandos e ternos que são o producto da civilisação 
e da educação ; mas não julguemos que a ,prerog.ativ.a 
pela qual .a natureza Elestinguio o .homem .do bnuto, 
possa ser inteiramente abafada no selvagem. Amam 
os íilhos em quanto pequenos e tem delles .grande 
cuidado, .tratam-n'os com bondade, e rara.s v:eze,s os 
(jastigam, quando maioras. O i11enino botocudo, que 
que algumas vezes é galante, arrasta-Be pela areia, 

(1) Sabi~m tecer co~das ..ronito fortes, das folhas da aspecie 
de b_romeha caraguatu ou gravatá que elles chamam orotio
narvk, de embira branca, do páo de estopa, do barrigudo, da 

: sapueaya, etc. 

, 
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até que a idade lhe perrriitta entesar um pequ~no a rco. 
Assim vão desenvolvendo as forças e exercitando-se 
no manejo das armas. Os pais os acoroçoa1n e dirigem 
algumas vezes, e assim fazem tão rapido progresso 
que aos 14. ou 15 annos já podem acompanhar os pais 
na caça. Educados por esta for1na, o a1nor de um 
viver selvagem, grosseiro e independente se grava 
profunda1nente no seu espírito desde a mais tenra 
idade por: todos os· annos da sua existencia . Os selva
gens tirados 'do seu estado, ~upporta1n por algu1n , 

, , te1npo a sooiedade; pias suspiram sempre pelo logar 
,·l l'J _f '' do se~ na'Scirn\:! nto, e fo.1teii). q'Q·ando' os seus O.esejos "n!..., , ,., . ....,, , 
. , · ~· !··~ , , nãe>: sã:o. attP.·Adidos. M.~s .quem des'ooühec.~ o poderoso 

" attraêtivo do solo patrio, e do priinei:vo ·modo de virla ?· 
Os 'Botocudos, se é preciso, supporta1n a forne por 

muito tempo; mas comem depois immoderadamente : 
a sua principal necessidade é a nutrição-comem 
pois com avidez, e durante a co1nida são surdos e 
mudos para tudo o inais. Gostam de la rvas de ir.sec
tos, e sobremodo da carne de macaco : nem conhe
'ce1n limites ao appetite, comem tudo do tapy até a 
pelle, exceptua.ndo apenas os ossos n1ais duros. Se 
se lhes enche a barriga, tem-se com isi$O e1npTegado 
o meio mais seguro de lhes ganhar a vontade,-e se 

·' ', . a: isso se accres0entar algu1n mimo, estarão promp-
. ' 

1 
1 

.' . tos· para o que .se qu1zer. , · . , 
' i . A mutilação <lo lahio inferi<;>r e orelhas é geral n,el~ 

~·.,1· ·. 1 ~ r
1

~ ,.Jes. ·E costume,' diz'.~. Newied, que encontratno~ e1n 
' todos os selvagens . de. toda~ as partes do globo, ,fu-

i ~ 1 1 

i r.arem o labi0 inferior e orelhas, eornaren1 esta fenda 
· a ·seu modo; ' mas na America Miridional acham-se os 
·modos mais estravagantes, e entre elles os Botocudos 
se distinguem pela e:xageração. A zara entre os do Pa-
raguay observou fendas de duas polegadas, em quanto 

• 
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, 

nos de Belmonte , Newied mediu algumas que tinham 
quatro polegadas e quatro linhas, medida ingleza. A 
vontade do pai determina a época de dar ao filho 
este sino-ular ornato, mas te1n isso logar aos 8, 7 an
nos (1) ~alvez mais cedo. Estendem o labio inferior e 
o lobo das orelhas, collocam roletes de páos, depois 
maiores e ainda maiores até que acaban1 por dar ás 
orelhas e labios un1a extensão prodigiosa. 

Posto que estas placas sejam leves, pois são co1n-, 
mumente feita~ de barrigudo, fazen1 pender os labios 
dos velhos, ern quanto os elos in.oços s,~ sustentapi e~ 

t I .t 1 f 

uma posição' hori;lont~l ~~ po~có 1ai:re,b1~~d~ : 1, (~J~~ . ' "·1 : t "· 
Os Po·rtuguezes, oomo Já d1~s~mos, d'lfferenç~~~1,e~- 1 ) ;, .. ) .... i .. ,,., 

tes dos '.Qutr9s selvagens por este .cos·tume·; m.as, . , 
assim como os appellida1n Botocudos-os Maldtis'.· os .! 
chama1n orelha cQmprida. E toda via estão elles lon'ge 
de serem os unicos que use1n de tal mutilação. Em 
n1uitas tribus da A1nerica reina o costume de se fura
rem o labio inferior. Os Tupinanibás traziam nelles 
ossos e nephrites verde-- Azara diz que os do Para- , 
guay tinham o mesmo uso e a ssim ta1nbem os Char
ri(,as. La Conda1nine (3) vio no Amazonas selvagens 

. ' . 
com os lobos das orelhas de uma extensão prod1g1osa. 
Ainda entre os Caraibas se observou o mes1no cos- ' 
tume. Todavia distinguem-se os Botocudos pela exa- , ; 
geração e diforn1idade de sen1elh~nt<:} extravaganci11. , . , , '1 , 

Diz Laet que os vio co1n 7 e 8 buracos n, as fac~, s, :. as 1 
1 

1 t ' ' j 

1nulheres mes1nas nestas 'tribus ~e· .. ~·àO 'exi~.ia~, de ~~l I{ 1 ~ 1 

' ' , '1 li: ~I ! 
1 ' 1 • , 1 ' 

(1) Pueris anno setii;no aut octavo auriculas per;rllra:;tü 'Ú~i et · 1 

inferium 'Jabium supra mentun1: aiunt se hac cerimonia il~os 
mum in hominum numero ascicerc. « 'Qucedam 'ª Tapugs ab 
E. Herckmanus. ,. · 

(2) L a botoque gene extrêmement les Botocudgs, quand. ils' 
mangent; il en résulté une g rande malpropreté. - M. Ne\v1ed. 

(3) Voyage da.n.s la tiviere des Amazones. 
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costume, pois traziam tambem um botoque mais pe-· 
queno, e se é per1nittida a e~pressão mas elegante 
q.ue os dos homens. 

Não achatam. porém, a cabeça dos filhos; oomo os 
01naguás e Cómber.as, o primeiro dos quaes na lin
guagem dos Peruanos, e este na dos ultin10s (~) quer 
dizer cabeça chata. Nem. tambe1n lhes deprimem o 
nariz, co1no fazia1n os Tupinambás a seus filhos. 
Usam como estes encobrir as partes sexuaes-os Bo
tocudos com folhas• de. Issar.a, a· que chama1n Pont'iac, 
e ao estojo a que os. Tupys cha1nava1n Tacanhoba, 
dão estes o nome de Gincan, e 08 Cancans de hynaika. 
As. mulheres.atam as pel'lnas· po:Picima d10 joelho· e do 
tol'nozêlo para as tornar mais· finas: 

O costume do botoque. dá logar a u1na singulari
dada orteologica que se· observa no craneo d0 Boto
cudo não obstante a autoridade de Oviedo, citado 
por Southey, segund(j) o qual as· espadas dos hespa
nhóes não podiam penetrar no craneo dos·indios por 
sei:em demasiadamente duros. Verdade é que· Azara 
(2) pretende que os ossos destes se convertam m ais 
pro1nptamente em terra do,,,que os do~ europe~s .. A 
singularidade é esta. A placa de madeira do lab10 in
ferior, diz Nevvied, ex.aminando um craneo de Boto
cudo, tinha não só desarranjado .os dentes da inaxilla 
inferior mas até neste craneo, que era de un1 indivi-' . . duo ai;n.da novo, tinha compriinido e obliteraçl,o inte1-
·ram.ente as alveolas, o que de ordi1nari0 não tem , 
logar senãÓ nos sujeitos idosos. 

Co1n uma vida toda de trabalhos e de conti:i-iuos exer
cicios, os T apuyas rarissimamente enfermam. Nas-

(1) Corog. Bras> 1' . 2 pag. 326. Dever-se-hia eso1·ever Acan
gapéba. 

(2) Voyage à l'Amérique Merid. 
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cidos ao ar, creados sem vestidos, acostumados a to
das as variações do clima intertropical, ao calor extre
mo do dia, como ao frio e humidade da noite e daR 
florestas, tem o corpo endurecido e supportam todas 
as impressões da atmosphera ; o seu modo de vida 
simples e uniforme os preserva dos inales que são ine
vitavel resultado da civilisação. Banhos frios e fre
quentes, o emprego continµo de suas forças dão
lhes ao corpo e organisação uh1 gráo de perfeição 
que mal podemos i1naginar. Con1tudo Newied escre
veu 'que ,~ntr-e· elles se via1n muitos tortos. 

São .dextros e hfl.beis , ~a ~ua principal occúpa9ão 
que é a caça,w...e os seus, senti~os exercidos coh~tan
temente desdea infaricia são d~u1na admiravel pne2a. 
Reconhecem pelas pégadas as differentes tribus e 
pelo olfato conhecem o can1inho que levai;am. Auxi
liados por sentidos tão perfeitos seguem a pista do 
animal com extrema sagacidade. O corpo endure
cido e a tudo affeito-supporta1n todas as fadigas, e 
incommodos-o calor do dia e fria humidade da 
noite. Obrigados'a pernoitar nas florestas e fóra dos 
seus ranchos, o que muitas vezes lhes qCOntece, fa
zem grandes fogos, que tan1be1n nas cabanas nunca 
deixam apagar. Beben1 da, agua que encontram nos 
regatos, n8S folhas d~ tige da bromelia, ' OU transpo~
ta1n e1n gomos de taquarussú de 3 a 4 pés de compri 
mento ,'ao qu,e ·dão o i:iome ,.de l~o~roç. D'éstes g~mps 
fazem igualmente popos. , , . '1 

, • 
' ' 

·As suas cabanas ou abrigos (f) são umas pequenas' 
choupanas .armadas á mão com 4 páos, co1no aquellas, 
que hoje ser~em e amanhã se queimam. Outros mais 

{1) Notici<is curiosas e neccssarias das cousas do Brazil, 
liv. 1.º n. 17. 

, ;) 

• 
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industriosos formam cabanas ou barracas mais com· 
pridas · mas desde o principio até ao cabo sem repar
timent~ algum. Modernamente as fazem de palrr~eiras 
siivestres com alguma inclinação para a s-ummlda.de 
~fim de formare1n abobada. Se ali permanece1n por 
muito te1npo, junta1n-lhes n1ais algumas estacas ~ ra
mos sobrecarregando o tecto com folhas de p<ttt ou 

patioba. 
As armas n1ais terríveis dos selvagens que se 

conhecem, escreveu Newied, são as dos Botocudos. 
Com uma constituição athletica, vista de lince, exer
eitlos desde a juventude a entesa.r co1n mào s~gura .. 
u1n arco gigantesco, são para causàrem b'em fund::tdo 
terror nas solidões folhB.das das flotestas. 

Alguma diffe~ença se nota na constr~cção de suas 
armas, inas isso provém de circumstano1as locaes. E1n 
~Iinas fazem o arco doAiri espinhoso, a que cha1nam 
Brijuba e os Tupinambás airi-assú. Os Popecrans 
e todos ~s selva()'ens do norte os fazem do páo d'arco, 
a que para o sul ~e dá o nomedeipé. O ai·ri~assú é n1a
deira fibrosa, compacta, elastica, e cen1 espessura ~ro

porcionada difficil de dobrar. Os Patachós, Maiali s e 
Botocudos que habitam mais ao no~te de Belmonte, 
onde parece que não ha esta n1ade1ra, empreg~m ~ 
airang (hierang) que N ewied diz cha1narem tapicuru 

ou tapicu1·á (1). . . . 
o páo cl'arco é de côr avermelhada, em quanto o a1~, 

ri bem. polido é preto retinto. 1°:s hon:en.s robustos 
têin arcos de 6 a 7 pés, os Patacho·s, poren1, ~hega1n a 
tel·o de 8 pés e 91 /2 p0legadas, co111 ~or~as de fibr~s 
de gra.vatá. As frechas chegam n ter 6 pes d~ con1pr1-
inento, e entre todas as tribus são as maiores e1n 

(1) Ton10 2. • pag. 148 e 153. 
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~al :feitas de taqu.arussú. Os Botocudos de Behnonte 
e Rio-Doce fazen1-n'as de Uibá e cannachuba. A par te 
inferior que se apoia na corda, e guarnecidade largas 
pennas de n1utuln, jacutinga, jacutemba e arára. 
Uma dessas pennas é ligada longitudinaln1ent8 á fre
cha de cada lado com uma trepadeira que chamam 
imbá e os Botocudos meli. 

H a tres especiet:> de frechas usadas na guerra uagike 
comm,-a harpoada-uagike-méran; e a outra para 
caça dos animaes 1nenores-uagike bacamnitmok. A 
pri1neira tem a pcn1ta alongada ou eleptica, feita <le 
taquara; trostan1-n'a para fid'ar mais dura, e a r.asp'am 
e apara1J'.l para que fique cortante como faca, e a ponta 
n&a como agulha. o animal, ferido della, sangr'a mui
tô, porque um dos lados é concr1vo. A ponta da fre
cha harpàda, que te1n polegada ou polegada e rneia de 
oomprin1ento, é feita de pá.o d'arco ou de air_i . É fina 
e muito aguda. Tem oito ou dez 'harpéos, e se ·empre
gana ~ça de animaes grandes e pequenos, e. tan1bem 
na guerra : a sua ferida é perigosa, p or ser de diffi
~il .extraeção. Os Pupeclcrans usa1n desta especie de 
froohas; mas diviàem-n'a e1n tres partes; quatro ou 
cinco pahnos de canna na extremidade inferior; no 
m:eio tres ou quatro palmos <le voragica, raras vezes 
se1n nó (1) e uma polegada de ponta, onJe atan1 o 
osso <ftlle f0rn1a o harpéo. 

A s f.ttecb.-as da terceira ospecie são obtusas, ·e rnatão 
por <}óltbus'ão : to1nan1 par.a isso' uma va·ra que · tenha 
tl'eS ou mais nós for1nando como urn botão, de (JUe 
faze1n a extremidade da frecha. 

Para dar inais força ás primeiras untam~n'as com 
cera, passam-n'as ao fogo para que penetre n1elhor, e 

(1) O haslil da frecha dos Botocudos não tem nó alg uni. 
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assim fazem tambem co1n os arcos. Não usam carcaz, 
nem podem levar de cada vez mais de quatro ou cin
co frechas. 

Tem achas a que chamam caratu, cujo gume é de 
nephrite, pedra verde ou parda. Os Camcrans cha
mam-n'as carapó ou carapok. O arco destes é forte, 
elastico, maior que um homem, feito de braú.na de 
côr negra-retinta : chamam-n' o cu.ang, e as frechas 
hoay; são mimosas e elegantemente adornadas. 

Contam d.ifferentes instrumen.tos. Para rapar o ca·· 
bel lo (1) usam da,.taquara,, que racham e· aguçam de 
modo· ·que fique o instru.men'to bem cortante é n~o 

1 ' i r 
muito aspero. · , 

Para se chamarem uns aos outros nas florestas 
usain de um porta-voz l\.untchung-cocaun, feito do. i~
volucro da cauda de tatú grande (2); inas na prox1m1-
dade de inimigos ilnitam os guinchos das aves e dos 
animaes de modo admiravel. 

As mulheres ~ocam umas flautas feitas de canudo 
de taquara com os furos pela parte inferior. 

Os Camacans servem-se tambem para marcarem o 
compasso da dança de um instrumento feito de unhas 
de tapyr, presas em dois molhos, a que dão o n?me 
de herenedioke:(3) é instrumento que dá ~m son~forte 

ando ao-itado. Usam tan1bem de um instrumento qu o . . 
mais pe,queno, CUJO ~ome é l~ekliqk, o qual con.s1ste 
em uma' cabaçf:li , vasia:~ . ~om um cabo de páo, cheia de 
ped·rinhas, muito semel~~pte ~o ;maracá dos Tupys, 

(1) , É falso que não tenh1,1.m barba; .muitos as têm bastas 
· d u.e a' ma.1·or parte só tenha um c,i,rculo de. pellos raros a.1n a q , · · d 

da da bôC'a. Vêem-se entre elles atguns meninos e 
~~aç~~ muito pellosos; mas não gostam de cabellos pelo corpo, 
e por isso os arrancam cuidadosamente. • M. New1ed. 

(2) Tatú dasypus gigas. Cuv. 
(3) Newiecl. 168. 

• 

O BRAZ1I~ E A OCEANIA 77 
bem que não pareçam ligar-lhe idéa alguma religiosa. 

Fabricavam o vaso para conter as tintas com que se 
pintavam de casco de tartaruga; mas é tarnbem de 
suppõr que usassem de outra materia onde aquella 
não fosse encontrada. E1n vez das talhas Je barro, 
t}ue usavam os Tu.pys para o fabrico de seus vinhos, 
escavavam parà esse fim o tronco do barrigudo, dan-
do-lhe a apparencia de um cocho como se vê em al
guns dos nossos engenhos de assucar. 

As mulheres trazem um collar de ~rãos preto8, a 
que chan1an1 pohuit, no centro do qua~ colloca:m den ... 

' . 
, tes ,de I]1acaco e de anin~:aes cé\rnivoros. f~ um~i:ecpr-
. · d~~o aos dentes hu~nanos, , que os Tupys .:trazia'µl ·A<> 

cqllo, _pendentes á modo ,de collares. ÜOJ;nttid'o é p.ara 
notar, que ainda que alguns meninos os trouxessem 
tlmbem, eram tão raros entre os homens, como vul
gares entre as inulheres. 

.. 

O seu ornato são diademas de 12, 15 e mais plumas 
fixadas com cêra, e atadas em um cordão : de ordina
rio entre estas pennas predominam as de côr amarellà 
que forma um contrastP. agrada vel com o negro dos 
cabellos. Dão-lhe dois nomes differentes o de nu.ncan.
can e o de jakera-iunioka. Alguns chefes, poré1n, só 
traziam duas pennas de papagaio an1arradas com em
bira ao redor da cabeça, - e pennas de tucano nas 
dQ,as pontas do arco, como insígnias do mando. Sem 
gosto algu1n n.a escolha .e dispo$ição, de seus-- orna:tos, 
São :.qisfQ e,xcedidos .. de muito , pelos .Ca~can~,',ê pr.ln- : i 

cipalm'e,nte pelos indios de ~!aranhão ·e ' Parã. ·:, · · 
.Nas S'uas festas usam tambem os Camaan.s do mes~ 

mo diadema com pennas de papagaio; as de jurú no 
cimo, e· no meio destas duas de arára. 

Em ociQ.divertem-se a cantar e a chacotear. o que 
sempre acontece depois de uma caçada abundante, 0111. 

\ 
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de u:m combate feliz. O cantar dos homens asseme
lha-se a um canto inarticulado, que sobe edesce cons
tantemente em tres ou quatro notas, que sabem do 
concavo do peito: em ta.es occasiões põe1n o braço es
querdo na cabeça ou tapam as orelhas com os dedos, 
sobre tudo na presença de estrangeiros. As inulheres 
cantam menos alto, e menos desagradavelmente, mas 
não faze1n ouvir senão um nu111ero lünitado de sons, 
que constantemente repetem. Adaptam as suas musi
cas cantilenas sobre a caça ou sobre a guerra; inas a 
Newied pareceu que o que lhes ouvira era um sussur-
ro sem palavras. , 

Morrendo um Botocudo ente.rran1-n'o na sua cabana 
ou perto d' el\a, e abandonam aquelle logar como ne
fasto: os parentes do defunto teste1nunhan1 a sua. dôr 
com urros espantosos, e as mulheres se mostram ainda 
mais exagera<las que elles. Aina.rradas ais inãos com 
cipós, não os collocan1 em posição acoc?rada corno fa
ziam a maior parte dos póvos da Arner1ca, dos quaes 
escreveu Du Creux, (1) que, exha,l:ado o ultimo suspi
ro era o cada ver collocado como en1 un1 circulo, afim 

' . 
de que no tumulo descançasse da mesma n1.anell'a 
como se estivesse no ventre materno. Estes, porem, es
tendia1n os seus cadaveres en1 u1na cova ao con1prido. 
Diz-se tambe1n que enterram os n1ort0s com as armas 
de que tinham por ~ostume servi,re1n-se; n1as algu~s 
vi~jantes n1odernos, abrindo os seu~ sepulchros nao 
a<iha:r~1n , n'elles ,senão ossos: na su.pe.Ffi.cJ:e,alguns bas
tões-iguaes n.o tamanho, redondos, e dispostos pa
tallelamente. Junto a0 tumulo encontraram cabanas 
abandonadas, que ·as vezes fabricavan1 com. pindobas, 
como faziam o da beira-mar, mas estes ligavam as 

(1) Hist: Canadien•üs, pag. 92. 

• 
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mã9s e os pés ao cadaver, e os depositavam e1n uma 
posição vertical (1 ). -. 

Depois do enterro alimentavam o fogo por algum 
tempo de u1n e outro lado da cova para afugentar o 
diabo, cerimonia para que vinham ás vezes de inuito 
longe. Não se mutilam por luto, mas anteriormente 
cortavam o cabello que, como dissémos, era crescido 
co1no signal de liberdade. 

' 
Pintam-se os Botocudos, como todas as mais nações, 

de urucú e genipapo; nlas reservam para o rosto as 
eôres extrahidas· do urucú, ficando assiin mascarados, 
e ~o despl'ante parecendo feros e atrevidos gue~reiros. 
Quando se pintam de pi·eto traçam uma i~ísca p1·etai 
que vai de uma orelha a outra passando p'or baixa elo 

. 
nariz. 

Os Caméans usam de listas negras, e as úu1l~eres 
for1nam com. estas tintas listas concentricas em roda 
do seio. 

Outras tribus de indios que reputamos tambem ta
puyas, existiam pelo interio1·; mas destas muito de leve 
nos occuparemos, porque só muito posteriormente á> 
conquista, é que se acharam em contacto com os eu-· 
ropeos. Degenerados então, confundidos co1n os tupis, 
influencia.dos pela civilisação, ainda que esta se. bar
barisava nos colonos e seus descendentes, converti
dos em solda dos de bandeiras e caçadores de ho1nens 
- tud~o na sua vida e costun1es indicava a fusão de1 

trib'u\S differentes, e tal que fo1•am muitos 'delles classi-, 
ficados como formando uma sé> raça. E isto . o que 
Ferdinand Diniz (2) conjectura dos corôados. -« Po
der-se·hia suppôr, diz este autor, que os corôados for· 

(1) Lery, pag. 342. 
(2j L' Univers « Brésil » pag. 868 . 
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mavan1 um grande povo intermedio ·entra os tupys e 
seus initnigos naturaes. 

Os Guaycu·rús, habitantes das margens do Para
guay, foram observados quando com a reproducção 
espantosa que houvera logar em 'suas terras, do gado 
cavallal', e com o partido que delletiravam se iam tor
nando conhecidos com o non1e de « indios cavallei
-ros. » 

Lê-se na Historia dos indios cavalleiros de Fran
cisco Rodrigues do Prado (1) « Os priu1eiros que de
J>am noticias destes barbaros forarn os antigos paulis
ta$, e já Qs .~ncontra~am senhores de grand~s manadas 

'de gado vaccur~1, · cavall~r, e lanige~o. ~ Segundo 
·escreveu este autor eram os Guayéurús gente errante, 
sem agriçultura algun1a, mas guerreiros em extremo, 
soberbos co1n o mais gentio, ao qual tratavan1 co1n' 
desprezo, e e1n cujas terras sahiam todos os annos a 
saltear e a fazer escravos. 

São de côr de cobre carregado, altos de estatura, 
passando ás vezes de 72 polegadas, be1n feitos, cheios 
de corpo, affeitos ao trabalho, e endurecidos nelle 
com todas as privações da vida do selvagem. Raras 
vezes defeituosos, sadios até uma velhice provecta, e 

,,.gem µunca perderem nem os dentes, nem os cabellos. 
' usam fé!-zer no corpo e no rosto desenhos por incisão 
-r cdni. pinturas de urucú e genipapo, que se apaga1n 
«ºíll o tem p.t>. 

•' . Ama~n 'Qs filhos, e a condição das. mulheres não se 
tornava entre elles muito lastimavel. Rodrigues do 
Prado diz na obra citada. <e O marido ama ternamente 
a mulher : é verdade que bem pago fica porque ella 
tem um desvello excessivo em o agradar ... ao qual 

(1) Revista. do Inst. H. e G. B. 
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quasi adoram. )) lia entre elles classes distinotas, a dos 
nobres ou capitães a quem o nascimento faz taes, a 
dos soldados que obedecem sempre, e a dos escravos 
que captivam dos vizinhos, aos quaes, diz a Memoria 
que extra.tamos: - tratam com muito amor, e não os 
obrigani a trabalho algum. Mas estas differentesclas
ses estavam tão discriminadas que nem o soldado se 
podia tornar chefe, nem o escravo se podia libertar 
ou entrar a fazer parte da republica. 

O seu idioma 'é composto de sons guturaes, a lin
guagen1 quasi toda figurada, ·expri·min4o-se.as inulhe-

• 1 ' 1 

res d~ ~0do differente dos· homen~, o q:u·y,provµiha de . 
ter.em s.ido procur~das por meios vioient~s da$ trib~s\· 
vizinhas das .quaes conservavam a. língua. «Todos os 

' ' ' 

annos, diz ainda a supracitada memoria,, sahem para 
matar outros selvagens e prender para captiv,os 1nu
lheres e crianças. » 

Quanto á sua origem, dizem que sendo já creados 
os homens e repartidas por elles as riquezas da wrra; 
- uma ave de rapina a que chamam ca1·a-ca·rá, lasti-
1nando que não houvesse 9uaycurú, os creava dando
lhes por herança - em troco da terra que já estava 
dividida, - o arco, afrecha, a' maça e a lança, para 
que com aquellas armas fizesse1n guerra ás outras 
naÇões, e to1nassem dellas o que pode~sem. 
· Reconheoian:1 um Deos bom, ao qual não prestq:v~n1 

cul~9, e· o ,dogma. da imn1ortalid.ade, 1;n~s .~crétlitáv:à,.~,. 
ta~be1'n q~e ~ó as armas 'dos s~u~ oçi;Rí~9:?s ;~· p,~g'és , 
(aos qaaes Ayres de Casal dá o no1ne ae un1ge~1tos) 
subiam ás .estreUas, em quanto ~s do vulgo fica
vam errando junto aos cemiterios (1), lembI,"avà1n-se 

(1) Ils n'enterrent pas leurs n1orts dans les cabanes que 
ceux-ci ont jadis habités. lls on\ un cimetiere général. F. 
Denis, pag. 323. 

5. 
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tambem, mas confusamente,. da tradição do diluvio. 
O collocarem o seu paiz nas estrellas dependia de 

se ter o povo tornado pastor: guia:va1n-se pelo sol, e 
conheciam V enus e Merc~rio e os mais planetas que 
com a si1nples observação se reconhecem. 

Entre ~~ mais nações se distinguiam os Goiatakases. 
Habitantes das ferteis campinas de Campos, deixavam 
crescer o cabello e1n signal de liberdade, motivo por
que anteriormen.te o cortavam a seus escravos; (1) 
mas afugentados pela força das armas para o interior 
de Minas, e estabelecendo-se de preferencia nas ter
ras banhadas pelo rio Pomba e Xi.potó do& Indios, já 
não poderam conservar o mesmo distinctivo que lhes 
embaraçava a marcha ao travez das fl~restas: apara
J.tam então o qabello em roda da cabeça, e este costl1me 
ll1es valeu a designação de Corôados, com a qual é 
hoje conhecida aquella tribu, á qual na sua emigra
ção se encorporavam os Coropós. « É difficil de ima
ginar (dizem Spix e Martius) como un1a nação tão 
aguerrida e aventureira se tem em tão poucos annos 
reduzido a um tão pequeno numero de individuos. 
Chegou já a tal e tão insignificante estado de degene
ração, que é na actualidade antes objecto de commi
seração do que de interesse historico. . 

(1) Isso ta.mbem pra.ticavan1 os Camcar.is e Botocudos . 
• 

1 ' 

CAPITULO V \ 1 

1 

CARACTERES PHYSICOS 

(Tup.-ys.) 

: 

Tratando dos caracte1·es physieos gene·ricos dos 
Tupys, não nos occuparemos do que diz respeito á 
physiologia geral do homem a1nericano : não entra
remos n'uma discussão que seria sem duvida intereg.:t: 
sante para a sciencia, tnas para a qua~ não estamos 
preparados, e que de mais não se prende senão muito 
remotamente ao nosso progra1nma. C.ontentando-nos 
pois de descrever os caracteres não entraremos na · 
explicação dos factos : deixamos isso ;ias mestres das 
sciencias, e áquelles que por seus eRtudos especiaes 
e por observações proprias poderem esclarecer / a 
questão. 

Acreditou-se por muito tempo que ~ côr da pelle 
americana era uma e uniforme em todas as tribus de 
todas as partes da America, - quaesquer que fossem 
as influencias da latitude, da elevação e da natureza 
dos lagares que habitassem (1 ). · 

(1) Ulloa. - Noticias americanas. T. 3 p. 2'78: « Visto um 
indio de cualquier region, se puede dicir que se han visto to-
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E,~t~ c91· di,i;ià-se ser"titànt~ a Gobre, até que. Hunt-
boHlt 'ti) .asseverou que $êmelha.nte designação de cõr 

. ' 
~~J:'m~lha1 côr de cobre, .applicada .aos indig.enas

1 
da 

A1n~rica 1iãd poderia · ter tido 'pripcipi~ na Ameriea; 
équi~'oxial~ ~. i . 

' D'O:i·bigny (2) regeitandQ $gualnJ·ente .tal ·qualifica
ç~o para os• homens d·a .~mer'ic,a ' meridional, nem ' 
a.dmitte a unifor:fnidade neste çàraeter' nem a oôr do ' 

' / 1 ' ~ ' , 

cç>in~e . que UUoa roi o . prim.eif.,0 1 a; ' qualifioar tal; quer 
"anteà a'q~eile autor. qqe eJn nenhuma ,cn-ltra parte-rto 

1 1 , 1 •' • ' • 1 

' 1nurtdo varia tanto.'a :éôr <lo ho1nerh .de íntensidade. , 
·~ ' ·~ ' ! • ' ' •• , ', '· 

,,' E·oí ~a,mbein , Qpi:µião "P,0r muito .'ten1p:o que a. maior· 
( 1' 1 f 1 •I 1 

~p.t~ns'ida;:de ~a cÇr da pelle, dep~rraia (da maior for:çFt 
1

, él.o c~lof1· s~l~r ($), e.'guiando~se .' por estys ~rinoipios 
' ~. ' ' lf . . 1 

Buffaa~ ;pensavà que os habitantes dó va1l~ :dos1 Andes 
. er~~ros , ip~ÍS,. alvos," quando de todas as tr'ibus q·1fe se 
~~ti,p~rp: ~cí~ ·~ .r~ça ~ .a1;-do-perµana 7. é .. exa·ctamente 
Mi ~ué ~~ .not~ a ·CÔ'r ma:i~ bar~eg~dá. S~m ttuer~~t 

, J4eg~r',, o e(fei~o d,o .sol · s.pbx:e .~. · p?~~ efféítp que n.ã:q e 
· ·s.e·n~q tehl potar:io, ;<lev~r-se-h,ia , ~at;tliiiJ!uip<an,te~.,. co 1).10 

pt.etendê D'Orl!igny:a .sJ:(a m~js ~u 1$._eno~· int'en.sid~de ·, 
li. waiO>f'·ouJl.mên-ox:' h,um~daq~ a qu~ se aqhassefu. ex-

j " ~ l, ' ! 

1 pó~tos~ '~ '~eino.r~ m~is ' qu ·m·enos '.d'ilatada tm· p~izes· 
' ~.egàd'os . pQr oh~va~ ·abundantes,. e onde.vastas flor~s-

·' t 'l • ! ; • ' l '' ' . 1 1 1 • 1 ' ' ) 

t~\1·nt~rc~ptem .os.:r~1os. ~o ·sol (4). · · . 
' ' 1 r J i'• 1 ~ ,:.<,•>.1.•,ic 

~ f ' ) 1, 
' ' .1 • ! 

·~dqs .en , quatj;to " êt ' coloi:; y• contestu'ra . · i> '(Orb ~ 1 ·- 72 .. ) Ro-
1,!~ft~en. H\st. pf1 Am. L. 4.~. C~ec~ ~e Leori. «' Gnoriica del 

, Pe:rú; • 0 • l,· .. cap. 19. , '· 
I ' -~j i f _1/ ' f ' 

· (1) T. 3 p. ~7.8. , · , . , 1 , / • '· 
•. ' ~,. . . 

, (2) ;~'Homn;te . A.tné'ticai:n ~ 1 • • 
1 ~ t· 

., (3) \Paw. J:leehei~c~es s4r les ~~qféric.ai:µ's, • pa,g, 227. '238, 237'. ~··~t~J'~ill 
i;.'. (4> ,fÀ i~sta, ~'ltima·, ~~usa .ªl~~ibu~m: o.s his·~.ri~d@r~~ º.facto,· ·~ 
ae. s.erem P!!i 4y~iq~~,s1 m~1s. ~~ar@s gµ~ · ?S ~J!P!J.S. , ~um,1 lla. - · 
H1a.t. ~e - l~ ;Qrenoqu:~ --:- ~,4-i~ 'ta\U'b~~ ·que 10,s h&o1tantes. <ÃílS 
$6Jvas. s~o qua,si. 'br>.an,,(}os~ e ··~·h\ ~as .planiri~s t rif! ueir os•. , 

' ' 
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As :t~ibus Tupys'estavam collócadas.con\<> no Qentr<> 
das · duas ·raças · dQs Pampas e Peruanos - ·anrl}as' 'd~:. 
:Alnerica theridio'nal. A sua côr era baça com um longer 

· de v~rmelho (t). O~ Tqpuyas que-; quanto à nos, dé$ ... 
ce!l~em dos Goyataka'ses~ o~ ao ,1:nepos pro":ê1n 1d~ 
Ihesn'la orig~m, tiühani com,. pouca différenÇa a,me~ma . 

,. o·õr exceptuanâo ' Q$ Aymorés e testo~ seu$ ·que pa:ra 
' o · ~orte en.contrain9s, alguns dos quaes; .segun,do os · 
,' .nri1n.eirós viaj~nt~E:;, et;ltllri gu.~si tão bran~os. cçf,mo os'· \ 
, Po11tu9.u~,zes . .,'Fantó If'lins eo1no ·nos outros pbse,rva:,.s~ · 

· ·a ·rna'I)ifes-taç~o de .. serísaçÕ.es ,vivas na coloraç~0·· rns~ . 
~ '· • ~ ' ' • ' 1 1 

, tantanea dp ,Systen;iadermoidal (2), mas por · ef~eii~P (lea . 
côr . ma'.is · ç~:rregada da' pelle, o. fenom~no ·era ilelle's .1, 

. n1enos 'dstensiv~l Üo· que no's liomens da ·'raça }?ranca. · · 
' • • · 

1 A _petl~ 'Ion'ge . dé ·ter a asperez~ qµe ·~Lloai ~â) , lhe , ·' 
, q~iz ~ttti.buir; é ~µi,to lTISiiS ma,Gia, q~e a âos1'êu·rÓpe~~ . 
e~ ~ô'.n:1:ens !fo núttgo mund·o, t é lis~ , p0Uda; ~ri!lta~~ : 
e mácia .como .~etii'n. , sem. offereéer portanto desigü·~I-;- '1 i • ·,r:'.,riy.w1::";v. .. 1i1 ... -· 

dade ~lg~~~ª' (~) q~alid-ad·~ .que _em seu .maximp g1~~ • • 1 .. , • ~ 
$~e apr,~sent~n~s-triHusqu~ h~b,~ta.m ' a·:zona tqrrida.~5~ ~ , ·· 1,

1
' ~' '. 

Qu·~iltQ ' â e~~~tll1:a (6~ d~-:s,~·.,o ,mesrpo facto 1IUe ' s~ ' : ·· ·:. 
' [J 1 ,\ 1 ' 

: ~ l) D'O.i~bigQy1 ·(l839.) fallan~o. <!os ~G-f;fdr.a~i:H~ n,óµie '~oh o 
', qual compreh.ende '' os Tu.pys., 'diz que' tem ,üma cô:r amarei- .• . 

lada.&af!nêit~e) ei4ccr,:es.centi . (( II ~.f a pfu~,·011 moiri.s dê, nié-. 1 " • , 
I~ng,e à~: vougeã:tr~ três p.l,í;l.e,, º\~ aµ ~i:l}\n, ~E?Xbn tes. n~~i'.ons ~et. ,.' • 
n1êm~. seio~ t~s. tr1.bus . .,. I/ Bom. 4 m,itric.ain. 1·~ i ·- p. ;74.. !t,t : •1 

{~) 'f~µté.; a:ussi viye ~~ no.n m,'oi'ns' é.il'~rgiq,u·e· q\}e dans l'ttj· ' •. ~ 
, rac~ ~Janche, 0 J>. cit . . O;rb, T. \ - · 38.3, " " ' ,, · · .1 

• • 
1 

(Sf ;Noticia~ ~ineric~n:~s· 1772, p•. ~,\~ .'· : · : ' , ' · 1 
1, . ' . "''"'" 

(4) Biet''. ',• ;vo~·age 4aQ.s la, F.r:ance; Eq~ino~i~le, R· )l5~ ~ . 4izÍ w,,'•~\~\I:•: .. : 
<l·?~ Car:-aiõas; '-;- , 4 u,r .'~l~ftir .,1e,~ t1 ,, 9as.anée e~: f~r1~ qO"lic~, ·'!l'. ; 
sen1ble, qu~ ~~e ~01t au ~a.tn'l1 quand ·on touch~ leur pealJ• (~~h;~ 

· ' pag. 86. · · " ,e ' • ' · ~ ' ' · • ' !ft, 

(5) Orbigny; bb,,(:H. 8'7. , , 
. (6) Para não terrnos 1êie .repeti!' a;s' 'mest:nàs éita-çõés, eo'tí'si-

1 gn:ai:no·s ·aqui t1ua~~ .os differente's cà.ràctéres 'p~ysieos .;' dÓS" ·., · 
tu.pus segurillo l,êinos' {lescr jp,ios ,effi : v~rios ,a;utores. :- Víd.e-

, ~Ôta· no flm deste capitulo. 1, · · 
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observa nas dimensões dos mamiferos, quando não 
sujeitos ao estado de domesticidade, isto é, a diffe
rença é tão exígua entre os extremos que o maximo 
e o minimo muito pouco discrepam do médio, assiin 
entre os homens da mes1na tribu, é muito pouco sen
sivel a desigualdade do tan1anho. Os Titpys , na esta
tura como na côr era o ponto intermedio entre as duas 
outras raças, inferiores aos Pampas e superiores aos 
Pet"!Janos, fazendo-se ainda distincção dos Aymorés, 
que assim como er;;i.111 os mais elaros, eram tambem 
os inais altoe entre os }3razilio-Gua-ranienses, e seme
lhantes aos·Parnpas. É certo que d'Orbigny dá tanto 
para qs 'Tupys como para os 11apuyas a mesma esta
tu~a j mas este escript.Dr não teve occasião de observar 
senão um individuo desta ultima família, e só falla 
por esta observação isolada. O faeto no e1ntanto é 
confirmado por todos os que têm tratado dos indíge
nas do Brazil, e foi por isso u1n dos caracteres que 
procurei estabelecer como diffe~entes entre Tupys e 
Tapuyas (1). 

Quanto ás formas geraes, longe de haverem dege
nerado como pretende Paw, apresentan1 todos os 
caracteres que attribuimos á f0rça. Cabeça antes 
grande que pequena comparada ao resto do corpo, 
tronco largo e robusto, peito arqueado, espadoas lar
gas, quadris pO\lCO saHentes. Ainda que os seus mem
bros sejam algumas vezes curtos, con11)arados ao resto 
do covpo, são se111pre repletos, arredondados e ' mus-

(1) Dos Botocudo1 são tão brancos alguns como os Portu
guezes « Not. cur. e neces. » São (diz a Not. do Braz.) da 
mesma côr que o outro {gentio) (no que está este autor quasi 
em unidade) mas são de maiores corpos, mais Tobustos e 
forçosos. Dos Goiatakases, diz ella « tem côr mais branca ». 
Dos Goyana::es " é gente de bom corpo. » 
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culosos : as extremidades superiores nunca magras, 
b~1n des_enhados os braços artisticamente fallando, . 
ainda que algumas vezes grossos de mais, e as inãos 
pequenas em relação a elles. As extremidades infe
riores S"ão bem proporcionadas, e nas beJlas formas 

, ' raras vezes magras, e os pes pequenos, posto que 
largos. São por tanto as suas for1uas inenos bellas do 
que herculeas. Assim tambem nas mulheres, acostu
~adas. a uma vida livre, exercendo as forças desde -a 
1nfanc1a, sem nenJ1u1n obstacttlo ao desenvolvimento 
de su~s fo~ças. e de seus membros, têm tudo quanto 
pod~r1am d,eseJ~r para o gene110 de vida a que sã.Q 
destinadas.: assim be1u que sejam rara~ vezes es.bel
tas e grac1os~s, porque são muito robustas para se
re.~ bem feitas, são proprias para o trabalho, e 
~adias. : tem partos faceis, filhos vigorosos desde a 
1nfanc1a, e nunca defeituosos (1). hntre homens e 
mulheres, ainda na velhice, raros são os factos de 
obesidade. . 

A classificação que se quizesse fazer dos America
nos em relação aos outros póvos, deduzida da consi
deração da forma que os seus craneos apresentan1 
não nos, poderia levar a nenhum resultado seguro; 
porque mesmo entre as raças do antiO'o mundo tal
vez 1nenos confundidas, e com certeza ~nelhor es~ud~
das que esta, tomando-se de qualquer dellas, excepto 

. (1) R:ob_ertson. H. of. A. L. 4. - Gumilla, J>ag. 234 . .,._,, r11~-
cho Hist. l(arag. - attribuem o facto ao costume de destrtti
rem todos os filhos que mostrassen1 disposições de sa.hirem 
do estado normal. Não se lê semelhante cousa em viajante 
algum. D'Orbigny não os vío defeituosos nen1 mesmo entre 
os Peruanos, que amam e querem os filhos talvez mais que 
os europeos, e entã? .explica o facto pela educação toda physic.a 
que re.cebem, aux!liados e favorecidos pdla boa organisa.ção 
dos pais. Hu.m_bold noto~ a mesma carencia de diforn1idadE> 
entre os Muisicas, Meancanos P. Caraibas, T. 3. pag. _291. 



88 O BRAZIL E Á OCEANIA 

a negra, urn n1ilheiro de craneos, acham-se alguns 
que pelos seus caracteres se assemelham a todas as 
outras. 

Ora, entre os Americanos a~ formas da cabeça va-
riam por tal modo (1) que Prichard rejeita a designa
ção de fo1·ma americana, que alguns anatonicos qui
zeram achar, observando os craneos <las diITerentes 
raças, distincção inadmissível, diz elle, porque não é 
senão uma generalisação erronea, á qual chegaram, 
considerando como universaes os caracteres forte.-, 
m~nte pronunciados que lhes apresentam algur1ras tri-
bus ·pa:rticutares (2), · , · , , 

~awren.ce (3)' consider~ o craneo arnericano con10 
analbgo pela sua forma ao do Mongol, posto que seja 
menor que o deste (Orbigny pag. 118). Admittida a 
differença d,e tamanl10 que este phisiologo quer esta-· 
belecer, conviria ter-se em vista. as curiosas observa- · 
ções de Parcho..ppe (4) sobre a relação que ha entre o 
volume do craneo e o desenvolvimento das faculda
des : dellas se collige que não só a forn1a do craneo 
é pouco ilnportante para as faculdades, corno tarnbe1n 
que o seu volume nada influe sobre ellas (5). Não 
obstante, tendo elle medido alguns craneos, achou 
que o volun1e da cabeça americana, pelo contrario dü 

('l} I..:'aspect des indigenes eli l'inspection d'un grand nombre 
d~ cr,~nes, que fl:?US avons vu, nous ori.t convaincus, ~U'en 

' A.mér4q1:1e ils varrent non seµlement • selort les races et les 
1 ;. • 

4 
\ , 1 ~ / • , ~ 

u.at'ions, ~a.is, encore d'jndividu dans un même peuple. Orb. 
1'; 1, pag. 119. · ' 

(2) T. 2, p. 74 .' 
(3) Lectures ou physiology, zoology, and the natural his-

t.ory of the man. 
(4) llecherche sur l'encéphale, etc. 
(5) « La différence dP, volume entre les individus sains d'es

prit, et le~· têtes des aliénés, serait â. l'avantage des insensés. » 
Parcha.ppe, p. 28. V d. a.s 34, 35 e 45. 

O DRAZIL Ê A OCEANIA 89 

que diz Lav.·rence, é superior ao das cabeças da ral'a 
inalaia. ' 

Eis como d'Orbigny (1) descreve os caracteres ge-. 
raes da raça brazili o guai·aniense, ou t.upy. « Côr 
amarellada co1n n1istura de vermelho muito desbo
tado, estatura u1n inetro 620 milímetros, formas mas
siças, frente não inclinada, rosto cheio e circular nariz . ' 
estreito e curto, ventas estreitas. Bôca mediana e 
pouco saliente, l~bios delg~dos, olhos obliquos e se1n-
P,re repuchados para o angulo exterior corno os dos 
Mongóes-. ossos da faqe pouco salientes, feições de 
ni.ulherl. physiono1nia doce. r». A isto ac~rescenta1nos 

' .• • 'I • ' ' 

pp1s ~ue ~s procuramos comparar com os indigena~ 
da Ocean1a, cabellos 11egros, corredios e consisten- ' 
tes (2) bar?a tardia, não frisada, e pouca (3), apenas 
na extremidade do labio superior e no queixo, dentes 
bellos.' re?ulares, quasi verticaes, persistentes, e em 
que d1ffic1ln1ente dá a caria (4). 

Sendo muito vigorosa a sua compleição, resistem 
tanto aos. mais duros trabalhos, que Ulloa os chama 
in.sensiveis pela coragem com que supportam os sof
fr1mentos (5) em outra parte (6) os denomina ani
maes,, porque são robustos e não os incommodam 

(l) Oh. cit. 'I'. 2. · 
(2) Dos cabellos da raça a(llericana: diz d'Orbigny p ,128 

« Ils-ne tomoent jamais chez elle,• même dans la: vieilÍ~s;e la ' 
plus avancé'~._ ~ T. 2. º . Marcgraff. L. 8, e. 5 : fl ~eque facite · 
canesc.unt n1's1 :n,. decr~p1ta retat~~ · · ' 1 ,,', l·', 

(3) ~ª~· 'f>· 2, l_>· 184, e Robertsbn. ri. of. A .. L. 4, negam· 
lhes inte1r~mente. Marcg:raff. 'L. 8, p. 269 e Bar. am raram 
aut .. nullam Multi tamen dantur quí habent barbas nigras. ·, 

{4} ~ou.s avons ,.~ un grand nombre de vieillards' dont les , 
dents eta1ent usées JUsqu'à la racine par la mastication sans 
q11e le~r ~n. manquât une seule. Orb. p. 128. ' 

(5) Noticiai Americana1, p. 314. D'Orbigny. T. 2 137 
(6) U11 

' p. . 
oa, ob. cii. p. 320. · 

\ 
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muito as fadigas e as intemperies. Soffrem por muito 
tempo, sem o demonstrarem, a sêde e a fome, e rara~ 
vezes adoecem, bem que affrontem a humidade, o ca
lor e o frio, sem to1narem precauções; contramolestias. 
A prova mais concludente da sua optuna constituição 
é o costu1ne que te1n as mulheres indígenas, de pari
das lavare1n-se logo em agua corrente, continuando 
no n1esmo dia no seu trabalho con10 se nada lhes hou
vesse acontecido (1). 

Os velhos ignoram os inales da decrepitude, pos;
suem o gozo dos sentidos, como na n1ocidade, conse1·
vam os dentes intactos e os cabellos que não c~hen1 
nern alvejam nunca (2), tem a vis·ba, oouvidoeoolfato 
finissimos, os movimentos desembaraçados, · e o rosto 
pouco enrugado . Quanto á longevidade, d'Orbigny 
conhecendo a difficuldade de a deterininar, dá-lhes. o 
maximo de 100 annos, observando, porém, que pou
cos passa1n além dos 80. Dizem Lery e outros que 
chegam aos 120 e mais annos (3). 

Com a sua educação alcançavam no geral um alto 
grá.o de agilidade e de força. Newied tendo mandado 
os seus caçadores con1 alguns Botocudos, estes pela. 
ligeireza e rapidez da marcha, fatigados de os acom
panhar, ficaram atraz, deixando aquelles continuar.em 

(1) F ceminre mire fecundm, fµ,cili negotio pariunt, rarissíme 
abortientes ... plerreque puerperre statin1 post partu1u, neminll 
obstetricante, surgaut at,it obambulent; in10 ad fiuviurri vici ... 
n.um corp\lS a.blutum properep.t v.ictuniqQe binc inde eonqui-
rant. P1s0, de Medicina. L. 1. p. 7, · · 

(2) Lae.t. « F'icam muito velhos sem c.ãs nem calvas. » 
(3) (( raes ha delles que chegam. a viver 120 e maiS annos. )) 

Vida do Padre. J. d'Almeida, cap. 5, n. 8. O mesmo diz 
1'1arcgraff. L. 8, cap. 5. 

Premature pubescunt, tarde senescuni incolre ... supra cen
te.simum retatis annum, viridi e~ longeva senecta. Piso, L. I. 
Longevi s unt admodum, ibidem. · 

-
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sós a caçada . Lery diz que os 9-rcos dos do littoral 
eram tão compridos e fortes, que não tinhan1 ~ompara
ção com os que naquelle tempo eram usados na Eu
r?Pª· Um europeo, longe de os poder vergar e por a 
tiro, devera dar-se por contente, vergando o arco de 
um rapaz de 9 a 10 annos. E não é só que erain mui 
fortes os seus arcos : alén1 da. força que sen1 duvida 
era precisa para os manejar, despediam delles setas 
com tanta facil idade que, segundo o mesmo autor, os. 
Inglezes, os inelhores archeiros da Europa no seculo 
16, não atirarião seis em quanto os Tupinarr~M.,s, 
terião expedido o dobro ou n1ais. • 

E1n todos estes e no$ de111ai .. s exercicio$ çorpor-aes. 
primavam os indígenas. Darian1os para exe111plos se 
fossem precisos, aquelle índio que depois de encor
rentado1 salvou-se a nado na bahia de Nitheroy: e 
Se pé que co1n as mãos atadas nas . costas, fugio den
tre uma partida de cavalleiros hespanhóes, que o 
escoltavam. A vista destes factos poderá ser judiciosa 
a opinião dos que, como Virey, sustentam que aos 
póvos meridionaes não conve1n outro regimen senão 
o vegetal : negamos, porém, que desta idéa se deva 
logicamente concluir que a um selvagem não era 
possivel combater corpo a corpo c~m un1 europeo. 
Não obstante não lhes ~erem favoraveis as experien
cias do dinamometro sobre a sua força muscular, 
alguns se tern visto lasear com a mã.o leques de .pal-
1neiras, mergulhar por largo espaço, nadar dia·s inte~ 
ros, e cançar os mais infatigaveis andarilhos. ' 

Alem do genio bellicoso que os levava a torna
ren1-se dextros nestas artes, as $Uas festas ton1avam . . 
as vezes, não o caracter do puailato, mas o de exer-
cicios gymnasticos, ·que nem sempre deixavam de ser 
rudes. Tal é o jogo do tiro do barrigudo, no quàl 

I 



r 
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enfiam u1n páo, que tomávam, correndo e conti'nuando 
a carreira até chegarem á extremidade marcada para 
limite, en1bora tivessem de atravessar com elle algum . 
regato que désse nado. Em algu.mas tribus do sertão 
' ' ' 
conserva-se ainda hoje 'este jogo; rnas reservan1-n10 

para as celebrações de n1atrimonio. Neste caso dá-se 
ao vencedor a moça que chegou a ser nubil, repu
tando-se como o mais capaz de ~ salvar e1n occasião. 
de perigo. 

/ 

Concluiremos este capitulo com algumas observa
ções. 

Se q~izer1µos por: um .momento considerar qua l ~ra 
o viver do Tupy, os seus trabalhós, a sua organisa
ção em republica , conjecturemos approximadamente o 
gráo de bem estar e de energia que e!les deverião 
~s~ructar, e teremos ao mesmo tempo a .explicação 
desse estado de perfeição organica, que apenas se 
conhece na vida civilisada. 

Nascidos de p~is robustos e sadios, nunca ou raris
~i1:nas vezes affectaQos de · enfer1n~dades e:xce.pto no 
extremo quartel da vida, ' participavan1 em grande 
parte da organisação de seus ascendentes. Em quanto 
no ventr.e materno, as mães os não comprimiam 
' ' ' nunca, co~no desgraçadamente usam ~m mu~tas :partes 
as mulheres para occultar ou disfarçar a gravidez : 
os trabalhos e occupações diarias a que sedavam, nã-0 
obstante o seu estado, nem só lhes facilitava1n os par
tos, como era ta,mbem motivo p~ra. que os .filhos não 
sahissem aleijados nem defeituosos, nem ~01n esses 
vicios de organisação, que nas cidades populosas tor
nan1 a infancia doentia e miseravel. Nasciam robustos 
e con~ervavam por toda a v.ida a robustez; em qu~nto 
por outro lado os seus trabalhos os impediam de ca,.. 
hir em obesidade. Deste modo a força e saú<le de uma 
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geração era garantia da sàúde e da força das que ·se 
lhe seguiam. 

Abrindo os olhos á luz, e vendo a seu lado um arco 
e f rechas, o .menino comprehendia que a sua existen· 
eia dependia da destreza, agilidade, e coragem, qu,e 
soubesse desenvolver ; e que só por esse meio se 
podia tornar celebre e respeitado mesmo pelos seus. 
Começava1n desde logo a exercer as suas forças, pouco 
e pouco até a ponto de ·chegarem a: inanejar u1ri 
d'aquelles grandes arcos, que eram a inveja dos ar ..: 
cheiros et;iropeos, e dos quaes se serviam com mara
vilhosa d.e~treza. Esta experiencia lhes vi eu f~zer. 
Firmando-se no pé ~squerdo·, a.van:çav:am o direi:to, e 
com o dedo grande imprimião um leve signal na 
areia, recuando depois esse pé, mas conservando sem
pre o outro na ;mesma posição, atiravam ao ar, e a fre
cha vinha enterrar-se no rasto que . lhes 'servia d'e 
alvo. - Emfin1 uma espec'ie de gymna.stica natural 
- a subida de arvores, a carreira, - a caça, a nata
ção, e manej.o dos re1n0s, - a confecção elas armQ.s, 
davam-lhes aos membros incrível elastici,dade, 

Descendentes de ho1nens incomparavelmente mais 
guerreiros do que agrícolas, a sua educação era intei
ramente n1ilitar : a guerl,'a .~ra . a .~ua vida, - e só os ·~ 
feitos de arinas e os actos de coragem os podiam en
nobrecer ; só por elles podiam ter entrada no Ibake (1) 
e assentar· se entre os guerreiros das florestas eter
nas. 

(1) Têm para si que sómente as femeas e varões fortes, que 
nesta vida mataram e comeram em guerra muitos inimigos, 
?cpois que morrem se ajuntam a ter paraíso em certos valles, 
JUnto a uns outeiro~,. a que elles ~hamam « campos alegres • 
quasi outros Elyseos; e ali fazem grandes ·banquetes ; p6rém 
o ~ cobardes, que em vida não fi:teram façanha '\Ião penar com 
os máos espíritos. • Vida d o Padre J. d' A lmeida, e. 5, n. 7. 
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Devian1 sabervencer, mas como nem sempre a vic
toria é companheira da coragen1, era-lhes necessario 
tan'lbé1n que s·oubesse1n padecer, affrontar os soITri
mentos e mostrar-se tão impavidos no terr~iro do ini
mi o-o con10 destemido no ca1npo da batalha. Seus or-

o ' 
natos, suas pinturas, suas armas, tinham por firn cha-
mar sobre elles as vistas de todos. A compustura do 
guerreiro, que attrahia as attenções, era ta1nbe1n um. 
incentivo p'ara que as procurassem merecer, e não pra
tic~sse1n nunca um acto de fraqueza. Durante a moci
dade estavam sujeitos a terriveis provações para serem 
admittídos no logar de combatentes, e poderen1 aspi
rar ao rnando : estava aberto o campo para todos, e 
era legitima a ambição do esforçado e corajoso. Con
vinha que o guerreiro soubesse supportar a dôr com 
cahna e sem de1nudar o sernblante. D'aqui provinbam 
os tor1nentos da iniciação. Da relação de Hans Stadt 
se deprehende que entre os Tupys requ~ria1n-se igual
mente as provas que dos seus guerreiros exigiam os 
Ca,.aibas. Conta elle ter , durante o seu. captiveiro, 
visto u1n índio que de noite percorria as cabanas com 
um dente de peixe Rguçado co1n que rasgava as car
nes das pernas dos n1ancebos, para que. assim .ªP~e~
dessem a . soffrer setn se queixar. EL'a isto o ind1c10 

' . 
seguro 'de sua valentia, e a sua patente de guerre1.r~, 
que depois precisavam illustrar com a n1orte dos ini
migos. Os tropheos que assim conseguia1n, que tra
zião pendentes do pescoço, ou arrumavarn á entrada 
de suas cabanas, serviam-lhes de glorioso ornato. 

Educados nas florestas com um tacto de observa
ção extre1na1nénte delicado, adquirian1 invejavel per
feição <le sentidos. No borborinho confuso das flores
tas, distinguem sons quasi imperceptiveis, que lhes 
revelarr1 a passage1n de um animal, quebrando os ra-
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1nos, ou a inarcha cautelosa do guerreiro que os evita. 
Pelas pégadas que viam i1npressas no chão, distin
guiam a tribu que ali p~ssára1 e pelo. o1fa to a direcção 
que levava. Olhos de hnce, descobriam nas so1nbras 
das florestas ó ini1nigo ou a preza, e con1 o arco des 
pediam por entre as folhas a morte rapida e silencio
samente. 

Em resu1no alén1 dos caracteres physicos, que ser
viam para os differençar dos selvagens da Oceania, o 
Titpy era sadio, robusto, habil no fabrico de suas ar
mas, dextro em manejal-as, e com sentidos de extre
n1a delicadeia. A sua vida toda guerreira, e de guer
ra selvatica começava pelo exercicio de todas os sen
tidos, e rematava com o desenvolvimento de todas as 
qualidades que era inister ao guerreiro. Acostun1ados 
aos trabalhos, privações e soffrimentos de dôr physi
ca, á luta e ardis de guerra incessante ·e impiedosa, 
por meio delles chegavam á no1neada de guerreiros 
atrevidos e chefes ardilosos. 

Fortes e <luros co1no os seus arcos, a força européa; 
impotente sobre elles, carecia para os curvar de gei
tos e boa vontade, e sobre tudo de espero,r com pa
ciencia que a experiencia e bons offlcios os tornassem 
faceis de n1anejar e tratar, antes de rompel-os bru
tahnente con10 arrna inutil, e sem prestimo. J-Dra pre
ciso reformar os seus costumes, começando pela edu
cação, unil-os em vez de os separar, acostu1nal-os a 
a u1na vida pacifica, agrícola ou industrial, em vez de. 
os corroborar nos senti1nentos e propensões guerrei
ras , oppondo-os, para defesa propria, uns aos outros; 
e por esta forn1a aniquilando-os recipr0ca1ncnte, 

Qualquer, porén1, que fosse o systen1a que para 
com elles se adoptasse, era de indeclinavel necessi
dade que fos~ baseado sobre o principio de ben1 en-

\ 
1 \ 

• 



. 96 O BRAZIL E A OCEANIA 

tendida liberdade. Só dessa forma se poderia carear 
a vontade desses homens acostumados a uma vida 
liberrima, e cujo caracter, como delles acho escripto e 
e.lles o confirmam todos os dias, era em ultjmo grâo 
ins'off1·ido da escravidão. Ne utiquam jugum servitutis 
tolerantes. CAPITULO VI 

CARACTERES MORABS 

Religião e culto. 

1 1 

Nos primeiros tempos da de'scoberta da America, 
era como costume negar-se aos póvos selvagens tQdo 
o conhecimento da divindade. A esta idéa erronea 
juntaram os escriptores portuguezes uma·coincidencia 
que lhe parecia fatal, ao menos isso é o que se deduz do 
modo porque elles se exprimiam. Os Brazis não tinham 
na sua linguagem nenhuma das tres letras F L R (1) 
e d'aqui concluiram que não tinham fé, nem lei, nem 
rei. Oraéinexacto que elles não tivessem normàs pelas 
quaes nos casos de in aior momento se regulassem, ou 
chefes q"tle os dirigissem, e por outro lado, se exami
narmos a mythologia dos povos am~ricanos, ~eh.are

mos uma tal abundan'cia de crenças e tradições~ que é 
<lifficil comhinal.:as entr~ s i. Nos T~pys,' aléw .?i~~º~ 
admiraremos um 'tal qual desenvolvimento nietaphy
sico, que parece caracter isal-os. 

É verdade que d'Qrhigny (2) não consider~ haver em 

(1) Pronunciava-se: sem fé, sem lê, sem rê. 
(2) Or b. L'Homme A méricain. 'f . 1, p. 232. 

6 
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toda a An1erica ineridional, mais do que uma relig ião 
proprian1ente dita; mas essa co1nplicada, poetica cheia 
de ritos e , como todas en1 que de principio divino o po
der ten1poral está unido ao espiritual, do1ninada pel0 es
pírito de proselitismo. É esta a religião dos Quíxucts (1) 
Pachacanac (2) Deos invisivel, creador de todas as 
cousas, tinha o poder supren10, imperava sobre.º .sol 
e a lua, sua mulher; pois que ambos se acha1n suJeitos 
a uma inarcha regular e inva.riavel; mas como não co
nhecessem a forma <lo Deos creador , adoravam-no em 
pleno ar, sem que jám ais quizesse1n figural-o, en1 
quanto o sol, sua creação visi vel, t inha templos esp.a
çosos, paran1entados de preciosidades e riquezas ; vir
gens que lhes eram consag ra das, e por sacerdotes, por 
interpretes, sobre a t erra os Incas, seus filhos, aos 
.quaes o povo podia recorrer em seus males .para re-
1~edio de suas necessidades. Offereciam ao ·sol, fccun-· 
dador na ·terra, os fructos amadurecídos pelo seu ca
lor· sacrificavam-lhe alguns pacificos Uamas,-e o fes-
1tej~vam a0r.eq:uinoxio .de Sete1nb.ro, nagrand-e ireunião 

{l ) Robertson sem fundan1ento algu.m não recon~ec_e entre 
08 Incas senão o culto do sol, esquecido de sua pr1nc1pal en

·tidade Pachacanac. A prGposito da religião dos !fncais (T. 1, 

1
pag. 242.) estabelece um,genero de cornp,aração o da ~en1pera
tu.ra do loaar com o systema religioso dos que o habitavai:1 : 
... Le culteb du goleil aurait-il pu nattre sous la zo~e torr1d~ 
dont les feux dévoran\s eontTaignent incessamment 1 homo1e .ª 
chercher l'on1hre? sous ,la zone torrirle ou lc matin . et 

1
le ~01.r 

sont lcs seuls inslants de vic pour la naturc? rv1~1.s n 6tait-1l 
pas totrt naturel que ce culte devint un besoin po11r les'peuples 
habitants d !s plateaux élevés, n'ayant de chaleur qu.'alors q~.e 
l'astre les éclaire, la nature se glaçant ~ut~ur d'eu~ .des, qu il 
se cache; aussi trouve-t-on 1es r:iêmes pr1.nc1pes rehg1eux. sur 
le plateau du P érou et sur oelut de Cund1namarca. (V. P1e~ra 
Hita. Conquista, pa.g. 17. Herrera. Dec . . vr. L. Y· cap. VI)1 
plac6s dans les mêmes conditions, tand1s que r1en ~hez les 
peuplcs des réo-ions cha:üdes, n'annonce le culte du sole1l. • 

(2) Orbigny.
0
L'Homme Amérioain. T omo l .0

, pag» 232. 
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do B.aimi: O• inais proxim0 parente do Inca era o seo 
primeiro sacerdote, os outros membros da familia un
perial administravan1 os nun1erosos templos espalha
dos por todo o reino. ,, 

As pequenas tribus tapuyas tinham uma religião t ão 
pouco co1nplicada, que não é muito para admirar que 
autores de nota, e mesn10 viajantes que entre elles 
n1oraran1 e os observara1n de perto chegassem a eles~ 
conheeel-a; mas negar-lhes toda e qualquer noção de 
um ente superior (1) é principio a que repugna a phi
losoplua, e que em relação aos Tupys se acha sobe
jamente desn1entido. 

Lery die; positivamente, e por mais de uma vez que 
entre os Tamoyos, tupannãotinha .significação alguma 
religiosa (2) « Uma vez, diz elle, pregando~lhes a excel
lencia de um ser supre1no, creador de todas as cousas, 
·em pregamos para o designar a palà vra tupan, q.ue quer 
dizer trovão, de que elles se mostra1n en1 eJC..trem-0 me
drosos. )) É isso o inesmo que escreveu Barlreus. (3) 
Acommodandor-11.os á sua :rudeza, prosegue Lery, to
mavamos d'aqui motivo para lhes dizer que era esse 
Deos do qual lhes fallavamos e que para mostrar o 
seu poder e grandeza assim fazia t~e1ner o céo e a 
terra. R espondian1 a istó, que· pois os espantava por· 
tal forma, era um deos que para nada prestava. » 

Outros autores, porém, e nes te particular ~is acre
ditaveis, são de diverso parecer. A Notiçia do Btrazil 
escreve dos Carijós do mar ou do~ Patos.« Não ado-

(1) Azara. Vogage dans l'Amérique méridionale. - Paw. 
Rechér:chet sur le~ Américains. - Robertson. Historg oj 
Ame rica. 

(2) Lery,. p. 233. 
(3) Numina nulla., deos nullos celunt, nisi tonitrua forte aut 

fulmina_ quorum magna animos incessit venera.tio. 

• 
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ram certos deoses, ne1n reconhecem certas divindad~s 
111ais do que en1 geral e em conruso um estrondo es
pantoso que assombra os homens. (Stadt cap. 22) P?· 
rem observadol' de uma ininuci.osa e e~crupulos.a ex_ª?· 
tidão 0 que diz é que elles não conheciam a existencia. 
do verdadeiro Deos. D'Orbigny accrescenta. «A sua fé 
(dos Tupys ) tinha por principio de um lado a ·espe
rança do ben1, e do outro o temor do mal; mas este 
syste1na suppunha uma associação de idéas7 de re~~ 
xões que não teria exigido o culto de um obJ~cto v1s1-
·vel pa.ra todos e de abstracções que cons1deram~s 
como superiQres á capacida'd,e intelleotual dos Ameri
canos, que se reputava muito infe.rior ' a do resto da 
humanidade. 

'l'upan não significava o trovão ; mas uma exellen -_ 
eia superior, cotno traduzindo Laet, lhe chamou o 
Padre Vasconcellos. No Pará e rviaranhâo, onde s~ 
encontram mais puros vestigios da li.ngua geral e ~te 
entre tribus que a outros respeitas differem m~1to 

'':entre .si; é ~sse o sentido que se Üá âquella <pala:vra. 
Pelo 'l'upana ! é utn modo de jurar por graceJO que se 
ouve a muitos de nossos con1patriotas. O vocabulo que 
entre elles serviria para designar aquelle fenomeno 
seria Tupacanunga. a voz de Deos; (Exodo cap. 20 
v. 19,) 0 som que elle produz quando quer ser escu
tado pelos homens. Que elles não considerav~m o tr~ 
vão como divindade; mas antes co1no man1festaçao 
d6ll3i, é 0 que nos assegura Laet, quando escrev:eu .. > 
Trovão é a voz ou so1n dçi suprema excellencia (1). 

(1) Ind. Occ. L. 15 e. 2.0 e 11, anno~i;ido Marcgraff_ L. 8. 
c. tl, escreveu o mesmo autor : « Brasilienses Bar~ari mul
lum pene habent religionis sensum ... N eque de um ~l1quem no
verunt neque proprie adorant quicquam, unde nec il_lud nom;~ 
in ipr~rum idiomate reperire est quod deum exprimat : n1s1 

. ,. ,, 
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Era pois Tupan uma divindade grande, magestosa, 
tremenda; poré1n nunca malefica : a religião dos Tu
py ~ collocava no apice dos seus mythos um ser nepes
sariamente bom; a sua essencia ~ra o b~m, .- fazia-o, 

' porque o queria; queria-o! porque er11 isso de sua na-
tureza, como é da natureza das arvores produzir flô
res e fructos, e do sol dar luz e calor. Não carecia de 
preces para inclinar-se á compaixão, nem o sangue 
n1a•1charia os seus altares, quando os tivesse, ainda 
que se n1anifestasse aos homens pelos roncos do tro
vão, que el'a a sua voz, e pelo fuzilar do relampago, 
que era a luz dos seus. olhos,' 9 clarão divino. Se o, 
bem constituia o seu fundo, a sua essencia, não era 
mister supplicas, nem preces parà que elle q produ
zisse. Se algum culto lhe tributavam era sómente o 
interno. 

forte Tupa, quo excellentiam aliqua.111 supre1na.m denotant :. 
unde tonitru vocant Tupacununga, id est strepitum factun a 
suprema excellentia. a verbo acunúng strepere. Fulgur auterlJ 
Tupaberaba, id est splendorefu ~xcell~ntire a :verbô aqeraQ. 
resplendere. • , 

Sobre a etymologia da palavra. Tupan não se contentaram 
os autores de. lhe ir procurar a origem no grego 1'o Pan, que 
se traduziria em latim - verbum totum - exprimiria o que e 
tudo, o que resume tudo, o s todo " por cxcellencia. O Padre 
Antonio Rodrigues e Dobrizoffer acharam outra. 

Padre Antonio Rodrigues. Conquuta. e1piritual del Para
guay (ou R elacion del Paraguay) diz que Tupari ou Tapá,, . 
q~e é a mesma cousa, é o nome proprio de Deos : « Conos
c1er?n qu~ avia dios, y aun ~n cié,uto modo su unid~d,, y se ; 
colhge dei nombre que le· dierqn, ·que é.s Tupâ, la; primera. " 
palabra tu, és admiracion : la segunda pa, es interroga6ion i ': 
Y assi corresponde al vocablo hebreo manhú, qui est. hoc 'l 
en singular. ,. Dobrizoffer escreveu. (1'. 2, p. 77). Tupá. « B:oe 
vocabulum é duabus particulis componitur. Tu enim admiran· 
tis, pa interrogantis vox est Crelo tonanti, metu perculsi -
Tupá - exclamare solebant. .. quid esi hoc ?1t 

Os povos das Antilhas, diz Rochefort que se occultavam nas 
cabanas timidos e medrosos, quando roncava. o trovão (Vid , tam· 
bem Laffitau. Moour.1 des sauoa9e1 américainrs. 'f. ~' p. 125.) 

' 6 . 
• 
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Comtu<lo, reconhecendo a existencia de um ser 
grande e poderoso, embora tremendo, não escaparam 
os indigenas á tendencia que tem todos os póvos bar· 
baros de votarem cultos á divindade terrivel e male-

. .fica; n1as que as dadivas e offerendas tinba:c11 o condãb 
de amolgar. É o Anhangá do Diccionario da língua 
geral, o Aignan de Lery, o Ingange de Hans Stadt, o 
Aigneu de Thevet; mas. fóra destes ha ainda outros 
espíritos, cujas funcções na mythologia dos indigenas 
não podemos bem descriminar. Chamam ao diabo, diz 
Marcgraff (1) Angangá, Jurupari, Curupa't'Í, Ta
guaiba, Temoti, Taulimama, a:os quaes Laet (2) ac
crescenta Ouripira, Macache,-a, Ma-rangizona . 

• 
E ' aqui de notar-se a singular contradicção em que 

aahem os eseriptores · do seclllo XVI, e princípios do 
XVII, quando, reconhecendo nos indigenas do Brazil 
o conhe:e.imento de um poder µialefico, lhes quizeram 
negar qualquer noção de um ente bemfazejo. É certo 
que e1n todo o selvagem se nota a téndencia, e como 
que a predilecção para o culto de um ser ou dos seres 
maleficos ; n1as isso não implica com a noção de um 
ente bemfazejo. Sem essa noção o mundo se conver
teria em um horroroso pandemonio, absolutamente 
incompatível com a idéa de ·úm n'Qundo· s1ubse~uente. 
e feliz, onde a virtude-, ou pelo menos o valor, espe
rava encontrar as recompensas. devidas áquelles que 
se houvessem tornado distinctos por actos de bravura 
e heroicidade. 

Anhangá, entidade inteiramente espiritual. sem 
idolos que o representassem e que. o tornassem visí
vel, affligia os guerreiros com males inauditos, ata-

(1) L. 8, e. 11. 
~2'} Annot. ad Marcgra,ff, ob. lib. et e. cit. 

. . , 

O B'RAZlL E A OCEANIA 103 

cava-os com alienações mentaes, com terrores e sonhos 
amedrontadores, e descendo muitas vezes ao emprego 
de meios physicos, flagellava-os de modo lástimavel, 
quando os encontrava a sós e fóra cíe horas. As des
graças in<lividuaes, as derrotas nas batalhas, os males 
que ás suas tabas sobrevinham lhes eram attribuidos. 

O homem acommettido de uma enfermidade, o 
menino que era encontrado agonisante junto á fon-te
ou á beira do caminho, a inulher que abortava de 
susto, o caçador mordido por uma serpente on devo
rado pelas feras, eram as victiinas de suas malvadezas. 
E· tão forte era a sua. credulidade, tanto se lhes exal
tava a imaginação neste ponto, que esses homens 
fortes, e a.inda inesrno·os asselvajados Aymorés, acos
tumados a uma vida toda de privações, ás rudes ini
ciações' da vida guerreira, aos soffrimentos de todos 
os generos, sentiam-se como que acommettidos de 
uma sazão de terror, recordando-se das vexações sof
fridas por culpa de Anhangá (1). 

Anhangá ou Mbai-ayba, lêmos.no diccionario tupy, 
quer dizer coúsamá. Parece~ porém, que por inexacta 
apreciação se 'introduziu entre os primeiros escripto
res o erro de suppôr-se que tal designação exprimia 
a divindade malefica. O verdadeiro nome do genio do 
mal não seria anhangá, n1as Jeropary, sendo aquelle 
o.om,o o ·priJneiro ministro, o principal executor das 

(1) V. entre outros Lery, pag, 236 : « Cependant pou1• mon
trer que ce qu'ils endurent n'est pas jeu d·'enfant, comme on 
dit, je leur ai souvent vu tellement apprendre cette furie. infer .. 
nale,. que quand ils se ressouvíennent de ce qu'ils avaient souf
fert le passé, frapant des mains sur leurs cuisses, voire de. 
détre!'se, la sueur venant au front, en se complaâgnant à moi, 
ou à autre de nostre compagnie, ils disoyent :. e Maiz atuas
sap acequeiey aygriliam atupané :o; c'est-à·dire : « François, 
mon ami, ou mon parfait allié, je crains le dia.ble. • 
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vontades do ulthno. Segundo o Padre lves d'Evreux, 
obra ·de que não se suppõe existir 1nais do que o · 
exemplar que se conserva na Bibliotheca de Santa 
Genoveva de Paris (1 ), o~ seus sacerdotes nunca 
haviam fallado a Tupan, aos cinnpanheiros de Jero
pary (2) que é o servidor de Deos. Por esta frase se 
quiz entender, co1no é e.ffectivamente, terem os indiüs 
conhecímento dos genios secundarios dos bons e máos 
espiritos, chan1ados aquelles, segundo o Padre Vas .. 
concellos, Apoiacienê, e estes Ouiaoupia (3). Os espi
ritos favoraveis faziam descer a chuva em tempo 
ºPP<.?rtuno1 e pal'eciatn. destinados ~ regulare1n a tem· · 
peratura, e sere1n mensageiros dil!O'entes subindo . o , 
incessanten1ente <la terra ao céo. Os demonios, sujei-
tos a Jeropary, habitantes das aldeias abandonadas, 
se.oppunham pelo contrario a que a chuva cahisse na 
~s,ta;ção · propr~a, que as flôres fruqti'fioassem, que os 
·frtlctos sazonassem, e maltratavam de 'n1il rtlodos a' 
quantos encontravam. 

Macachera era·o espirito que acompanhava e prece
d~a ao guerreiro nas suas marchas (4) . Curipira presi
d1Q., aos enpanos e .' mentiras (5). Curipi,·a, vagando , 
sQlto no 'espaço era 'o genio' do pehsainento (6). Ou
tros, sob formas visiveis habitavam as florestas e os 

. (~) De~e-se o conheci°'.ento da existencia deste exemplar jJ. 
dihg~.nç1a do Sr. F. Den1s, a quem tanto deve o Brasil. 

' ~ ,(2l Tambern se escreve « Geroparg >>. Afastando-me do 
Padre à'Evreux, ti"~ em_1 V,ista ª ' opinião de Laet. L. 8, e. 11. 
~d Marcgraff : Jttripari et anhanga significant simpliciter 
díabolum. 

(3) Estas duas palavras parecem escriptas com orthographia 
franceza. . 

(4) Lae~. Annot. ad. M. L. 8, c. 11 : « Numen viarum, vía-
tore~, precedent. " . , 

(5) .<Jb'. cít,. numen menUam - méntira . ou pensamento? 
(6} Padre Vasconcellos. 
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rios : são os Caaporas e Mães d'a~ua (1). O Çaapora 
(vulgarmente caipora) veste as feições de um. in<lió, 
anão de estatura, co1n armas proporcionadas ao seu 
tamanho, habita o tronco das arvores carcomidas para 
onde attrahe os meninos que encontra desgarrados 
nas florestas. Outras vezes divagam sobrP- um tapyr, 
- ou governa1n uma vara de infinitos .cait.etus ~;lvaI- · 

gando o maior delles. Os vagalumes são os seus bate- · 
dores, é tão forte o seu condão que o indio que por 
desgraça o avistasse era mal Stlccedid9 em todos os 
seus passos. D'aqui Yem chamar-se ca'(pora ao homem 
a qu,ern tudo sahe ~o revez. A mãe d'agua, g~~cio~a 
creação d'e fantasia intertropiGal, habita ó fundo 
dos rios, bella, cheia de attractivos, de encantos, de 
seducções irresistiveis symbolisa o amor que têm á 
agua Oi habitantes dos climas ardentes. 

Temos pois dois seré.s superiores, contrarios,é in
dependentes - os dois principies dos ' Persas ~~ o 
bem e o mal, ambos poderosos, amhos deificados -
Tupan e Jeripary : - alem destes os espíritos que 
compõem a côrte de cada um destes - os bons e os 
máos espíritos e assim como o Deos bom era oppo~to 
ao· Deos ináo, os espiritos que, ser,vian~ a cada 'uffl '.' 
delles se contrapunham tambem entre si. Ao espirito 
do pensamento se oppunha o da mentira, - ao das 
jornadas, o Caapora que o extraviava; ao dos acon-
tecimentos felizes, o da morte desastrada. . 

I< ' 

Estabelecidos os élos que prendiam o c~o á terra, ' 
,, 

(1) .t... mãe d'a.gua. será talvez de origem af'ricana, sendo pre
sunüvel não ser dos índios, em cujo idioma. não encontra.mos 
termo para a exprimir. Caapora poderia. bem ser invenção 
dos padres para os chamapem à vida social, ou dos , colo~oa 
para .e~plica.rem o desapparecimento de , meniµos, que ellea 
talvez tivessem rouba.do. · 



100 O BRAZIL E A OOEANfA. 

o desejn natural ·ao homem do desconhecido, - ou 
antes as aspirações do infinito, lhe fez adivinhar a 
immortalidade da alma, que parece a revelação in
tima de um sentido desconhecido. Anga se chamava 
a alma em quanto unida ao corpo: depois da sua sepa
ração ia1n umas para a companhia dos bons, outras 
para a dos mãos espiritos. Aquellas deleitadas com 
a vida dos seus elyseos, beneficas-e amigas, parece 
que nunca mais voltavam á terra dos viventes , ou .so
mente o faziam para prognosticar algum successo á 
sun fa1nilia ou descendentes, ou tribu, no canto me
lancolico da Acauan. As outras, pelo contrario, vaga-· 
vam, terriveirs nas florestas, a1nedrontando os vivos 
com apparições estupendas, e então chamavam-se 
Mbaê-ayba que litteralmente corresponde ao portu
guez - « cousa má,» - · en1pregadas no mesmo sen
tido: Angoei·a ou [{aagerre lhes chan1a va1n outros ( 1). 
Quando, porém, annunciavam a inorte, e provavel
mente desastrada ou deshonrosa, tomavam outra de
signação. Marangigona, diz Laet, (ad. Marcg.), não 
significa Deos, mas a alma separada do corpo, - ou 
uma cousa ·que os Brasis não conhecem bem, ainda. 
que a temam sobre. modo, que lhes annuncia um fim . \ 
prox1mo. 
· lindependente destes deoses e destes espirito8, a 

alma, destes homens rudes, lev:an.tava-se algumas 
vezes b. conten1plação dos astros brilhantes da noite. 
Póvos que· principiavam a cultivar a .agricultura, e por 
isso melhores observadores dos feno1uenos da natu
reza, - oqtros que passavan1 a vida no descan1pado, 
ou. á sombra copada das fio.restas, tributav:am culto a 

{1)' Afftigés de ce malin esprit qu'ils nomment autrement 
Kaagire., Esta palavra é composta de Caá matto, e guerra, 
isto é guara, habitante : o mesmo que Caapora. 

O BRAZIL E A OCEA.NIA 
' 

107 
"Certas estrellas e constellações que constantemente 
os alumia va1n e dirigia1n e1n suas nocturnas expedi
ções, e pelas quaes muitos delles numeravam os seus 
annos de vida (1). Barlceus (pag. 225) falla de uma 
tribu a que chama tapuya; mas que sendo, como elle 
pretende, agrícola, não podia deixar de pertencer ás 
da família tupy, na qual era venerada a ursa maior. 
Recordavam-se ainda do tempo em que todos viviam 
felizes sem cultivar a terra sob a influencia do seu 
astro protector cujo amor elles sentiam ter perdido(2).. 

Comtud0 estes ele1nentos espirituaes da sua reli ... 
gião estavam abafados por grande numero de supers· 
'tições : tinham os seus feitiços que •a.1s· mai:s, das vezes 
não ·passava1n de osso de algum animal carnivoro,
de uma araBha ·deseceada, dos membros de sapo, ou 
•mesn10 de alguma produc<;,ão mineral ou vegetal sem 
prestimo como se1n virrtude. Alguns destes tornavam 
o caracter de manitós, que eram como outros tanios 
deoses iares ou privados , quer trazidos ao pescoço., 
como feitiços , protegessem o individuo, - quer pen
durados á entrada das tabas assegurassem de sur
preza de inimigos . Por outra parte atteridia1n muito 
ao encontro casual· de certos animaes, - 'ao gxjto de 
certas aves, principalmente da acauan, por cujo canto 
até fingian1 conhecer a ohegada de um hospede e o 
te1npo que se dernoravam na jornada. Os sonhos tam
bem, como ,entre os romanos, erain1 objecto<le.gra:nde 

' . 
(_l} Annos suos nume~n:nt ab exortu Heliaco Pleiadu.m, quo,s 

ceieu vocant, atque ideo a.nnum co1ern nomine denotant. 
Marcg. L. 8, e. 5. 

(2) Barlceus. Nuinipis loco ursam majorem vener:a:nt. Fabu
lantur et nugactur de vulpe, quce in odium ipses apud. deum 
suun1 , ursan1 1najore1n adduxerit, tantique numinis favorem 
á g~nte sua averterit : olim optimam se, 'facilimamque vitam 
vex1sse. cum pascerentur ultro. 
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importancia, a caça, a p.esca; as excursões, as festas, 
as mudanças de tabas, as declarações de guerr~, bem 
como niuitos aetos individuaes eram determinados 

pelos sonhos. . . . 
Com estas busões, ainda que a sua 1111perfe1ta reli-

gião tiyesse por base principids espirituaes, ~as s~1n 
um syn1bolo que os representasse, estavam est~s pr1~-

. •
0

co: tanto em risco de desappareceren1 das intelh-01p1 ~ . . 
gencias, que no descobrimento da A~er1ca., mu1t?s 
viajantes os desconheceram. Como alem disso nao 
julgavarn que ao espirito do bem ilnportass~ outra 
adoração que não fosse des fructar os benefic1os que 
elle' espalhava' por toda a natureza, - ·o seu cul~o ao 
menos 0 externo, era todo e exclusiva1nente dedicado 
ao espirito do mal : pata estes os rogos, as offrendas, 
os sacerdotes. ~as em u1n governo sem chefes senão 
'temporarie>s·, onde só havia de pers.istente os s~cer
dotes, o poder theocratico se m(\\ntu~ha ,por ine1~ de 
mysterios e superstições ·absurdas, fazendo acredita r 
. ue alguns segredos dos simplices ou ~a natureza 

' ~ue po~sui~m, eram revelações da ~i~indade,'c01n a 
qual se coqununicavam. As s,uperst1~1ções por t.anto 
tomaram o logar da religião, e os soc~rdotes o l~gnr 
d d. · d d A imaainação illud1da fant~s1ava a iv1n a e. .Q.. , ., o b' 
'protectores o~ deoses nos mais insignificantes ? Jec-
to~ ; ma:s o que é de admira~, o que ~rova 8: boa .1ndol.e 
dos indígenas e o alegre não colorido da sua imagi
nação, é que o proprio ,culto do terror nu~ca entre 
elles chegou a ponto de os fazer derramar sangue e1n 
seus altares em honr~ de ~uas divindades. 

O f 't' rl\s e o culto dos m anitós tinham quebrado s e1 ly--- • h 
o ultimo elo que os prendia uns aos outros- ~tn ªr:r1 
acabado de destruir a religião que só poderia unir 

• tribus c.ontrarias alnda qµe descencente~ da me~ma 

• 
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raça. Sem oom1nunhão de interesses, sem communhão 
de principios, 0,s feitiços manitós, deoses privativos 
de cada taba, de cada fomilia, de cada individuo, t en
diam a separal-os cada vez inais uns dos outros, e a .fé 
que podia ter cada rn11 no seu ídolo, · arrefecia por 
não ser aviventada no g rande fóco da religião de 
tOdos, e porque se não r eferia aos mesmos objectos . 

Sem chefes senão temporarios, sem deose.s senão 
o-que cada um fantasiava para si, a sociedade não 
podia prosperar ne1n ainda subsistir por muito tempo; 
mas ap'ressemo-nos a notar que esses mesmos factos, 
tornando mais azada a conquista, facilitavam a propa
gação da fé catholica. A conquista encontrou tribus 
espalhadas e hostis, e a fé não teve de combater 
dogn1as profundamente enraizados : mas supers tições 
mal cridas, e os individuos que alimentavam não for
mavam uma casta privilegiada, ne1n um corpo res
peitado. 

Tendo reconhecido a grande verdade da im1nor ta
lidade da alma, o espiritualisn10, adrn~ravel nos indi-
genas, lhe havia dado tal importancia, que elles a 
não julgavam indigna de co1nmunicar corn a divin
dade. Esta não se lhe communicava imm,ediatamente 
senão por intermedio dos espiritos, quer fosse que as 
suas palavras carecessem de interpretes para cabe
rem na intelligencia hnrnan,a, quer as emanações da 
sua omnipotencia fosse1n fortes de mais para serem 
percebidas sern damno por uru simples :mortal. Os 
sonhos eram os seus dicta1nes, e por ineio delles 
sabiam os homens o que inelhor lhes convinha fazer 

• 

na vida; mas quando em contacto con1 urna potencia 
superior o espirito se perturbava, as idéas confun
diam-se, e era então preciso que houvesse um inter-; 
inedio entre o céo e a terra, entre Deos e os homéns 

7 
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que . decifrasse o sentido occulto ?e ~m ~onh~, ou 
separasse delle o que poderia ter sido insp1~açao de 
um espírito inaligno. Estes seres intermed1os entre 
Deos e as creaturas era1n os sacerdotes os Piagas ou 
Pagés, e os Ca1·aibas. Por esta.alnaneira. se effec~uava 
a correspondencia. Deos transmittia avisos por in~er
medio dos espiritos, e os homens os comprehend1am 
por inter1nedio dos sacerdotes; e o él~ mysterioso que 
atava os dois fragn1entos desta 'Cadeia, era, segundo 
as circumstancias, qualquer fenon1eno da natureza, 
.onde a credulidade ' desc0rtiµass·e prognosticos, os 
cclips·es, as chuvas, a tempe~ta:de, o canto de certas 
aves, o encontro d~ cert'os animaes, e sobre tudo e 
rp.ais qu~ todos - os sonhos. · .. 

Não bonhecia1n talvez o dogma da macula or1g1nal; 
mas, apezar disso pareceu-lhes que os sacerdotes ca
reciam de u1na iniciação longa e penosa, durante a 
qual se purificassen1 e se tornassem dignos da divin-
dade a que servia1n. . . 

J:i'ugindo dessa tal qual sociedade que t1nha1~, teti-
ravam-se á cabanas afastadas e obscuras, ao oco das 
arvores, á lapa dos rochedos ou ás cavernas t~ne~r?
sas onde nenhum guerreiro entrava, e de cu1a v1z1-, . -
nhao.ça se abstinham : ali im~ondo-se pi·1vaç~es, 
padeçendo tormentos da necessidade, e,~ um viver 
aust~ro e .mysterioso, e durante longf).s noites pa~sa
das no silencio apenas inte1·ron1pido pelo borbor1nho 
confuso ''.das n1~ttas, dados á meditação, á inacera~;ão, 
~o jeju~, tornavam-se ex0essiva1nel).~e ncrvo~os ~ de 
uma sensibilidade esquisita. O respeito que 1nsp1r~
varn aos demais fazia com que ainda mais se respe1-
tassem' e ai consideração em que eram tidos, redo
rava a~uella em que se tinha1n a si proprios. O s 
segredos que possuíam, obtidos pela observação e 
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experiencia, ou herdados de seus antecessores, eran1 
como o sello da sua autoridade, e o característico do 
seu valimento para co1n Deos. Estranhava-se a sua 
vida, o seu isolamento, a austeridade de seus cos-

• 
tumes, e quanto e1npregavam para grangear presti-
gio. Suppunha-se delles como na idade média dos 
que se clausuravam, que u1n guerreiro não deixava 
as su~s tabas, o seu modo de vida, as suas festas, os 
seus Jugos, as suas guerras, senão por uma vocaçao 
Corte, por um chamado providencial. 

Eram por tanto reputados eo.tes superiores, e em · 
falta de a·1nor, inspirav:azn Ulll respeito cegn .e µm 
temor incrível. Conhecendo particularn1énte a toxí- ' 
cologia americana, o menos inco1npleto dos ' seus ! 
conhecimentos, e a virtude de certas folhas, plántas 
e raízes, facil lhes era produzir a morte, a loucura, 
ou provocar u1na enfermidade artificial. Con1 a repu
tação que tinham não lhes era tambem muito difficil 
attribuirem-se todos os aconteciinentos, favoraveis 
ou desfavorave~, sobrevindos a um guerreiro ()U a 
uma tribu, conforme lhes fo$se amiga ou inimiga. 
Tal era o seu prestigio que julgava-se serem elles os 
que inspiravam aos guerreiros o espírito da força e 
que delles dependia o bom exito das en1prez~s -
pelo que eran1 seguidos os seus conselhos, respeita
das as suas ordens e infalliveis os seus anath~rnas. 
Se vacticinava1n, ai n1orte a alguem, nenhu1na,'s0:lVia- · 
ção. ~avi~ para .este, qu~, ' levado pela irnagi:ri.~ç~p ,e ' 
pre1u1zos, s.e de1:xava vencer do desanüno, ·dé modo 
que o terror e a convicção da fatalidade immin·ente 

' paralysava-lhe o giro do sangue e o curso da vida. 
P elo contrario tambem, conhecendo elles quão grande 
era. a influencia do moral sobre o physico, bastava 
que com algumas ceremonias _grotescas asseguras-
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sem a vida a qualquer enfermo para que este em 
certos casos se restabelecesse .. 

Eram pois não só os sacerdotes, mas os augures, os 
interpretes dos sonhos, o guar4a vivo das suas tradi
ções religiosas. Ainda mais : diz Hui:nboldt q~e ? 
nome de Ca·raibas, que aos Pagés se dava (1), indi
caria que entre estes póvos selvagens, u1na nação 
privilegiada teria renovado o antigo uso dos ohal
dêos, que preenchia1n as funcções de magos ou ade
vinhos entre os povos das cireumvizinhanças. A sup
posição do illustre viajante basei~-se de algu1na ~orma 
em asserções dos viajantes a:nter1ores a elle, obrigado 
pela sin1ilitude dos factos, e pela identidade das deno
minações. Caraiba era a nação que a todas as outras 
subministrava sacerdotes, e d'aqui todos os sacer
dotes eram conhecidos por aquella nacionalidade. As 
provas porque aqui e ali passavam, indicam-lhe uma 
orige1n com1num, con10 que uma só cabeça ou to~as 
as cabeças de u1n só povo houvessem reconhecido 
ao mesmo tempo a necessidade da purificação em 
homens, que se iam dar a tão sublime inister, e com
binado os i11eios para chegar a tal resultado. Acha
mos tambem que u1n dos ran1os dos incolas, os que, 
segundo penso, deveram .ter sido os ultimos a desta~ 
car-se dos Caraibas , os Carijós, era1n os que,, co1no 
sacerdotes, gozavam de 1nais alta reputação.« E toda 
a nação dada a feiticeiros, escreveu o Padre Vascon
cellos (pag. ou nº 1.24) e pouce depois accres.centa 
« ten1 e reverencia e11tre si feiticei1·os; os ina1s e1n 
nu1nero, e os n1ais fa1nosos que ha entre todas as 
mais nações do Brazil. » 

(1) Diremos abaixo que di&tincção nos parece deve-se fazer 
entre Pagés e Caraibcts. 
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. Passando a classifical-o, diz o mesmo autor, que ha
VJ.a uns que curavam, chupando, e a estes chan1avam 
pagés en.gaibas; outros, propriamente os pagés, que 
matavam com feitiços; e por fim os sacerdotes verda
deiros, a que <lavam o nome de Carahibebês, palavra 
que, segundo o mesmo autor quer dizer an}os. Estes 
passavam de aldeia em aldeia, sem que em nenhuma 
dellas fixassem a sua residencia, como verdadeiros 
missionarios; eram estes os que communicava1n com 
os espíritos, os interpretes da divindade, os ministros 
de Tupan, os que podiam transmittir a força a quem 
lhes aprouvesse, tornar os guerreiros intrepidos, a 
te~ta fertil de rc;tizes e fructos, que eram o principal 
ahm.ento dos Titpys, e verdadeiros maracás. Nem 
faça duvida encontrar-se escripto no Padre Vascon
cellos. Caraibebê, quando Lery e outros os appelli
dam simplesmente Caraibas. Os mesmos jesuitas em 
outras obras,. a Chronica da Co1npanhia no Brazil 
dizen1 que os índios deram este appellido ao Padr; 
Anchieta, admirados da rapidez de suas viagens. A 
palavra assim composta parece indicar homem que 
vôa, volante ou ambulante, o que está de accôrdo 
c?1n os co~tumes do sacerdote Caraibas. Como, po
rem, em virtude ela sua vida ambulante, não podes
sem estar presentes onde houvesse necessidade delles, 
não é de admirar que os pagés muitas vezes se arro
gassem attribuições e funcções, que só áquelies co1n
petiam, de inodo que com o tempo e enraizamento 
do costume, os estrangeiros poderam confundir es
tas duas entidades. 

Te1nos então, os pagés inediccs, os pagés feiticei
ros. sendo de ordinario feiticeiros e medicos ao mes
mo tempo, e os Caraibas, sacerdotes : os dois primei
ros aggregados ás tribus e seguindo-as nas suas emi-
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grações, o ultimo essencialmente ambulante (1). Mas 
nem sempre as curas eram felizes, nem sempre passa
va in1pune o sortilegio : os parentes do paciente pre
tenderião to1nar vingança da morte ou · da offensa, 
pelo que ver-se--hiam os pagés obrigados a lançar a 
culpa de um ou de outro aconteci1nento sobre algu
n1a pessoa ou tribu vizinha. Originava-se então a 
guerra; mas guerra implacavel e ran~orosa, de que 
o vencido procuraria vingar-se, e ern que o triumpho 
d0 vencedo1· , era como u1n desafio lançado aos ami-. , ' 

" gos e paret1tes do sacriflcado. 1 , , 

· Este'estado era· favôrabilissimo á 'Conquista e par.e. 
. '~ ell<f,, ·1~omo se vê, . oontri~t1i~m os .T>agés. Era1n hornens 

I)1a.i's te,:nidos que respeitados, :por isso que un1 clelles 
os ' feitic~i ros, personificando o genio do mal, tinham 
o poder de damnificar os que quizessem, en1 quanto 
outros, os medicos, não podiam nesta sciencia lutar . . . 
com os jesuítas. Contentavam-se, porem, ele queimar 
sal e pimenta por onde aquelles tinhão de passar. e 
tratavam de persuadir aos seus da influencia maligna 
dos Padres, aos qnaes attribuiam as pestes, as mortes 

e as derrotas. 
Os Caraibas tamben1 fugian1 do contacto desses ho-

mens e dos indigenas que os rodeavam, ou porqQ.e ie
rniaÚ.1. que os seus embustes fossem descobe~tos, ou 
porque reputasse1n que aquelies seus co:r;itei:raneos, 

'I 1 • 

j • _, ~ ' 

'- ' 1 ' ' U') 11 faut savoir qu'~ls ont ent.re eux •·certâi'ns 'faux p:ophetes, 
qu'il& nomment Caraibas... allant et. :r:enant de oillage en 
oilla9e, com.me les porteurs des rogat1ons en la papauté. 
Lery. Hi8t. de l'Am. p. 270. 

Hans 8tadt. p. 284 : • Il Y. a parn1i. eux des especes de pro-
phctes qu'ils nomment pay9t. Ceux-c1 parc~urent le p~ys une 
fois par an, entrent dans les cabanes, et pretendent qu un es
prit venant d'une contrée éloignée les a doués de la faculté de 
parler à tous les tamarakas. - . . 
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contaminados da praga estrangeira, nem e17am dignos 
de ter maracás abençõados, nem de receber por seus 
esconjurios o espirito da força. Não tendo na sua reli
gião o principio do proselytismo, tambem não se jul
gavam adstrictos segundo a frase catholica, a reduzi
rem ao rebanho da fé as ovelhas desgarradas. Erµ 
parte algun1 apparecera1n o~ Caraibas, oppondo á re
ligião christã os embaraços, que encontrou algures, 
onde castas hereditarias se perpetuavam no s.acerdo
cio, e tinham interesse cm defender e pugnar pela • 
religião, ,se não por amor delia, ao ;mep.e>s pelo da 

• ' • ' - · • 1 ! propr.ia conserv.açaq. . · , 1 • · 
' 1 « , 

O vulgo com,ulna, :crean9a .fr.aca e degep:er~4~,1 sem .. 
templos, sem os seus principaes sa:eerdotes, forám 
abraçando· o christianismo por convel1ie11.cia, quando 
não por fé. Os jesuitas eram melhores amigos, . m& 
lhores medicos e mais seguros protectores do ·!Iue 
os seus pagés. 
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\ CAPITULO VII 
1 

CRENÇAS 

Theogonia de Thevet 

O que no capitulo antecedente deixei escripto sobre 
a religião dos indígenas, foi tirado dos autores mais 
dignos de credito que escreveram ácerca do Brazil : 
estudei-os, confrontei-os, e~colhi aquillo em que todos 
ou a n1aior parte assentavam, e o que me pareceu 
mais proximo da verdade, buscando por minha 
parte dar alguma ordem a idéias que devem formar 
um só todo. 

Ha, poré1n, um autor, raro na Europa, como vão 
sendo todos os que tratam da America, que não se 
encontra nas nossas Bibliothecas : e que sobre este 
ponto, como sobre muitos outros é bem merecedor de 
ser consultado. Fallo de Thevet. O Sr. Ferdinand Di
nis o cita no folheto que sahiu á luz ha algum tem
po, contendo a descripção de uma festa brazileira, 
dada ou representada em Ruão pelos nossos índios, 
no tempo em que os Normandos faziam lago commer
cio com as tribus do littoral do Brazil. Aproveito-me 
do trecho citado pelo Sr. Ferdinand Dinis, que aqui 
dou traduzido, com as notas postas por aquelle bene-
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merito das nossas letras, e algwnas esplanações que 
julguei dever fazer. 

Sei que Lery, escriptor exacto, censura a falta de 
consciencia de 'l'hevet, e o acoima de vícios e defeitos 
que con1pletamente o desabonar.ião; mas não b.averia 
no huguenote algum prejuizo contra o catholico ?Não 
haveria alguma inimizade de· partido, religioso ou 
·politico; e o que mallogrou a expedição de Villega
gnon n~o é o que se manifesta nas diatribes destes 
dois autores, e na acrimonia com que reciprocamente 
S6 tratam? Como quer que seja., procurando a ver
dade onde quer que a encontre, se não reputo muito 
axacta a Theogonia de Thevet : mas o que se não 
póde deixar de reconhecer no extracto do Sr. Ferdi
nand Dinis é que a côr local como hoje se diz, foi 
fielmente observada nas lendas do autor francez, a 
indole dos Tu]?ys o caracter das poucas tradições que 
delles nos restan1 e a que estas se prendem, a com
posição e significação dos vocabulos nellas emprega
dos, desafiam e desculpam a credulidade. 
· Fallando desta maneira, peço desculpa para mim 
proprio que me acho inclinado a dar-lhe algu.ma im
portancia. Se Thevet póde ter improvisado a sua 
Thegonia, " convirá dar-lhe o fôro de um eminente 
improvisador. Deixerr1ol-o explicar-se. 

A primeira noção que têm os selvagens do que ex
cede a physica é de um ente que elles chamam Monan 
(1) ao qual suppõem a's mesmas perfeições, que nós 
attribuimos a Deos, dizendo que é sem fim e sem 
principio, que creou o céo e a terra e tudo o que nelles 
existe, sem com tudo fazerem menção do mar, nem de 

(1) Monan, construir, edificar, Diccionario de Mo,ntoya. 
M<>nhang no Dice. Braziliano (1796) tem a mesma signifi
cação. 

7. 
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aman atuppane (i) que são ~s nuveps d'agua em sua 
lingua. Dizem qÚe o mar foi feito por u1n transtorno 
sobrevindo a terra, que dantes era chã e chata, sem 
mohtanhas quaesquer, e produzindo toda~ as cousas 
necessarias ávida do homem. Assim explica1n a for-
mação do mar. . ' 

Os homens vivia1n em paz' e no gozo do que produ-
zia a terra, regada e refrescada com o orvalho do céo; 
aconteceu,, poré1n, qµe fatiganclo-se . d1.1 sua beatitude, 
começassem a viver desordenadamente. Cahiram ern 

. tal e t~o grande loucura, que principiaram a desprezar 
o Monan,i que então· vivia entre elles e fa1niliarmente · 
os visitava. Monan, vendo a ingratidão dos homens, 

, a sua .m!llva'deza, o de~pr~zo em que o tinham, a elle 
que os 'havia aditado, retirou-se de suas' creaturas; e 
depois fez descer - tatá - que é o fogo do céo, o . ' 

. qual queimou e consumiu tudo quanto e;xistia sobre 
a face da terra. 

Trabalhou o íogo co1n tanta violencia que alteou a 
terra~ de Óm lado 'e abaixóu~a dé 01-ttro, to1nan'do â 

forma que agora lhe vêmos, isto é, de valles , nlonta-
~ 

, nhas, collina~ ~ de c,hap~das de bellas planici~s, De 
toélos os homens salvou-se um apenas . Foi Irin Magé , 
qu~ ~onan havia transportado ao céo, ou a outro lo
gar;. a:~i!n de que f!Oâesse ~scapar ao furor desse fogo 
de'7orador. 

Jrin Mag.é vendo. tudo consumido, levantou a voz, 
1,., .~ 1 lf 1 ' 11 

e dirigindo-se a Monan dísse-lhe entre lagrimas e so-
luços. « Queres destruir tambem os céos e os seus or
n~1n,e,nto~? 0nde será agor.a a nossa morada, e de que 
me servirá viver não tendo alguem que me seja seme
lhante? 

' 1 ' 1 • 1 

{1) Ama-Nube d'aguas. 
liano quer dizer chuoa. 

' . 
' Montoya. Amana no Dice; Brazi..J 
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Monan sentiu-se com movido e querendo' remediar 

o mal que tinha fe'ito á térra por1causa dos· p'eccados 
dos homens, fez chover sobre ella em tanta abundan

, eia, que o fogo se exting:uiu : e .as aguas não podendo 
' ' 

parar nas alturas foram correndo ajuntar-se nas pla-
nícies de todos os lados. Esta accumulação de aguas 

· foi chamada por elles Paranan, que quer dizer, ..,..... 
amargura. E quanto a este amargor explicam, que 
estando a terra reduzida a um montãó de cinzas, ~ 
agua qu'é depois correu sobre ellas, deixou-lhes o gos· · 
to do sal. 
. Mon<;t1i, viu ~ terra restituida á: sua prii.c;n,~tiv:a b,elle

za, e o n1àr qne ainda inais bella a tornava, cercan
do-a de todas as partes, e pareceu-lhe mal que tantas 

' ' 
n1aravilhas ficassem sem· alguem que as cultivas.se. 
Cha1nou pois á Jtin Magé, deu-lhe uma mulher, e 
l]landou que a~bos. viessem povar de povo ,? t<(rra. 

De lrin Magé, dizem elles ter descendido um grande 
Ca1·aiôa que reputam o seu propheta, ao qual, por 
causa · de .suas obras prodigiosas, e.hamar:~m Mair· 
Monan. Mai1· (i) significa- transformador-, dando
se-lhe este nome . por ser el\e muito habil e1n trans-

, ! ' l1 i 1 

formar e metha1norphosear ·umas cousas em outras ·: 
e Monan o mesmo que-velho-; mas applicado a 
este grande.· Caraib.a tànto i;rp,port~ c~:rp.Q dizer-~e .__.. 
immortal. - Este Mai't· Monan o!~denava . tod~ as 
cousas a seu geito, e depois as. convertia e transfor
mava de diversas maneiras em feras, .aveS·(peixes, e 
no que melhor lhe parecia. 
. Os homens ind~~naram-se por fim con.tr~ Mair Mo
nan e o oonvidaram a vir em visita ã uma afaeia. Ar-

(1) Main ehamaivarn os. Tupinam~át .. do .~aran~ão e i:a
môgo1 aos francezes'. Mair Monan s1gn1ficar1a ..o estrang.e1ro 
c.reador por excelleacia - o feiticeiro. 
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maram-lhe tres fogueiras no can~inho e chegando em 
frente dellas lhe disseram que se elle as passasse sem 
queimar-se, os seus hospedes o teriam pelo grande 
Caraib:a ! Passou a primeira, a segunda; mas che
gando á ultima e maior dellas, converteu-se logo em 
fogo e chammas, rompendo-se-lhe a cabeça com um 
horrendo estrondo, que chegou até ao céo e a Tu
pan (i ). D'aqui dizem que se originaram os trovões, e 
que os relampagos, que o precedem, são a significa
ção do fogo en1 que elle ardêra. Por morte deste, 
seguiu-se a ruina da terra por meio do diluvio. 

Eis o caso : Somé (2); descendente d' aquelle que os 
selvagens haviam queimado, teve dois filhos, um cha
mado Tamendonare e o outro Aricute (3), homens de 
indoles differentes, e que se odiava1n de morte. Tamen
dona·re, bom pai de familia, vivia com sua mulher e 
filhos, aprazendo-se de cultivar a terra. Aricute pelo 
cõntrario, dava-se á guerra, e nada desejava tanto 
como subjugar todas as nações vizinhas e igualmente 
a seus irmãos. Aconteceu u1n dia que, ~oltando Ari
cute da guerra, trouxe a seu irmão Tamendonare o 
braço de um inimigo, dizendo-lhe com gran~e altivez 
e arrogancia. « Tu és froc-0 e medroso. Eu, porém, 

(l) Tapan-ita, raio : Tupan-beraba, r elampago. Knivet diz 
que as serras dos Orgãos eram antigamente conhecidos pelo 
nome de Tupan bouera : « Ce mot qui est facile à décompo

-ser n'indiq:ue·t-il pas l'existence de quelque antique sanctuaiee, 
eu la divinité redoutable des Tupys recevait le culte des 
Piyaes? • F. Denis. 

(2) Thevet escreve Sommay. 
(3) Figueira. Grammatica Brazilica diz que Tamendonare 

equivale a« elle se lembra ». Aricute, segundo l\•1ontoya, vem 
de a~a dia e cute agitado. Ferdinand Denis. Obs. - Tamendo
n.are não será o mesmo que Tamenda-ré? Na Oram. de Fi· 
gueirai, elle se lembra, diz.se : Y·maenduar, T-maenduar, 
elle se lembre. 
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subjugarei 'tua mulher e teus filhos, que não tens 
força para os defender. Se fôras tão valente como 
dizes, tornou-lhe o outro, trazias vivo, e não morto o 
teu ini1nigo. » 

Aricute indignado lançou o tal braço contra a por
ta da casa de seu irmão; mas no mesmo instante toda 
a aldeia, en1 que estavan1, subiu ao céo e elles ficaram 
em terra. Tamertdonare, ven-::lo isto, ou de admiração 
o.u despeito, bateu na terra· co1n tanta f0rça, que della 
rebentou uma grande fonte. A agua foi subindo, su
bindo, e em pouco tempo cobriu as collinas e montes, 
de 1nod0 que parecia exceder a altura das nuvens. 
· Os 'dois irmãos com suas familias subiram .ás arvo

res inais altas . que acharam : Tamendonare en1 u1na 
pabneira, A1·icute e1n u1n genipapeiro (1). Todos os 
ho1neni:; e animaes pereceriam, excepto os dois ir
mãos e suas n1 ulheres, das quaes sahiram dois povos 
differentes os Tupi11ambás e os Tomimís. 

Não émenQs curios~amythologia e n1ethamorphoses 
de .diversos seres, que ten.do principio divino, parti
cipavam de todas as fraquezas emiserias dos 11omens. 

É um delles Mair Monan, que sob as g raciosas 
feições de um menino, brincando com outros da sua 
idade faz presente á. terra do itíc, av·ati e comandá, a 
batata., a mandioca, e a fava. 

• 
E outro Mair Poxi ente colerico, detestavel e máo : 

todavia era o enviado do Deos creador, Tendo fecun
dado uma virgem com o presente de mn veneno 

(1) Vasc·oncellos fallada traO.ição de dois irmã.os que se.1ni· 
mizaram, e separaram indo um para o norte, outro para o sul 
do Rio. 

O costume que tinham os indígenas de se pintarem com tinta 
de genipapo nas suas festas guerreiras não traria origem da 
tradição de haver esta arvore servido de asylo ao irmão incli
.na.do á guerra? 
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não basta. lta-irapiy'rlhe, o que quer dizeF meio de 
respiração, pedra abafadiça, que se ab1•e e fecha al
ternada1n~n.te com os dois movimentos encontrados 
dos pulmões da creatura, deve ser atravessada por 
el1es. Elles o fazem; mas o irmão mais novo espeda-

. \ . 
çado entre as duas p0rções da r0cha, não tornaria 
mais a ver a luz, se O· outro seu irmão lhe não hou
vesse a.juntado piedosarµerite os inembros espars<:>s, 
e o não restituis-se ·á vida. 

' ' 

Proxirno a reconhecel·os por seus filhos, Mair-atá 
i'mpõe·lhes uma terceira prova. 

Elles cleveri.am i1-' ao logar terrível em que Aignen 
(Anh~ngâ), atórn1entaas almas; e lhes tirariam a isca 
pr.odigio$a .c0m que elle engoda o p·eixe alan. Aqui 
dá-se· :aovaménte a dedicação do heróe immortal por 
seu ii-mão. Mair.-atâ não se p6de furtar á evidencia : 
' 
seus filhos desceram ao fund0 do abys1no, pois que lhe 
trazem um enoroie quarto de Tàpyr, de que Aiynen 
[!$~ . . SeFve para pescar o peixe gigantesco. O propheta 
:solitario os recebe e<:un alegria, e os recompensa, diz 
a l~nda, prepa:ran.qo-0s pata novas ~inprezas. 

,,. 

' 
' 

CAPITULO' VIII 

CARACTERES l\fORAES 

Festas e Danças 

' 

· Entre est'es slngele>S filhos da natureza a posse .do 
que podia satisfazer os seus appetites,. li~o~gear o seu 
orgulho .o,u i·edundar ~m ·gloria do cqefe ou .aa tti.bu ~ 
que pertencessem, era motivo de :r:égosijo e:p.1 que 
todos to.mavam parte.. Urna pieS<earia ab,un.dante,. uma 
caçada feliz., um.a boa colheita ,de frµctos e legaimes 
ou sómente de genei;o.s propr.ios para. 0 ·fabrico do seu 
..cauim; assim conro··a v;ictoria s&b.ne os seus inhnigos 
c>u a tomadia de um prisioneiro,, ·erão oceasiâo de fes ... 
tejo solemne, para o qual eram con;,vidadas as. trihn;s · 
alliadas da cireun1V<izinhança. Eram estas festaS' d:e 
dµas naturez'as, civis ou religiosas ,; póré1n o sua in
dole e educação gNerreirá faziam eo1n que todas em 
ultiino resultado .n·ão tivessem outro fim que não fosae 
despertar os. sei1timent0s briosos o,u ant_es fetoze;á .de 

--cada tribu e de eada individuo. 
A 1n.ais in1por:tante de todas, ao me~~s segu.ndo as 

noticias que nos restarn, .. era a gi;ande:festivid.a.de reli· 
giosa; que se celebrava de tres em tre:s. annos, e na 
qual os guerreiros rec~ben.do o espirito da força, hllhi-
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litava1n-se para renderem os seus contrarios : uma 
como benção do céose derramava sobre a taba, sobre 
as casas, sobre as fa1nilias e sobre cada u1n dos .gue.r
reiro~.- Os Cara:.ibas que corriarp todas as tribus amig~.s 
para benzerem os Matacás, e receberem presentes ' e 
offertas, reunian1-se nessas épocas e1n numero de '12 
ou de mais, e parti.l.m não se sabe de onde para esta 
religiosa peregrinação. Enriquecidos :}Om os benezes 
recebidos, que consistian1 em ornatos de pennas, em 
pedras para o rosto, e chocalhos para os pulsos e per- ' 
na~,, vinham coln ostentação destes dons, despertar e 
es·th11ula;r a' vaidade dos outros gue1-'reiros que se não 
queriam mostrar pobres, ne1n· m'enos industriosos, nel)1 
fazerem aos seus sacerdotes offerendas de menos va
lor. Muito antes da sua chegada, corria a fo,ma da. sua 
vinda e todos se punha1n em n1ovin1ento para hospe
dar e obsequiar dignamente os ministros de Tupari. 
Reunian1-se os guerreiros da tribu, limpava-se e pre
pàrava-se a taba; uma cabana era reservada para as 

l ' r ' ' mulheres, 'outra palla os rb:ei;iin?s, <;>utrar para os gller-
reiros. Chegavan1 emfim os sacerdotes, e recolhidos 
todos nos seus respectívos alojamentos, dos quaes os 
meninos e mulheres não podiam sahir senão por or
dem dos Caraibas, co1neçava a ceremonia. 

Quinhentos ou mil ou n1ais guerreiros, ou quantos 
havia de que a taba se con1punha, reuniam-se com os 
Caraii~as no logar que a estes estava resei:vaQ.o. To
dos adornados , com as suas melhor1es1 preciosidades, 

1"' 1 1 .~ 

com os mais bizarros ornatos que tinha.ln, graves e 
cheios de temor religioso postavam-se em circulo to
dos em pé bem juntos uns dos outros, mas se1n se 
darem as mãos e sem mudarem de logar. Curvados 
para diante, movendo apenas o pé e a perna direita, 
e com a mão desse l~do sobre os rins, e o braço e a 
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mão esquerda pendentes dançavam e cantavam ao 
mesmo tempo. Co1no o circulo seria demasiadamente 
extenso, a compôr-se de t~dos os guerreiros pr~
se1,1't~s~ forrnavan;i, tres ,ou .mai$ c~rculos, ~ no .. eentro 
de càâ.a um se collooavarú tres ou quatró dos Caraib,ds· 
com os seus vestidos, cocares e braceletés, de pennas 
ricas e côres variadas, com um maracá em cada mão. 

ComeçavaLn co1n voz lenta e quasi sumida con10 
aquelles que entre nós rezasse1n conjuctamente uma 
oração pelos mortos : recordavam-se de seus ~nte
passagos, de seus triumphos, da valentia e virtudes 
que na y,ida 1 o~ á.d~rnaram e tambcm d~ 'oqeasião1,da 
s ua rnprte. Regosij~va1n-se, porém, .con.1 a idéa gue lá 
estavar:µ aguardando aos seus netós, os herdeiros da 
sua coragem nas deliciosas florestas qu9 ficam alé1n 
das altas montanhas, e donde em todas as festas se 
alegravam com elles. Ao passo em que do canto de 
saudades passavam a um canto de esperanças, a voz 
se ia levantando pouco e pouco, ~ cada yez mais , ', 
for~e,· a:té '(file rompia1n t.odos a uma com~ excla1'p.açã\) · 
pela q'ual mutuamente se animavam-hei hé! hei fie 1 

De outro lado as mulheres possuidas no mais alto 
gráo da sole1nnidade d'aquelles mysterios, e cheias 
de te1nor indisivel, apertava1n-se umas contra as ou
tras, e com voz tímida e tre1nula repetiam a mesma 
interjeição-hei hei hei hei Succediam-se depois os 
g ritos e qs sal tos c9mo de 1:Q,essoas posses~1aS·· e ~om 
tanta v:io1encia c1ue m11itas chegava1n a cahir .s~m: . a~ . . .,.. ' r ~ 

côrdo. O mesmo acontecia com os meninos. · ' 
E1n quanto progredia este in1menso tumultuar na 

cabana das mulheres, os Ca1·aibas, que, assim como 
os guerreiros circumstantes, não se conservavam 
firmes n'um ~ó logar, iam avançando ou recuando a 
compasso e tomando u1n comprido caximbo (de quatro 
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a cinco pós segundo Lery) cheio da herva petum ou 
tabaco, tomavam algumas fumaças, e lançando-as 
pela bôca e narizes, com ellas baforavam os outros 
selvàgen·s, repetindo-o cada um delles : « recebe o 
~s?~ito da força, para que possas subjugar os teus 
1n1m1gos. » 

Os guerreiros, continuando· no seu canto depois 
desta ceremonia, soltavam terriveis imprecações e 
ameaças contra os seus inimigos, em quanto os Ca
.raibas, co1no que os incitavam á luta, promettendo
lhes os d~spojos da victoria, os deleites do triumpho 
e- a satisfacção da vingança. 

·concluiam os Caraibas com as memorias da tradi
ção religiosa/de que eram elles os depositarios, e re
latavam o diluvio com todas as suas circumstancias, 
como as aguas elevando-se a uma altura prodigiosa, 
e sahindo do seu leito haviam extravasado sobre a 
terra, como Tamendaré, o velho justo, se havia refu
giado no alto de uma pal1neira, e d' ali contemplára 
o mais grandioso e· tremendo espectaculo que a natu
reza tinha jámais offerecido aos olhos dos homens, 
até que renovada a terra e outra vez enchuta, elle 
com a sua família descera da arvore protectora para 
a repovoar. No fim de cada estrophe cantavam todos 
este estribilho prolongando a voz : heu! heitrau1·e! 
heura / heura1·e ! heurá ! heurá / ~uhe ! 

Cessando o canto, todos os guerreiros batiam com 
o pé no chão com mais força do que das outras vezes, 
e tendo cada u1n delles cuspido <lia~te de si, todos 
co1n voz rouca pronunciavam uma ou duas vezes hei 
hual hua! hual 

E não julguemos que erain estes cantos destituídos 
de harmonia : todas aquellas vozes chegavam a con
certar-!:le de modo que produz.iam uma toada agradavel, 
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e tal que não era de esperar delles. D' Abeville o 
attesta e mais particularmente Lery, testen1unha 
occular de um destes actos. « Ouvindo-os, diz elle, 
senti-me todo transportado de alegria; e ainda agora 
quando disso me lembro, sobresalta-se-me o caração 
e me parece que tenho a sua musica nos ouvi~o~. ~ 

Depois desta festa, com a recordação das inJur1as 
recebidas, dos combates mallogrados, e n1ais que 
tudo porque confiavam nas pro1nessas dos Caraibas, 
sentian1 reviver os antigos odios, e procurava1n os 
contrarios para apagarem a le1nbrança das offensas. 
Assim que, entre elles apropria religião, os p:roprios 
sacerdotes de a.ccôrdo co1n os seus costun1es, contri
buíam para fortificar os principios e os hab~tos guer
reiros. 

Depois da batalha a turma victoriosa collocava os 
seus prisioneiros no centro junto dos que os haviam 
captivado, e na companhia dos inais robustos e va
lentes, mais para cortejo da victoria do que para 
vuarda do captivo. Se durante a jornada tinham de 
;travessar alguma aldeia conhecida e alliada, sahiam 
todos os habitantes <lesta a encontrai-os ( 1), dançando, 
saltando, batendo palmas, cobrindo os vencedores ele 
extraordinarios elogios, e felicitando-os pelo seu 
triumpho. 

Ao entrar na sua propria aldeia, os velhos, as 
crianças as inulheres appareciarn para os saudar e re
ceber, e o preso, bo1n ou máo grado, era força'do a 
clarnar-lhes: « Eis que vos chega o vosso alh11entó (2). 
Entregue depois ás mulheres, estas os rodeavam e 
depois conduzia1n entre si, «cantando o mote que tem 

(1) Lery e Hans Stadt. 
(2) É o que acont~ccu a Ha.ns Stadt. Vid. p. 100. 
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por costume cantar ao prisioneiro quando tenciona
vam devoral-o. «Outras vezes o batiam e maltrata
vam, dizendo-lhe em sua língua : « Eu te maltrato 
em ·non1e de meu amigo e parente que foi morto pe
los teus. » 

Tomando depois precauções para que elle não fu
g isse, davam-lhe uma mulher que o guardasse e vi
vesse em sua companhia até que a morte e por ma
ravilha a fuga o libertasse do captiveiro. Seguimos a 
rel~ção de 1-I~ns S~adt (1), quando dissémos que se 
tomavam provrdenc1as para que o prisioneiro se não 
e:adiss~ ~~as a.creditamos que. esta n1edida só teria. 
s~do ~doptad~ para os europeo~'r e depois qu.e a expe-

1 r1enc~a lhes tivesse feito ver corno estes nenhuu1ua 
i difficuldadé tinha1u em romperem as prisões de 
guerra. Nos seus costumes, e quando o prisioneiro 
era indio, dava-se-lhe toda a liberdade, durante lar
gos iuezes e até annos, nem te1uia1n que elle procu
rasse salvar a vida com a fuga, ainda que a todos os 
instantes tivesse opportunidade para isso. Se o fizesse, 
considerava-se que á infeliz se deshonrava a si aos 

' seus, á sua nação, e repellido por todos com o terri-
vel stygn1a de covarde nem merecia ser escravo. Os 
seu~ proprios o assassinavam, cobrindo-o de impro-

, per1os e ináos tratos. Sabiam elles disso, e não hesita-
vam entre morrer com' gloria, ou acabar com io·nqmi-

-~ nia (2!,.'. 
0 

' ,• • 1 \ • ! 1 

)
1 f 1 

' ' 1
1 

I \ 1, 1 

i (i) H. S tadt. p. ' 300. ' ' 
(2) Et bien que estant desliéz et Iibres comme ils sont ils 

puissent ~?ir ~t. se sauver, si est ce qu'ils ne le fonL ja~ais 
en~ore qu ils so1ent àssure,z d'êztre tirez e.t ·mangez au bout de 
quelque ternps. Car si quelqu'un des prisonníers s'étaient es
ch;i.ppé pour retourner en sou pays, non seulement il seroit 
tenu pour un couaue eum, c'est-à-dire, poltron et lasche de 
courage; 1nais aussi ceux de sa nation mesme ne manqueroient 
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Approxima-se o saorificio, prep.aran1 o cau~m, e fa
bricam uma especie de vaso destinado espec1aln1ente 
para conter as côr~s com qu~ deverá ser pintado o 
prisioneiro para n1a1or solemn1dade; ~o cabo da maça 
que lhes serve para matar os capt1vos fixam,. uma 
borla de pennas a que dão o no1ne de atarabebe (1) e 
tecen1 uma corda comprida a que chamam rn.assa
rana, co1n a qual os atam. Quando tudo está disposto, 
convidam os seus amigos e alliados, e enchem todos 
os vasos de cauim. O~ hospedes chegam com al
O'uma antecedencia e o chefe que sahe a recebel-os, 
~s sauda, dizendo : « Vinde ajudar-nos a devorar C> 

nosso inimigo ! » , , 
Durava ~sta festa pelo mesnos dois dias e .d~ ordi~ 

nario tres . No primeiro atam ao pescoço do ·prisio
neiro a massarana, que é feita de algodão ou de em-: 
bira, e pintam a maça tangapema, oomo esctevem 
alguns, ou ive»apeme como escreve1n outros, co1n a 
qual deverá ser sacrificado.Untam-n'a com certa ma
teria viscosa, e reduzindo a pó as cascas dos ovos de 
Macuco(2), que são de u1n pardo muito escuro, salpi
can1 a maça co1I1 esta poeira. Vem depois uma mulher 
que liinpa parte della em ordetn a formar alguns de-

de le tuer avec inille reproches de ce qu'il ~·auroit pas ~u le 
courage d'endurer la mort parmi ses ennem1s, c~mme si se~ 
parents et tous ses semblables n1estoient assez Pll:l~sa~ts pour 
vanger sa mort. Le diable a tellem~nt gra:vé .~~ po1nt d.honi:\eu~ 
deda.ns +e creur de ces pauvres saUvàges:. -. q_ u ils ay·me~t "m1e\1x; , 
mourir par· les rhains de leurf:i enneJ?lS et e.stre. 1;0~ng~z , P~f ' 
aprôs que. fuir de s'échapper, comme ·11~ p~uvent factleme~lt. 1.--
Abeville pag. 290. ,. . , "· • 

(1) Garniture qu'ils a,ppellent A terabêbe falte ~e r tus1eurs , · 
sortes de plumages entreliez et accommodez fort JOhment. r

AbeoiUe, pag. 292 v. ' 
Atar ornato, bêbé que vôa, isto é solto, pendente ~ dever-se-

ba escrever atarabêbê. 
(2) H. Stadt escreve Mackukawa. 
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senhos grosseiros, e em quanto se dá a este trabalho 
as outras vão cantando ao redor della. Pintada a 
tangapema e ornada de plumas, suspendem-n'a em 
uma cabana inhabitada, e continuan1 a cantar durante 
toda a noite. Tambem ás mulheres incumbe pintar o 
rosto e o corpo ao prisioneiro, en1 quanto outras 
proseguem em suas cantilenas, lembrando-lhe o 
fim que o espera, e motejando-o de se ter deixado 
prender. 

Ainda neste dia constroem no terreiro da taba a 
casa onde deve dormir o prisioneiro e na. antemanhã 
do seguinte, destinado para consun10 total do cauim, 
começam de novo a dançar e1n roda da n1aça, que 
tem de servir no sacrificio, e nascendo o sol, vão busr 
car o prisioneiro, den1olindo a sua cabana e desobs
truindo a praça. 

Começa a festa do cauim, e o prisioneiro, sentado 
entre os mais prisioneiros, conversa, bebe, e longe 
de se mostrar triste e afflicto, co1n quanto saiba o fin1 
que o espera, procurará. i:nostrar-se o n1ais alegre 
dentre toclos. 

Outras vezes prolongava-se a. festa por toda a noite 
até o dia do sacrificio; porén1 geralmente depois de 
terem pulado e cantado por espaço de seis a sete ho
ras, desciam a corda, do pescoço á cinta do prisionei
ro, e dois dos mais robustos pegavam em cada uma 
das extremidades da corda, e a ~ictjn1a, sem offerecer 
resistencia alguma, bem que lhe deixasse1p os braços 
livres, era assim conduzida e1n triu111pho por toda a 
aldeia. Mas antes deste passeio triun1phal acontecia 
tan1bern que o soltasse1n, dizendo-lhe que fugisse. O 
prisioneiro largava a correr, os outros seguiam-lhe no 
encalce, e aquelle que lhe lançava a inão, ajuntava 
mais um nome aos que já tinha. 

I 
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Novamente preso e atado, blasonavam-se com incri
v~l audacia e petulancia de suas passadas proezas, 
dizendo aos que o prendiam : « Eu sou un1 homem 
forte e destemido! agarrei e garrotei vossos amigos e 
parentes antes que m'o fizessen1 a mim. )>E exal
tando-se cada vez mais ao som das proprias palavras, 
voltava-se para un1 e outro lado, e dizia a este : 
e Matei a teu pai I >> e a outro : « Apanhei e assei teus 
irmãos e an1igos ! e e1n geral concluia : Devorei tan
tos dos v~ssos, tomados ·e captivados por mim, que já 
lhes perdi a conta. Estou no vosso poder e cahirei aos 
vossos golpes, como um guerreiro que vos despreza e 
não se.acobarda ~e feros . Comtudo não duvideis que 
para vingar a m1nha· inorte, os da nação a que per
tenço não to1nem e captivem e co1nam dos vossos tan-
tos quantos apanhem. » . 
. E~tão an1ontoados junto deJle páos, pedras, e pro
Jectis de todo o genero, os dois que o segura1n esti
cam a corda de un1 lado, e doutro em distancia de 
quasi tres braças, e cobrem-se com u1na rodella, á se
melhança de escudo, feita de pelle de tapyr , e dizem
lhe : « Vinga-te antes que morras! » Elle começa a 
arremessar como um furioso tudo quanto a~ha á n1ão. 
e ?orno a inultidão, diz Lery, sobe ás vezes de quatr~ 
mil pessoas, ílcam alguns bem maltratados. Hans 
Stadt diz que são as inulheros as que volteiam en1 

roda ~o prision:i~o, ~meaçando devoral-o, e que a 
estas e que o pr1s1one1ro faz pontaria. 

Terrninado isto, já a dois passôs da victüna se d.e
verá ter accendido a fogueira e preparado o rrioquern. 
Um::i. mulher se approxüna inostrando-lhe a inaça vol
tad~ co_m as pennas para cima. U1n guerreiro, de 
ord1nar10 u1n ancião, a toma das n1ãos da mulher e a 
mostra igualmente ao prisioneiro. Então em u1na co-

8 
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i11Ítiva de doze a quinze pessoas, o executor, que se 
terá deixado pintar de pardo com cinza, caminha no 
,n1eio dos seus para a praça, onde aquelle que tem a 
maça ll1'a entrega (1). Feli~ d'aquelle que tem de suc
cumbir ás inãos de um guerreiro afamado ; porque 
n 1aquelle n101nento só t eme, e só lhe doerá como um 
,insulto ser reservado para illustrar a vida ~e um . 
guerreiro sem nome. 

O executor approximava-se da victima 1 dando saltos 
e pulos~ e brandindo a arma, en1 quanto o prisioneiro 
tentava arrebatar.-lh'a das mãos; mas detido pela 
corda, co1ú que o cing iam cada vez mais estreita-
1nente, tinha por fi1n de se conservar tranquillo. En
'tao lhe dizia o executor : « Eis-n1e aqui para te 
n1atar, pois que tu e os .teus devorara1n ;muitos dos 
nossos. )) Ou então : « Não pertences tu a tal ou tal 
nação, nossa irreconciliavel inimiga? E tu mesmo 
não tens morto e co1nido a inuitos dos nossos a1nigos 
e parentes? » Aquelle responde, mais impavirlo e ar
r0gante que nunca : « Sim, eu o sou! P ertenço a tal 
nação de homens corajosos e destemidos, e eu mesmo 

' 
sou um valente entre elles. Matei, conii dos ·vossos : 
assolei e destrui tudo! Oh! que de astucias desen
volvi! que de. ciladas a rmei! de quanta energia, de 
quanta coragem não dei provas! e quantos dos vossos 
não cahira1n n1iseravelmente aos golpes do meu tacape, 
aos· tiros de ininhâ frecha (2) ! Agora vinde, e rauni
v0s todos : vinde comer a carne de vossos pqis e a vós 
qµe me servira1n de alimento, Estes musculos, estas 
veias , estas carnes, tudo isto é vosso! P obres loucos, 

' 1 , 

(l) · Lery diz que o executor, sahín,do da cabana, onde por . 
todo o tempo anterior se terá conservado, apparece já com a 
maça e se dirige' com elia ao prisioneiro. 

(~) Montaigne, Essais, L. 1 c. 30. 
' 

\ 
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que não peroebeis como em miin reside a substancia 
dos vossos antepassados : saboreai-a ben1, que na 
minl1a carne achareis o gosto da vossa propria 
carne. o 

« Eis a causa, lhe tornava o executor. E pois que 
estais em nosso poder, serás morto, moqueado e de
vorado por nós. « Seja, responde o outro, vaidoso de 
n1orrer pela gloria dos seus: os meus amigos ine vin
garão! >> 

E neste dia loge qu~ndo estavam ainda u1n fallando 
·e o outro respondendo, o sacrificador levantando a 
maça com am.bas as mãos, dá com a rodella t ão forte 
pancada na cabeça do prisioneiro, que não carec,e de 
repetir o golpe (1). Então as mulheres tomam o ca<la
ver, limpam-h'o, esfregam-n'o bem, e depoís um ho
mem decepa-lhe os braços ·e as pernas. Quatro Inu.,. . ' 
lheres, pegando cada uina em um destes membros, 
largam a correr e1n roda das cabanas, perseguida~ 
umas pelas outras, o que é uma g rande festa. ~1u1tos 
pais, ao revez do que acontece entre póvos civilisa
dos quando homens e mulheres de classe inferior as
sistem ao, supplicio de a lgum criminoso, tino-em com 

. ? Sa?gue da victÜna OS corpos dos filhos C0~1~ para 
inspirar-lhes o gosto destas festas barbaras. 

A mulher do prisioneiro, depois de o ter chorado 
será a pri1neira, se lhe é possivel, a comer delle. S~ 
deste coito se torna gravida,' educam o filho ~té ce~ta ' 
idade, e em alguma occasião de festa, em falta de • 
outro, o matam co1n as inesmas ceremonias, não obs
tante pugn:;i.rem em favor d~lle as circq-mstan,cias do 

1 

(1) Stadt diz que depois do golpe o Bxecutor' deita-se em sUa 
r ede, que se lhe dá um arco e frecha pequeno~. afim de ,que 
elle se entretenh~, e cobre força s., para que a violencia do gol
pe que deu lhe nao torne a mão incerta. 
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nascimento, da convivencia e da eduriação; porque 
eram sempre reputados o sangue e a carne dos ini
migos. Eram estas festas chamadas « Cunhd-~~m.
bira» (1) que equivale a dizer-se, o filho de um.1~1nu
.go, ou da mulher, que, segundo as sua~ .opin1õ~s, 
valia a mesma cousa. Segundo as suas op1n1ões, dis
sP.mos, porque elles tinham para si que o filho recebia 
da n1ãe o nascimento e nada mais, e procedia intei
ramente do pai (2). Prova-se isto co1n os cuidados que 
o pai tinha para comsigo, como se o parto o devesse 
affectar em alguma cousa, e1n. quanto a mulher se 
applicava, como de ordinario, aos seus trabalhos 
usuaes; mas esta idéa se aeha euriosamente desen
volvida na sua linguagem. O pai chamava o filho 
taira e a filha tagíra, a mãe chamava a ambos mem
bira. Segundo o vocabulario que, com auxilio de Ma
noel de Moraes nos deu Marcgraff, é esta a significa
ção d' aquelles vocabulos. 

Taguí, significa sangue, e membirara, dar á luz, 
lançar fóra de si : assim, a palavra empregada pelo 
pai exprimiria a filha, ou o filho do meu sangue, e 
aquella usada pela mãe, o menino que dei á luz, que 
lancei fóra de mim. 

A mãe, porém, é sempre mãe em todos os tempos e 
em todos os logares, e a natureza as aconEelha divi
namente e nellas desperta a índole caroavel, que nem 
a inaldade dos tempos em que vivem, nem a educação 
que receberam póde p.erverter completamente. Se 
estas inulheres (o que conseg-uia1n dos Portuguezes) 
não podiam acabar ,com os prisioneirosindigeuas que 

(1) Southey. History oj Bra::il. T. 1 218. Not. do BraziZ, 
2-6. 

(2) Comer os filhoa do prisioneiro, diz Garcilasso, que ce viu 
outr'ora em muitas províncias do Perú. L~ 1 e. 12. 
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fugissem, porque era isso deshonroso entre elles, 
sabiam ás vezes defender os filhos resolutamente e 
dar-lhes escapula para a tribu do seu progenitor (1). 

Voltando ao nosso assu1npto, aquella primeira festa 
religiosa era um incentivo de guerra : commemo
rando-se as glorias de cada tribu, e os seos revezes, 
vinha a idéa associada dos seus inimigos e das suas 
injurias. Ora, le1nbrar a um selvage1n o seu dezar é 
excital-o á vingança. Vinham pois as guerras após . . . , .. 
as guerras, os pr1s1one1ros apos os pr1s1one1ros, as 
represalias das outras tribus, e assim por diante. Os 
mesmos sacrificios dos prisioneiros ne1n sempre. eram 
isentos de perigo, já porque estes vendessem caro a 
vida, já, principalmente, porque reunidas as tribus 
amigas e co1neçando o brodio, cantava cada qual as 
suas façanhas nos termos mais enfaticos que podia1'de 
modo que,originando-se rivalidades e ciumes., appa
receriam desavenças entre tribus até ali an1igas. 

Longe estava de serem estas as unicas recreações 
que tinha1n; cantos e danças se succediam, e tribus 
havia afa1nadas pelo dote do canto. Bons cantores 
eram todos os Tapys, e tão inclinados á musica, tanta 
impressão lhes fazia, que só com ella pareceu a um 
jesuíta poder charnal-os a outra norma de vida. · 

Quanto á dança (2) dizia o Padre Vasconcellos, oo-

(1) Herrera ·4, 3> 2 - Noticiai, 2, 69. 
(2) ~ Da.ncing among savages, '\vhen. not a religions cere,

mony, is, as among children, mere sport; am,on.g eorrupted 
people it becomes a mode of vice. Southey, History oj B;razil 
t. 1° p. 654. 

Estas redexões foram suggeridas ao escriptor inglez pelo s.e 
guinte trecho de Abeville, pag. 299. 

La danse est le premier et principal exercice des Maragnans~ 
qui sont á mon advis les plus grands danseurs qu'on trouve 
soubs le ciel. Car il ne se passe jour qu'ils ne s'assemblent en 
leurs villages pour ce suject; mais les da.nses ne sont srdisso" 

8. 
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piando Marcgraff (1) : « São inui dados a saltar e a 
dan,çar de muitos modos, a que chamamguáu em ge
ral.» Uma destas danças era dos n1eninos, o'utras-das 
mulheres, outras emfim exclusivas dos guerreiros : 
tinham tambem differentes nomes urucapi que nem 
Marcgraff nern V asconôellós diz o que era : curupi~ 
rara dos de menor idade : guaibipayé a dos pagés.: 
guaibiabuçit dos chefes e valentes guerreiros. 
' « Um destes 'generos de dança, escreve o Padre 

V asconcellos, é mui solemne entre elles, e vem a ser 
que andam nelle todos em roda se111 nunca mudarem 

, do logar onde con1eçaráín; cantam no m,esmó tom 
arengas de suas valentias e feitos de guerra, Gom • 
taes assobios, palmadas e pateadas, que atroam os 

. valles. E para que não desfalle~am· em acção tãq he-
roica a.'ssistem ali ministros dextros que dão de ..beber 
aos dançantes, continuamente de dia e de noite, até 
que vão embebedando-se e eahindo or~· um, ora, 011-
tro, finalmente quasi todos. » 

Essas mesmas d~nças, porém, não eram inero exer-
• , • 1 eicio d,e força, ou sjmple~!' distracção do espírito. Os 

lués entre ces barbai:es comme elles sont entre les chrestiens ' 
d'au;ta.nt que les fill

1
es et les ,feuunes ne daI).sent jamais avec les 

hommes, si ce n'e~t quelquefois en caouinnant ' ou beu:Yant, 
mais encore se gardent-ils bieri alors de beaucoup de folies, 
d'attraicts et deshonetetez par trop ordinaires és danses de par 

, >) deçá; c.iµ- )es femmes ne mettent que la main sur les épaules 
"'· '"'· de Jeuts maris qui dansent ·e: aussi ne voit-on ta:µt d'scaodales 

et de mal-huers qui arrivent icy par les danses · et balets pleins 
de lubricitez et dissolutions. » 

Virey H. N. du G. H. T. 3, pag. 421 : Ou la chasse, image 
' · de , l~ g~erre, qevient habituelle; )~· dan~e n'es~ plus qu'ui:i. ta

bleau de la guerre ou des representatíons de la chasse.:. Ces 
danaes sont três graves et séf'ieuses, car elles peignent des 
actions forts et des traits de valeur. 

(1} Noticiai cúrio1a1, pag. 141. - 'Maregraff. 

I 
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guerreiros não se ajuntavom com as mulheres, as 
mul:Qeres não se confundiam com os 1neninos. P~ra 
os'ultimos seria talvéz a dança u1n di,:ve1•timento;·l:nas · 
para os guerreiros era mais do 'que gymnastica, mais 
do que panto1nima : procuravam representar uma 
idéa, e nunca despertar a sensualidade, fi1n ~nico ~ 
que n1ira a dança moderna como a de todos os póvos 
civilisados, por isso nunca se confundiam os sexos. 
Sin1ulayam 1n0s passos choreographicos, já o eaçador 
a var1çando cautelosamente sem arruido em procura 
da preza : erguiam-se de repente em attitude viril e 
ameaçadora, como se 'co11po a. corpo lutasse con1 uma 
fera, e todas as fases, todas as peripecias da luta se 
desenhavam nas posturas, donde ressumbrava. o ar
dimento ~ a força. J á, mai~ energicos, in,iitav.a1n 
combates de 'home1n contra liomem, em que se 'suc"
cediam as palavras aos golpes, as exclamações aos 
gemidos, e o grito da victoria se misturava aos ~is c,l.o 
m~ribundo. -Logo eram todos os guerreiros, imitando 
um assedio, avançando e recuando entre gritos e 
po?emas, fazencio voar milhares de setas, trepando 
estaéadas, precipitando-se dellas, correndo, fugilldo 
e voltando. 

Outras vezes, poré1n, symbolisavam a paz e a lliança 
entre todos os guerreiros da mesma aldeia com uma 

' . ' ~ 
das mãos na cintura. e o braço direito sobr~ o ho1nbrq 
esquerdo do seguinte, com um pé firme, e o outro 
marcando o .ço1npasso, formava1n um grande circ:1:f.lo, ' 
como que todos juntos representassem uma unidade, 
e sobre todos se derramasse aquelle sentimento de 
amizade e de<licação, de que, a:inda. .n1~l, ~~· ach~m os 
melhores exemplos nestes homens a que nos apraz 
de c~amar selvagens. 

« E costume deste povo da natureza, diz Chateau-
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briand (1) escolher cada homem u1n amigo; uma vez 
for~ad~ o laço, torna-se indissoluvel a alliança, e 
resiste ~ desgr~ça', assim como á prosperidade. Torna
se duplice cada homem e vive com duas almas. Se 
um dos dois amigos perece, o outro não tarda a 
desa p parecer tambem ». 

Este trecho de Chateaubriand recorda outro de 
Gall (2) : « Onde nos podem correr mais tranquilla
me~te os , dias do .que com um povo para o qual a 
amizade e uma virtude de pratica jornaleira? Nos 
ba~quetes, nas r~uniões, em toda a parte achamos 
amigos, e em todos os logares o coração se dilata. 

(1) Natchez. 
(2) Fonctions du cerveau. 

' 

CAPITU'LO IX 

CARACTERES MORAES 

Governo, indole, paixõ~s. 

U1n escriptor 1 que já citámos em outro logar, disse 
que os indigenas do Brazil não tl.nham fé, nem lei, 
nem rei ; e que por esse motivo, como era sabido, fal
tavam-lhes na sua língua as tres letras F. L. R. ( 1 ). 
Basta a mais ligeira reflexão para mostrar que valor 
se deve dar a tão extravagante opinião, como se os 
Tupys devessem ter palavras portuguezas , ou que os 
vocabulos dos dois idiomas, correspondentes áquellas 
idéas, devessem de necessidade começar pelas mes
mas iniciaes, ou que emfim podessem existir ho1nens 
sem religião, sociedade sem leis e guerreiros sem 
chefes. Acabamos de ver que não só tinham religião, 
mas be1n complicada : cabenos demonstrar agora 
como os costumes eram leis, e que sua sociedade, tão 
imperfeita, co1no era, não só tinha chefe, como uma 
hierarchia delles. 

(1) En1 r eligião e costumes são por extremo barbaros ; porque 
não tem nem fé, nem lei, nem rei, motivo porque é sabido lhe 
faltam em sua lingua estas tres letras F. L. R. - Vida do 
Padre João d' Almeida , cap. 75. 
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O traço distinctivo do caracter do selvagem é o seu 
amor ã independencia, e o tedio a todo e qualquer 
constrangimento. Liberdade e espaço, eis a sua vida. 
Corn ella nenhum despotismo era possível, nem o 
militar, nem o theocratico; porque os vínculos que o 
prendiam á sociedade eram facilimos de . rom pere~
se, o despotis1no seria para elles a autor1d~de, ~u~a 
alçada se fizesse sentir com alguma energia. Sujei
tavam-se, mas ~1ão queriam sentir a sujeição. 

Não quererião poi~ curvar-se a u1n chefe se l}ão , 
tan.to 'quanto lhes fosse isso aconselhado pe~a expe- \•' 
r~1:3noia .ó~ pelá t1eoe$~id~de ; n.en1 ás leis ou aos 'co.s- , 
tumefo ,· s·en,ão quanto' bastas.se para. que se n:~o de~0r-
, ganisasse inteiramente a sua associação. Assim, 
po~eria.mo~ sem erro, personificando a:s qualidades 
que 0$ selvagens respeitavam, chamar seus chefes«.ª 
experiencia e a coragen1 : )) o inais velh0 era. o ma~s 
ouvido (t ). o mais corajoso o melhor obedecido (2J. 
Mas a experiencia é de todos os tempos, em quanto 
que a coragem não sendo durante a p~z, sena.~ um 
instrumento de desordens, uma occas1ão de rixas, 
não merecia de ser respeitada senão na guerra e 
quando voltada contra o inimigo .co1ntnum. D'aqui 
vinha terem os velhós u1na autoridade constante, e 

{i) É entre ~lles costume que os r~pazes ·obedeçam ,aos ve-
:. lhos, H'. Stadt, e. 12. , . - · . r 

Jls 0nt nea.nmoins .un chef ou un _qui ést }e pr1nc~p,al en cl:ia_
cup, de :Jeurs villag0s. Et celuy qu1 est le p~us. vp,illan_t capt,-. 
tain,'et le plus experimenté oieiU·ard, .. orâu~a1rement 11 est 1e , 
chef et le principal entre les autres. - AbeVIlle, pag. 328 v. 

{2) ,F. Cardim, p. 36. Em cada o~a destas, ha sempre u~ 
principal, que tem alguma ma~e1ra de obrar... Este os 
e.xhorta ... e lhe têm em tudo respeito. 

Entre estes seus principaes o~ prégadores ha algun~ velhos 
antigos de grande nome e autoridade entre elles, que tem fama 
por todo o sertão. 
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os chefes guerreiros um poder temporario j mas ainda 
assim eram igualmente respeitados um e outro, o 
velho pelo costun1e e o chefe pelo temor. Distendido 
0 arco, deposta a maça do combate, o p.ri1neiro d~s 
guerreiros no campo ?ª batàlha! era ainda o mais 
g lorioso, o mais respeitado no ocio da paz. 

A oricrem destes dois poderes differentes, e que na 
o . 

vida policiada tantas vezes são oppostos, traziam no~ 

tavel differençâ. na denominação porque eram conhe
cidos, e explica1n porque não tinham nenhum voca
bulo para exprimir a idéa de rei. O velho devia a sua 
autoridade ao correr dos annos, e ainda que della per
cebessen1 t9das as vantagens, não podiam tira.r. d'çtli 
motivos de vangloria. Eram respeitados, porq:ti~ ~;ratn 
velhos, e assim co1no tinham um termo ,Para exprimir 
a velhice do homem, tomaram antes para significªr a 
maior velhice relativa entre os homens da mesma 
tribu. Peoreru Picheh (1) eram os velhos respeitados 
pela experiencia do passado, o ancião consultado 
pelos guerreiros. O chefe g11erreiro, porém, tomava 
novos appelidos por cada nova façanha : devia a si o 
que era, e o seu nome proprio era tambem o seu 
maior brazão, pois que entre os da sua tribu soava 
tanto como o de guerreiro por excellencia. Se pois o 
seu nome revelava ao mesmo tempo que explicava a 
sua· autoridade, qualquer titulo que lhe dessem, além 
de escusado seria inenos significa:~ivo. · · 

I-Iavia outras autoridades . A aldeia ou tÇ,!iba ,. çl@s• 
indios c.bmpunh.a-se de g ra'.ndes cábap.a~ ·o~ , óéª..s · 
capazes de admittir muitas familias : e, comq ~ t(l.ba 
tinha o Peoreru Picheh, a oca tinha o seu maiora,l, ·o 
mais idoso, que compunha as desavenças, fazia reinar 

(1) Lery, 5.ª edição pag. 231. 
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a tran quillidade nas horas de descanço (1), ~ospedav.a 
os estra ngeiros, e era chamado Mu~sacat. Cada fam1- _ 
lia das diversas divisões da oca tinha por chefe o 
guerreiro q ue a alimentava. De modo que a oca, 
representação da aldeia, compunha-se do_s mesmos 
elementos que ellas, mas travados ent re si e subor
dinados uns aos outros. A filha dependia da mulher, 
a mulher e os filhos do guerreiro, este do Mussacat, o 
Mussacat do Peor·eru Picheh, e superior a todos 
estava o conselho da nação, Carbé (2). 

Assím constituído o seu governo, pareceram querer 
combinar a duração com a extensão do pod~r .. O 
Peoreru Picheh por toda ·a vida, ,o chefe_ gue~re1ro 
durante a guerra , o Mussacat durante a noite. F1,cava 
de fóra o conselho da nação, que a ·representa, ~ 
reproduz-se com ella, e 'SÓ com el~a se acaba, e o pai 
de família que só com a morte deixa de o ser . 

Este governo de extre1n a simplicidade era acom
modado á t empera dos Tupys, pois que sendo tantas 
as tribus da nação, e tão separadas umas das outras, 
em parte alguma se rebella:am cont~a elle : mas por 
outro iado tinha o grave inconveniente de concen-

• 

(1) Não tem propriamente governo, mas cada ~abana o.be~ece 
a u m chefe. - H . Stadt, e. 12. «Em cada aldeia um pr1nc1pal 
que seguem na guerra, outro en1 cada casa, a que tem res
peito os que vivern na tnesma casa. - » Tratado da terra do 
Braz il, e. 157. (Not. para a H , e Geogr .) . 

(2) .. _ estant en lcur carbet, qu 'ils tiennent t?us les so~rs en1-
my: Ia placc cntourée de leurs loges. A'pr&s qu ils ont fait là du 
bon feu, dont ils se servent aiu lieu de ,?andelle et pour pe~u"'!'e~, 
ils y portcnt leurs licts de cotton, qu .ils suspendent ên 1 a1r à 
des pieux fichez en terre; et estant tous cou?he~. c~acun en 

lict à part avec un petunnoir en la main, i~s d1scourent 
~~nce qui s'est passé Je jour et avuisent de ce qu1 est pour l'~
dvenir, ou pour la paix, ou pour la guerre, ou pou~ recevo1r 
leurs amis, au bien pour aller contre lel_ll'S enner~us et pour 
toute autre affaire urgente telle qu'elle so1t. .. r1.beville, p. 329. 

\ 
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trar-se todo no presente, não sahindo das tradições 

_ do passado, na.o lançando as vistas sobre o futuro , 
nem procurando mais perfeito estado social. H avia 
por cer to degenerado ou se tinha desviado dos seus 
princípios aquella sociedade, de cujos n1e1n bros se 
procurava exclusivamente fazer guerreiros, e não 
seg uia1n o principio da conquista, o que unica1nente 
lhes havia dado a posse do littoral, e que aliás seria a 
consequencia logica da sua educação. 

Mas se, quanto ao governo, não podia1n ser com
parados aos Mexicanos, aos Peruanos, quanto aos 
caracteres geraes, indole e costumes., não só se ass e-
1nelh-avan1 aos selvagens de todas as partes do globo, 
como t ambem havia entre todos os r'\.1nericanos um 
como pa rentesco facil de estabelecer para aquelles 
viajantes que de per to os observava1n. Algun1as dif
ferenças, que serviam para dist inguir u1n grupo do 
outro, e muitas vezes as tribus entre si, eram t ão 
leves, tão inelindrosas, tão pouco sensíveis, que inais 
servia1n para confir1nar a hypoth0se, que alguns au
tores for1naram, que se não tinham todos a mesma 
raça, tinha1n ao inenos convivido longan1ente á ponto 
de se tornaren1 con10 participantes da inesn1a origem . 

O indio era indolente e preguiçoso, porque a natu
r eza con10 n1ãe pouco providente que a força de.extre-
1nos e caricias Inal educa os seus filhos , tinJ1a sido 

. excessi va1ne11te proclLga para 0om elles. Car$cia de 
pouco para viver, e esse pouco a. henignicla(le do 
clin1a, a fertilidade do terreno lhes asseguravarn e1n 
todos os ten1pos e em todos os logares : t inhan1 abun
dancia de caça, de peixe, de differentes fructos 
segundo as quadras do anno, de modo que, fazendo 
plantações, não carecia1n de reservar colheita para 
alg uma occorrencia imprevista. Que lhe impor tava 

9 

' 





148 O BRAZIL E A OCEANIA 

mull1er para co1npanheira, e não para terem raça de 
homens fortes; porque, no caso contrario, nem as 
darião aos fracos, nem sacrificarião os filhos dessa 
passageira união. 

Generosos e beneficentes entre si, a ponto de fazer 
inveja áquelles que se ufanam de seguir a r eligião da 
caridade, por instincto de coração, que não por dev~r, 
o selvagem offerece quanto tem ao seu co1npanhe1ro 
necessitado; não es1nola, r eparte, e ha n isto ta~ta 
sinceridade que, co1nprazendo-se elles de obsequiar 
a todos to1nan1 por injuria a rejeição da offer ta. Ve1n 
d'aqui havei·-se-lhes negado toda idéa de proprie
dade e tan1bem porque o furto , como outros crin1es, ' . e como 1nuitas enfer1nidades, era-lhes desconhecido 
até de nome, ante~ da chegada dos Europeos. « Se 
lhes falta alo-uma cousa, lê-se na Histo'ria das Aiiti-

º 1 . lhas (1) os Caraíbas dizem logo : .l\lgun1 c lr1stão 
andou aqui ! )> 

In:fatigaveis no proseguimento e execuçào do pro
jecto para o qual os âttrahisse ou a va.idacle c~1npro-
1nettida ou os proprios habites, seguiam a pista de 

' . l animaes ou de inünigos dias e noites com adm1rave 
paciencia, e ainda mais admiravel as tucia .. A fo1ne, 
a sêde o cansaço, nenhuma impressão pareciam pro
duzir ~obre elles; e jactanciosos, coino eran1 ciosos de 
fama , cheios de orgulho , nen1 a n1orte os intilnidava, 
ne1n ·os tormentos os abatia1n . Offerecin1a o peito des
coberto á seta hervada, e quando prisio11eiros, sen1e
lhantes ao Nlexicano deitado na grelha e consu 
mido a fogo lento, co1n inabalavel constancia leva-

(1) Histoire naturelle et m. ~es Antill~s : « Le larcin e~t 
tenu pour un grand crime parm1 eux. Ma1~ comme !e~ ch~e
tiens haYssent naturelle1nent ce péché, auss1 ne se voit-11 po1nt 
au milieu d'eux. 

1 
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vam ao cun1ulo o asson1bro dos seus oppressores. 

Onde, porén1, estavam a sua vida, o seu an1or, a sua 
gloria, era nos co1nbates. - Era esta a n1aior e a 
mais energica de suas paixões, porque ia ~1ella a vin
gança; e entre tr!bus em estado de hostilidade per
manente, qualquer leve occorrencia era pretexto de 
guerras encarniçadas. Uma offensa de te1npos re1no
t os, r ecebida de seus inimigos, a rivalidade <le tribus 
allíadas, quando nas suas festas blasonavam as suas 
proezas, con10 em prejuízo un1as das outras, a inva
são de terr itorio , porque elles t inham as raias naturaes 
demarcadas pelos rios e montar1has; - o pé de um 
vizinho impresso no solo, de que elles se houvesse1n 
apossado, - ou u1na fera mor ta dentro de suas cou
tadas - era uma injuria; e a injuria feita ou recebida, 
era seinpre a guerra; «'porque (diziam elles) visto que 
os offendemos, e elles ján1ais se esquecerão disso -
i11elhor é que os ataquen1os em quanto podemos 
leval-os de vencida. » - Eran1 irreconciliaveis como 
iniinigos, ao passo que facihnente rompian1 as suas 
allianças : estes dois factos explicam o fracciona
mento em que achamos as differentes tribus, e de
monstram que o seu estado social ia sendo cada vez 
mais desesperado. 

Dada a offensa os velhos no Ca1·bé discutian1 os mo
tivos da guerra, descorrendo por espaço de seis e 
mais horas, - já sentados na rede, e cercados de OU· 

vintes, já passeando ou gesticulando ao 1n,es1no 
t empo. Lery i1os dá o extr acto de um destes discur
sos. 

E con10, (dirão elles sem a mini1na interrupção nos 
seus discursos) nossos predecessores, os quaes não só 
tão valenten1ente combateram, mas ta1nbe1n subjuga
ram, mataram e comera1n tantos inimigos, nos deixa-

• 
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ram exemplo para que, como effeminados e cóbardes, 
nós fiquemos sempre dentro de nossas casas? SeJ;'á 
preciso que para .grande vergonha e confusão nossa, 
em vez de que no passado foi a nossa nação por tal 
forma temida e respeitada de todas as outras, que 
não poderam subsistir dü,1.nte della, os nossos inimi
go$ tenham presentemente a honra de nos vir buscar 
até dentro dé nossas casas? A nossa cobardia dará 
occasião aos M<J;rgayas e -cPerosengaipa (a esta~ duas 
n,ações alliadf:ls) que nada valem, de nos virem desa-. ' 
fiar dentro do nosso terreiro? Não (dirá o orador com 
gestos violentos) 'não, poderosos e fortes mancebos, 

, não ~. is·so o que nos convém fazer; antes, dis pondo
nos para os irmos procura r, convén1 que nos façan1os 
matar e' comer, 'OU que tenhamos vingança dos nos

, SQS. » 
Anitnavam-se , influíam-se os que os escutava1n, e 

est~va ' decidida a guerra; marcavam o prazo, e se 'ti· 
' nhanr ele vencer grande distancia até se encon.tra:rem 
com , 0.s j~imigos ,« esperavam a conjuncção da lua 
cheia para andaren1 a ultima jornada de noite pelo 
l uar ti). 

, ' , O ,m.ais atrevjdo de entre el.les, . ou aquelle que pro~ 

curava buscar renome, cheio de audacia e orgulho, 
a~ançàva na 'direcção da tribu a qtie pretendialh offe

,.., r ecer ;,combate, lhes declarava guerra com ferros . e , · 
arne~ças, exagerando o seu nun1ero e força, e depri-

! ' \ 1 • 

mindo os seus contrarios. Porém as mais das vezes 
.éontentav'am-se de deixar no caLninho ou atiravam 
,de'ntro, da aldeia, ,que ameaçavan1, um arco entesado, 
e na frecha ~arcavam com o numero de entalhadores 1 

" quantos dias pretendiam ?ombater. Este costume se 

(1) Notici4 do Brazil,, cap. 168. 
. ' ' • - .. 1 i ' i • 
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conserva hoje em dia ,em algu1nas tribus . do Mearim 
e Alto An1azonas . ... !\.. materia de que era feito o arco, 
as dimensões, a ponta, o ornato da frecha, valiam 

' como a assignatura de que1n mandava o cartel. 
Na vespera da partida, á noite, sahia o principal, 

o cabo de guerra, fazendo pregação, repeti~do onde 
ia1n, e pondo-lhes diante a obrigação que tinham de · 
tomar vingança de seus contr,ario13 1 e para pelejar~m 
valorosamente, promettendo-lhes victoria de seus ini
migos, e sem nenhum perigo de sua parte, de que 
ficaria delles inemoria para os que atraz delles vies-

. sem cantar os seu~ ,loµvores. )) (1) . 
Deixan1os aos c,uriosos o prazer de lêrem no origi

nal francez a animada e pitoresca desc~·ipção que. faz 
Lery (2) d.e um de~tes co1nbates. Opservamos sómente 

1 ' ' ! • 

que os Tupys, ciosos de sua dignidade, não -0onsen-
tian1 rhulheres nas suas fileirâs, differente inista dos· 
tapuyas., entre. os quaes homens ~ mulheres ,compa,- , 

• • • 
t1am p~o1niscuamente. ' 

Todavia' ellas acompanhavam os 1naridos á guerra:, 
mas para coiiducção de V<ÍV€l'es, redes e , arma$, e 

, para apanhal,'em e ministrarem frecha~ durante o 
combate. 

Ardentes e impressiona veis, como era1n, sabiam oc-· ' 
cultar Q seu se.ntirnento,a pontq de parecerem indi~~
rentes, q~ando não eram seni!\.o concentrados. Se algum 

"mensageiro chegava com algu1na noticia, por ilTiuitô · 
que lhes interflssasse, e a de·sejas~em saber;, nãq se 
alvorotava1n ao vêl-o : pelo contrario conservavam-se 

· na mesma postura, cón1 fingida i:hdifferença, até ~que · 
passado largo espaço, lhe diziam: «Chegas-te?'> Sim, 

, respondia o 0utro, e calando-se novamente só depois 
t ' ' ' 1 ' 1 

(1) Noticia, do . BrÇtzf,l, c~p. 167. 
(2) Lery, 5. • edição, p: 24'0. , ' 

' ' ' 
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de largo espaço reatavam a conversação, corno se se 
tratasse de D.Jgun1 negocio que em nada os affectasse. 

, S·e a n1ulher, o !ilho, o pai estava perigosamen""e en-
íer1no, conservava1n a 1nes1na tranquillidade a que se 
julgavam obrigados, se para os experimentar, lhe cra
vassen1 uma seta no corpo : mas isso era só na appa
rencia, porque interiormente a natureza sabia revin
dicar os seus direitos. Esses homens que, porque eram 
soffredores, fora1n chamados brutos e insensíveis, 
como por P a"\v e Ro:bertson, davam exemplos dos 
n1ais .delicados e extremosos sentin1entos. Não, não 
acred1te1nos que a especie humana possa degenerar 
a ponto de desconhecer aquelles doces e santos laços, 
a que o proprio bruto não póde resistir : embora vio
lentados, raras vezes perdem o seu poder; e se alguns 
inonstros apparccem c1ue os desrespeite1n, cá na so
c.iedade. é o~d~ se encontrarn os maiores e mais injus
t1ficave1s _ cr1n11nosos. P odia a pobre mãe en1 te1npos 
de penur1a e de fon1e, sacrificar os proprios filhos; 
n_e~te. cas? a necessidade a desculpava; mas un1 prin
c1p10 in1p10 de honra social não ia affogar o embrião 
do hometn no seio n::iaterno, não os expunha á cari
dade infan1ante de pessoas inclifferentes, ne1n con
fiavan1 a mãos estranhas e mercenarias o innocente 
que lhes devia o ser. As facções políticas não collo
cava1n e1n ca1npos inünigos aquelles que na infancia 
penderam do mes1no seio, bebendo o inesmo leite, i1em 
paixões vis elo interesse e da cubiça, maquinavan1 
contta ti.. vida prolongada de un1 amigo ou de um 
par~nie. Não, quanto rnais nos approxüna1nos da na
t~reza, inaís respla.ndecen1 aquellas virtudes prüni
t1vas, e por ussiin dizer innatas que o hon1en1 inO'e
nuo pratica em singelesa de coração, e de que ta~to 
nos ufana1nos no estado social. 

/ 

O BRAZIL E A OCEANIA 153 

Narram-se casos notaveis da exaltação a que póde 
chegar o Indio que ama. Os historiadores que tratam 
do Paraguay são accordes em dizer que o amor ins
pirado por uma hespanhola a um cl1efe selvagem foi 
a causa da ruína do forte do Espirito-Santo, cons
truido por Gaboto (1). Outro facto semelhante é refe
rido por Lesson. (2) 
Vejan10~ entre os nossos indios a quanto póde che

gar a sua dedicação, pois que nos podem dizer que 
elles não sentiram em tan. to ex treino senão aquella 
paixão, e só poru1na estrangeira e na ünpossihilidade 
de satisfazere1n os seus violentos desejos. Trato de 
casos que as nossas historias relatam, ou que se con
servam na n1e1'.noria dos nossos contemporaneos. 

Quando os Hollandezes invadiram pela primeira vez 
a Bahia, os Portuguezes depois de fraca resistencia, 
retiraram-se precipitadamente para o Rio Ver1nelho, 
onde se acamparan1. Jaguarari , seu alliado, os acom~ 
panhara, mas tendo-os deixado aca1npados e na segu
rança que os tempos perrr.ittiam, voltou á cidade, 
onde havia deixado a mulher e os filhos para os 
r esgatar, ou servir na companhia de sua família, que 
só nel:le podia1n pôr esperança . A este tempo já alguns 
Portuguezes, por1notivos infinitamente menos nobres . . , 
tinham pactuado co1n os 111 vasores, passando-se para 
elles. Co1n a chegada de D. Fradique de Toledo

1 
os 

Iiollandezes retiraram-se ; os Portugu.ezes t,raid0res. 
ficaran1 i1npunes : inas o indio carregado de ferros, é 
arrastado até o l{io Gra.nde do Norte, e ali encerrado 

(1) Lozano, Historia del Parar;uay T. 1 p. 29 Funes. Ensayo 
de la Hist. cilvil del Parag. T. 1 e. 2 p. 26. Techo. HiBt. 
Proo. Parag L . 1. • 

(2) Lesson. Complenient des ceuores de Buf!on. Racei hu-
maines. T . 2, p. 166. • 

9. 
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no forte, talvez na casa escura, n~o lhe valendo para 
des~,ulpa o amor que devia ter á sua gente. 

Quando, porém, mudadas as circumstancias, os 
Hollandezes entraran1 no Rio Grande, não obstante os 
·annos decorridos, ain.daali encontrarGi-m o índio preso, 
e cuid9',ram qµe o seu jus~o resentimento ll~es asse
gurava um prestante alliado. Não lhe ünpõem condi

, ções para '·a soltura, quebram-lhe os f~rros e o indio é 
posto em liberdade. Ao ver a luz, a que já estava 
desaco,stQ.mado, emmagrecido e curvado mais pelas 
correntes do que pelos annos, e em tempo e1n que as 

' ' l armas portuguezas cediam á fortuná do Conde l\'Iau-
ricio, juntou gente e foi unir-se aos seus antigos allia

' dos~ como para mostrar-lhes que a lealdade de um 
.~~lvagem ainda era maior que a ingratidão dos 
Europeos. 

Sérá este o segundo exemplo. Vivia no principie 
deste seculo um homem; ch.a1nado Bartholomeu Go-

' 
. ·mes, cujafamilia ainda hoje se conserva no !vlaranhão. 
Bartholomeu Gomes~ o descobridor dos ' serÍões do 
Mearirri e Guajnhú (1), corajoso cabo de guerra que 
em pequenas igarités, penetrava por todos os iga
rapés e,, confluen~es d'~quelles dois ·rios, ás vezes 
co1n menos de u1na duzia de companheiros. !vlostrava
se, poré1n, tão pouco humano ·e1n todas as óccasiões 

11··-~rj-,,•;' · ·~ ·~· P.e suas entradas, que o seu nome era o ter,ror q'aquel
las florestas onde ia a chamada civilisação acon1pa
n,hacla de inauditas barbaridades. Em uma das en
tradas que fez este homem ao rio Guajahu surpre
hentleu a urn indio, que tirava mel com a mulher e 

(1) Diz-se por çorrupção Grajahu, Guajá é o nome de uma 
tribü, e de u'ma plàn'ta.. U é omesmo que y' ou y 19 rio. Gujahu 
quer dizer - rio dos índios Guajáa ou da planta do mesmo 
nome. 
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um filho de .tenra idade. O 'índio na altura em que 
estava, percebeu de longe os ohristãos1 dá o gl'.ito d:e 
alarn1a e pôde evadir-se; mas ficaµdo , prü~ioneiros a 
mulher e o filho, mov'ido pelo amor que lhes tinh~, 
veio resignadamente, não obstante o nome de Bar
tholomeu Go1nes, offerecer-se á rnesma sorte, á 
escravidão ou á inórte. . 

O ultimo e mais notavel exen1plo, tamben1 da 
mes1na provincia e de bem recente data, é um chefe 
dos Ga1nellas, que se chamou e1n quanto vivo Bertro
topama. A sua aldeia, situada nas círcu1n vizinhanças 
de Codó, estava em guerra . con1 os f{;lzendeiros da 
vizinhança, qu~ não podião ter descanço ·com elle. 
tJm preto escravo desertou para esta aldeia com o · 
consentimento do senhor, e pouoo ,d~pois os indio~ 
descobei;t.os e atraiçoÇtdos pelo, escr{).vo1 ~i.vera1n de 
render-se; n1as a bom partido. Trouxeram-n'os para 

1 

o Maranhão, onde por orden1 do então presidente, o 
Sr. M·oura Magalhães, foram hu1nana1nente tratados, 
mas destt·ibuidos por differentes fami~.ias, que os 
hospedarélrJl.1. por cpmpai?'ão, ou porque contassem 
tirar d'ahi algum proveito. A mudança de habitos e 

. ' 
de alimentos occasiortou-1hes enfer1nidades; de ·que · 
vieram a morror a m~ior· parte, n1ui principalll:1iente 
aqu<?lles que foram dados 9omo refens , em signal de 
alliança, e tiveram praça na marinha. O chefe seiva
gem os visitava um por um todos os dias, consola;va
os e alhnentava-os com a esp~nanç9. de que alg\Jm 
dia restituídos âs suas florestas ,podyriam esquecer 
os seus males e cpntinuar n'aqueJla vida precaria 
sim, mas livre e para elles feliz. 

Os Gdhiellas·, porém, 1não se podiam conservar tran
quillos entre qua.tro paredes: fugiam por distracção, 

. por ge~iio erradio, e talvez oara exerciçio. Le;varam-
1 

• 
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lhe isto a inal e para os intünidar deu-se ordem de 
prisão contra os que fossem encont rados sós nas 
ruas. Dois fora1n presos, e quiz a fatalidade que fos
sem conduzidos pelas ruas na qual morava o 
chefe. Ao vêl-os passar entre soldados, Bartholemeu 
desce, ordena que os solten1 aos soldados que o não 
entendem, e como não fosse obedecido, lança-se nos 
braços de seus companheiros, quer livral-os á força, 
luta com os soldados, e quando o seu hospede veio 
em seu auxilio já o amarrava1n para o tere1n mais 
seguro. Cenduzido para o seu alojamento, e persua
dido de que se lhes tinha, faltado á palavra, chorava 
de desespero, comü alienado, sem attender ás 'lagri
mas nem a supplicas da n1ulher e filhos. 

Por fim , aproveitando-se de um ligeiro descuido, 
lançou-se da altura de u1n segundo andará rua : e 
assim acabou co1n o sentimento de sua dignidade 
offendida, o chefe tapiiya, que se teria chamado 
J agoarary ou Camarão, a ter sido favorecido pelas 
circumstan ci as. 

O indio pois estava be1n longe inoralmente dos 
affectos que to·rnam cara a vida do1nestica, e predis
põem para o estado social. Amava a n1ulher, -
deixava-a inteira1nente senhora de si nas suas occu
pações domesticas, e se o grande peso do incon1111odo 
da vida r ecabia sobre ella, não era co1ntudo inais 
digna de lastima do que o são en1 geral na Europa 
na classe proJectaria. Atnava os filhos, clava-lhes 
toda a liberdade, nãó os castigava, não os a1neaça,va 
nem os ·intimidava nunca : pelo contrario, os planos 
mais bem combinados eram propostos, as mais com
modas habitações abandonadas pelos caprichos de 
um menino(! ) . Amavan1 a seus pais, tratavan1 delles 

(1) Laet (40) : «Estimam 1nais o ben1 que se faz aos filhos d<> 
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com sollicitude e carinho, até que a velhice os tornava 
além de respeitaveis como pais, venerandos como 
bemquistos do seu Deos, - como oraculos de sabe-
doria e prudencia. 

que a elles proprios, e eis porque procuram unicamente os pa
dres da companhia, que instrue1n seus filhos nas artes liberaes 
e disciplina " 

Veja-se A.bbeoille. 
F. Cardim, pag. 40. (< Os pais não ten1 cousa que mais amem 

que os filhos, e quem a seus filhos faz algum bem, tem 'dos. 
pais quanto quer. Nenhum genero de castigo tem para os 
;filhos, nem ha pai nem mãe que em toda a vida castígue nem 
toque em filho, tanto os trazen1 nos olhos : en1 pequenos são 
obedientissünos a seus pais e mães, e todos n1uito ama-veis e 
aprazíveis. u 



CAPITU.LO XX 

' Sigamos o Indio desde o berço até a sepultura, que 
melhor o poderemos inoralmente aquilatar em todas 
as phases da vida. 

Durante a g ravidez, a mulher, sem interro1nper de 
modo algum as suas occupações, continuava nellas 
até que as dôres da maternidade a 8urprehendessem, 
muitas vezes longe do povoado, entre mattas ou â 
beira de algum regato :. ali dava á luz, lavava-se, e 
lavava o recen1-nado n'agua corrente para o forta
lecer, costumes dos habitantes do norte que tambem 

.~mergulhavam em agua fria, ou o estepdia1n sobre a 

1
• 1,peve. Taes eram os Escocezes, os, 1rl~nd,ezes~ os ~nti-, 

.~ .. 1,.,,~~11 , gé>s .rlel veció~ e Germ.anos. 

' 

« ,Du·rtlm é stiij)e genus, 1"1.atos ~ci ft.:unina primum~ 
Deferímus, scevoqite gelit diu-·amus et undis. >> 

' . 

« Descendencia de uma geração robusta, nós em 
primeiro logar levamos nossos filhos a.o rio, e 0 8 
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fortalecemos com a crtl.eza dos gelos e das ondas (1) ». 
O marido pelo contrario que se reputava concorrer 

por si só para o nascimento com toda a porção de 
vida neoessaria á roproducçã.o, ou pelo habito ou 
porque prejuizo repercutido n'uma imaginação cheia 
de vivacidade lh'o persuadisse, sentia~se fraco com 
as dôres, por que não tinha passado (2) e temendo que 
as ~uas imprudencias prejudicasse1n aoreoe1n-nascido, 
deitava-se na rede, resguardava-se por espaço at~ de 

. .15 dias,, acalentando, e am~ma.ndo os filhos, que pin-
tavam de ·vern:iel'.l)o e preto (3). , , · ': 
'. Dava~lh~ desde iogo u1n pequ.eno\ arqo e f~~?h·as, ').e 
quando ~e· ~euniam os amigos e pa1•en~~s a Cl-at~~-lhe 
os prolfaças do acontecído, o pai .caritava: a éárv;ã9 
natalicia, ensinando-lhe co1no aquellas armas ' se 
fabricava1n, como deveria usar dellas, como compater 
e vencer o inimigo, e por firn diziam-lhe qual a consi
deração que mereciam os fortes ; como os homens, as 
feras, as aves e os mesmos peixes os temiam ; e qual 
era a fama do guerreiro, que, succumbindo aos golpes 
do inimigo, ainda assim os espantava com a sua cons- ' 
tancia e longanimidade (4) . 

Por uma antitb ese philosophica, nas côres de que 
o pintavam no berço representavam a guerra e o luto; 
e se na coya procura va,m dar ao cada ver a pós~.ção . 
que tinha o 'fe.to no ·utero , contr~pondo a". 'sepultu.J.)ª' 

• 1 1 ) ' ~. • 

ao ·b~rÇo : - .: assil)l ta1nb.<~m ·ao entrar 'n~ 1)'~~~~~P1Q·P.lr 
tavâni rpara o fim ·que as' espe:r~va, óo'ró:,~ 'S.~,9 gr1tq 

.. balbuciante da criança, e o ultimo suspiro do 1n~&1·i-
, . ' 

'I 

\ 

(1) Dizem que os irlandezes e siberios ainda hoje o praticam 
Virey. 

(2) V. Tratado da terra do Bra:iil, e. 154. 
(3) Lery ca.p. 17. 
( 4) Lery falla desta canção : 5. • edição p. 352. 
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bundo for1nasse1n ·um só hiato, e fosse o primeiro ai 
da existencia o primeiro passo para a morte. '.. 

Começava o inenino a vingar e crescer e a crear 
forças : educado em toda a liberdade, e e1n clima 
menos ardente que temperado, desenvolvia-se rapi
damente, e exercia- se na carreira, nataç~o (1) e na 
luta, e sobretudo no manejo do arco seu fiel com
panheiro, que nem na sepultura os abandonava. 
Exercitado pelos velhos, pelos guerreiros, por seus 
pais que sorriam aos seus jogos, applaudindoos mais 
destros, e mais robustos, faziam rapidos e admiraveis 

-.progressos, pungidos pela emulaçt1.o e desejo de 
louvor. 

De oito annos tinha logar o seu baptismo de san
gue, a sua pritneira iniciação no soffrimento : furavam
lhe os labios e davam-lhe tun nome. Se o nlenino 
chorava, se a força da dôr durante esta·penivel ope
ração lhe arrancava u1na lagrilna : « Não prestas 
para nada (dizia-lhe o pai com desgosto) has de ser 
fraco toda a tua vida. )) Mas o que nào consegue a 
educação fortalecida pelo exemplo? Abbeville diz que 
esta cere1nonia tinha logar aos 4, 5 ou 6 annos (2) que 

(1) Os Ayniorés tinham horror á agua; mas é dos Tupys de 
quem agora nos occupa1nos. 

Ha J.ndio que com uma braga ou grilhões aos pés 
1

n'ada duas 
ou tres leguas. Fer. Cardim. cit pag. 41. 

(2) O mesmo autor diz en1 outra. parte que o filho de um 
principal do Maranhão, de 8 annos, não tinha ainda o labio 
furado. H.efiro-me neste trecho á seguinte passagem : ... « ils 
fon t venir 'le petit enfant apres l.ui avoir faict entendre que 
c'est pour lui percer la levre, à ce qu'il soit un jour fort, 
valeureux et grand guerrier, lequel tont encouragé pour telle 
raison presente librement et hardiment sa. levre avec une alle
gresse et grand contenternent : et lors celuy qui est député la 
prcnd et la perce avec une petite corne ou quelque os bien 
pointu et y faict un granel trou; que s'il advient que le petit 
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o menino se apresentava resolutamente sobendo que 
era para se tornar um valente guerreiro, que nunca 
lhes acontecia gritar, n1as que, pelo contrario, sup
portava a dôr co1n grande constancia. 

Entrando na puberdade, que,. segundo alguns, é na 
An1erica Th-íeridional aos 12 annos (t ) e segundo a 
observação de outros recahe se1npre dos 13 aos 14, 
começa para o pubere un1a época de martyrio ; 
porque antes de ser recebido no numero dos guer
reiros é necessario que endureça o corpo com a 
fadiga, e fortaleçan1 o espirito co1n o soffrimento. 
Repetiam~se entre elles os tratos que dava1n os Carai
bas aos seus noveis guerreiros; e se não tão rigoro
sos, ainda bastante aterradores. Jejuavam làrgose 
dias! maccrava1n -se e espancavam·se mutuamente, 
não bastando isto, um velho, penetrando na habitação 
em que dormian1, rasgava-lhes as carnes (2) fazendo
lhes profundas incisões nas pernas com un dente de 
cotia, de paca ou mesn10 de peixe que era como a sua 
lanceta e escalpello. Se não derramavam u1nalagrima, 
nem soltaYam u111 ai, mas antes, ufanos de sua cora
gen1, provocavam novos soffrin1entos, e cançava1n a 

enfant crie (ce qui n'arrive guére), ou qu'il jette quelque larme 
pour la douleur qu'íl ressent, ils disent qu'il ne vaudra rien et 
qu'il ne sera jamais qu'un couard et homme sans courage_ 
Que si au contraire íl est ferme et constant (comme ordinai
rement ils sont) ils en tirent un bon augure et croient qu'en 

· sa vie il sera grand, bra.ve et vaillant guerrier. Abbe1Jille. 
(1) Chappc d'Autcrochc, Voyage en Cali/01•nie, p. 25 -

Azara, Voyage en .1.lnier _ M r:Jricl - Lepeyrouse, Voyages,. 
1'. 4. pag. 43. 

(2) J'ai vu un ehcf aller le matin dans toutes les cabanes et 
faire aux jeunes garçons une entaille à la jambe avec un dent 
de poisson três tranchant, afin de leur apprendre à souffrir sans 
se plaindre. 1-I. Staet. e. 19. Variarnos um pouco d'este autor 
nos pormenores. 
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paciencia de seus ensaiadores ; se por maior osten
tação, se esburaca:vam o rosto, e desenhavam todo 
corpo com incisões sobre as quaes derramavam 
tiritas de diversas côres - era1n reconhecidos guer
reiros, e tinhan1 adquirido o direito <le combater pela 
sua tribu. 

T,odavia .para tomar, inulher outras provas se r e-
queriam, era neces.sario que o guerreiro podesse fazer 
u'.rn presente de noivado, que era como o preço da 
compra que se fazia ao pai, do corpo da mulher, e 
não obstante ísso, os Tupys, segundo refere Vincente 
Leblanc., exi~ian1 ~o nuber;ite a captura de um prisio
neiro, ou um feito cl'arn1as que os reco1nmendasse (1). 
.f\.lguns preferiam raptar a inulher de umq tribu 

• • 1 

v1z1nha, o que preenchia a condição social e os for-
r~\va. do pres~nte do noivado, e· en1 out1·as occasiêes 

, es~abeleciom-se jogos para ver-se a quem caberia a 
moça que se houvesse tornado' hubil (2) . Um tôro 'de 
barrigudo,, com um çabo de~gado e de f~cil prehen
são, semelhante aos soquêtes ou massêtes de que 
ainda entre nós se u.sa em mu~tt;i.s partes para al;>ater 
a t erra das sepulturas, posto que mais ponderoso que 
este, ou um grarrde pedaço de tronco de palrneir~ era , 
~oll~cado no meio d~ terreiro,- Vinha o guerreiro cor-
rendo, to1nava o tronco, continuava a carreira, ' sal- ... ,.,_, ___ , 
tava foss,05, subia elevações,, arrojava-se ás vezes ao 
rio com elle, e que1n chegava priineiro e lev'ava ruais 

' ' . ' 
, • ' 1 

. (1) • Os que mais se distinguem na. guerra tem em premio a 
,tnoç~ que escolhem. ~ Dicfr fo ,,.cle Viagem. do O. SÇtmpaio -
Naçao Passé §'260. Ao captor do prisioneiro « dão 'a mai's 
formosa e mais honrada moça, que s.ã.o as v~rgens que mascam 
<> aypí. » 'Tratado ela Terra do Brazil. e. 7.0 Noticias, éte!~ 
T . 4, e. 7 pag. 205. 
' (~) a: Ás vezes d~cide-sc em co.mhate.S. parciaes pres~.di~os pelo 

maioral. • Sampaio, ob. cit. § 260. ' 
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longe a carga, esse ganhava a palma e a mulher que 
tinha de' ser esposada. Explicou-se este· costume, de 
que trata Barloous, t.1arcgraff e o~tros, e que ainda 
conserva1n algun1as tribus. do Piauhy, pela necessi
dade que tinha o guerreiro de defen,der a . .rr,iulher, e 
para que e1n occasião de perigo a podesse salvar 

• fugindo. Era-lhes per'lnittido, depojs disso, tomar 
quantas mulheres podiam alimentar, o que reputa
vam grande honra; mas tanta era a penuria dos 
mei~s de ~ubsistencia, . que de ordinario só os chefes 
tinham mais do que un1a. ' 

·A mulher. tornava. se de,sde ~ntão como escrava ' ' 

do marido; n;1as se este u sobrecarregava <le traba-. 
· 111os, não as · maltratava muit0. ,se errt soltei~·as s~ 
p~ostituiam facilmente, tornavam-se ,castas depois 

1

de 
casadas, e ' os mn-ridos contra o costume dos selvacrefis . o 
eram c1osos, e vingavam o adulte,rio com 1náos tra-

• 1 \ ( 

tos, e até com a n1orte. Por este motivo os parenlês 
da mulher não se julgavam offendidos, e. Reche~prt 
diz dos Caraíbas, que o marido offendido e vi~gado,' 
apresentava-se -ao paí 'da. offensora, e lh~ ·dizia• : 
«Matei minha 1n~her, que me er~ traidora. « Fi'zeste 
bein, lhe tornava o sogro; e se 

1 

tinha outra filha logo 
lh'a dava. » 1 ' 

• l ' ' ! 

Cah1a doente, os seus medicamentos eram a sano-ria. 1 

• t:'> ' 
a dieta absoluta 1 ·quando o enferrp,o , por si . rnesrµQ 

não podia procurar a sua s ubsistencia, os sudoriferos' 
que promovia1n, sotopondo pedras quentes áS'· r.edes ou , . , 
g1raos ~1:11 que estend~a,rn os enfermos, e ,depois bqrri-
favam co1n agua, de rnodo que o vapor que sé'desefi•_. 

( 1) A b beville. 
(2) Diz Le~y : - Va,sconcel)os accresçen~ que,tinham pagés 

de chupar; isto .é que não usavam de ·outrd 'i'rieio rio traita.roento 
de qualquer enfermidade. 
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volvia promovesse a transpiração. Os pagés, que 
tambem eram medicos e quasi tão só1nente isso que 
Abbeville os não chan1a senão barbeiros (1) se tratava 
de algum envenenamento a9ertavan1 de ordinario com 
a cura ; porque erão muito conhecedores dos seus 
venenos e felicissiinos na applicação dos antídotos: 
inas no geral, tendo adivinhado a influencia do moral 
sobre o physico, curavam os enfer1nos com à pro
messa de os curar, e tambem chupando a parte en
ferma (2) com algumas formalidades e ceremonia~, a 
qual mais ridicula, fazendo ver, para mais lhes feri r 
a imaginação, algun1 corpo estranho, que preten
diam ter-lhes extrahido. Nos casos mais graves deita
vam a culpa a alguma tribu inimiga ou a pessoa a 
que não fossem affeiçoados. 

Os sãos inostravan1-se indifferentes, por ser signal 
de cobardia mostrar-se o guerreiro acabrunhado por 
qualquer occorrencia; ás vezes con1tudo, porém rara· 
mentesuppunham contagiosaamolestia, abandonava1n 
o enfer1110 e a taba, e procuravam nova residencia. 

Morriam? As mulheres se reuniam em torno doca
daver, lavava1n-n'o e adornavam-n'o co1n as suas me
lhores pennas, deitavam-n'o na rede com os cocares, 
arco, frechas e os objectos que mais tinham an1ado 
na vida, e durante meio dia (1) o choravam acoco
radas em torno delle, e com os cabellos soltos sobre 
o rosto. Alguns, como o autor das noticias (2), dizem 
que esta ceremonia se prolongava por muitos dias, 
porém Lery escreveu que elles não guardavam os seus 

(1) Estas ceremonias duram n1cio dia, porque não guardam 
mais tempo os seus mortos. Lery, e. 19. 

(2) Noticias e. 172 - « o que faziam' muitos dias." 
F. Cardiln. Lisboa, 1847. p. 40. mortos - «os quaes choram 

dias e noites inteiras com abundancia de lagrimas. » V. Abbe
ville. 
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.mortos por mais de meio dia. S~guimos a opinião 
deste ultimo escriptor, porque o clima, então como 
agora, não permittiria conservar-se um cada ver. i~:or
rupto por largo espaço. Comtudo estas duas op1n~oes, 
ainda que oppostas, podem ser em parte verdadeiras ; 
se o enterra1nento tinha logar no dia do fallecimento, 
os ritos do funeral se espaçavam, como diren1os , não 
só por dias como por 1nezes. 

Os homens que não terão cessado de pular, dançar 
e cantar e1n roda do enfermo, apenas sobrevem a 
morte, principalinente se era o morto alg um bo1n pai 
de fa1nilia, convertian1 a festa e1n pra ntos e la1nen
tações. Silo comtudo as mulheres as que fazen1 as 
1naiores de1nonstrações de magoa. « Morreu, dirão 
ellas, n1orreu aquelle que era tão valente, e que tan
tos prisioneiros captivou ! )) Outra accrescenta : « Que 
excellente caçador, que forte lidador que era l O va
lente destruidor das nações inin1igas, das quaes nos 
vinO'ou t antas vezes. )) E assim u1nas após outras iam 
rep~tindo tudo quanto elle houvesse dito e feito, e a 
cada estrophe respondia1n todos e1n côro. « Morreu ! 
morreu aquelle que nos cobre de luto e de dôr, aquelle 
que choran1os agora. » Assim é ( respondian1 os g uer
reiros) não o tornaremos a ver senão alem das inon
tanhas, onde elle nos espera, e 9nde iremoA dançar e 
folgar com elle. 

« Na casa e no la nço em que vivía (1), abren1 un1a 
cova muito funda e grande, con1 estacada~ para que 
não caia terra, atmam a rede de inodo que não toque 
no chão, mette1n-11'0 na rede assim enfeitado co1n seu 
arco, frechas e espadas, e fogo ao longo da rede 
para se aquentar, comer em un1 alguidar, agua ern 

(1) l'l'otieia elo Brazil, e. 172. 
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uma cabaça, e a cangoeira na mão. Correm estacas 
transversaes de modo que não toquem na rede, ramas 
sobre as estacas, e terra sobre as rax;nas. Sobre a 
sepultura vive a mulher como dantes. » 

As mais das vezes não os enterravam com rede, 
mas faziam grandes talhas de barro cosido (1) em que 
depositava1n o morto; amarrando-lhe os braços e per
nas de for1na que ficasse e1n µma posição acocorada, 
como o feto no ventre materno (2) . Era este o cos
tume geralmente observado pelos Tupys (3) bem que 
a talha (a que chamav~111 kiçabq, (4) não fosse essen- , 
c~al á ,' ceten:loni,a. O que e.ra tudo eva a posição do 

·.' cad~V~~, e , que: a cova .não fos,se cq1nprida, mas re
don..<;ia e prof~nda, ,de modo · que por nenhum lado 
encostas.se a terra ao corpo. Os ,Guajajaras e Porne
cran,s, têm as mesmas sepulturas, mas os Canellas ou 
Timbiras, como a maior parte dos Tapiiias, fazem 
covas sobre o comprido, e arredondadas nas extre1ni
dades: enterram o corpo ao comprido tambem, e com 
as costas voltadas para o nascer do sol (5) . 

(1) Lery, e. 19 diz que assim se praticava com algum bon1 
velho. Se1nelhantes talhas foram achadas em algumas partes: 
«Enterravam os ossos em grandes talhas, que trasladavam 
para óutras mais pequenas com grandes ritos e festas. » Dia
rio da Via9em, ete. O. Sampaio § 260. 

(2) ,Lafi tau. Mreurs des S;auvages américains 1c Os Caraiqa1, 
..... "'" .. ·"'·~. •os Iroqu.ezes e os Bra,~ileiros coUocavam o cada ver no seio 

~ , ' " d~ t~rra, nossa rnãe ·cotnrnum, como ~stavé). . em ·embryão no 
. ·', ' ·~'$,~~9 materno. 11 R.edditw enim terrre corpus (dizia Cícero) et 
, · i tf\, locàturn ac sittim,' q'Uasi. operimento matrls 'obaucHur. 
1

':, !1 , •• , (3) Este costume e a crença de que o .seu pataiso ficava alón1 
1

, , d,e :umas altas montanhas, não indicará haver entre os 8ra:1i8 
.w•·"·'""" ' tr ib'us des.cidas dos Andes? . ' ' 

(4) Na Vida do Padre João d'Almeida lê-se Igaçaba, que 
era o nome que davam ao pote. 

(5) Ne,vied diz (t. 3, p . 156) que os Camcan1 os punham 
dentro dellas. De outros lê-se o mesmo em varios autores. 
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Os vinhos e a comida eram postos sobre a sepultura, 
e sobre ella accendiau1 fogo, ~ever sa?rado, para o 
qual vinham todos os dias ate de mtuto longe, em 
quanto se não tivesse passado tempo bastante p~ra 
que o cadaver estivesse em completa putrefacçao. 
Este costume de que os línguas norma~dos (truc~ ... 
1nents) tiravam todo . o p~rtido, consun:nndo os ali
mentos offertados, e illud1ndo a credulidade do sel-

na-0 era observado com o fim de sustentar o vagem, · 
cadaver. Attenta a virtude que suppunham no fo_go, 
de afastar os espiritos máos, (lueremos , acre~1~ar 
com Lery e .cçnp. o pc·opri~ Newied (1), ciue.,.~s:>T~pys,, , 
offerecendo uro: pas~o fao1l a art~a~ga: té~ta~~m Pº.r ,1 

e~ta forma ,itnpedil-o de devotar p ~a:daiV~r: O fqgo..i e 
os alimentos deviam pois ser· collooados fora, e n.ao 

dentro da sepultura (2) . ·· 
A duracão do luto e o modo de o manifestar~ díffe--

ria entre ·as diversas nações americanas. Os Pe1-ua-
1ios e Y a:racarês fugian1 do logar da morte, o que tal
vez acontecesse entre os Tupys, de certo algumas 
vezes com os Tapuyas. Os Araucanos , Patagões e 
Pueiches 0 demonstravam usando de ornatos lugu
bres, e pintando o corpo com tintas negras : o~ Oha'r
rúas, obrigando os parentes do mor.to aos n1~1s seve
ros jejuns: estes cobriam-se de feridas em s1gna~ de 
n1a5Yoa, e as mulheres, por morte de cada ,prox11u9 
par~n.te, cortavam uma arti~ulação do_ ded?··

1

11 
' 1 , ~ ~\ 

En.tre '. o~ 1 Tupys, depois " de o tete~t ~b'.or:ª~?" lJ.p,:-' · 1 

'1 ' ' 
i ' ' ·~· ' 'd , 1, 

Cronica de Çiêca de Leon º" 28. Sagard, yoy~ge a:u P,(J,US es 
Hurons, p. 288 Cx:uxii, Hi8toria Ca_nadi,eMis, p. 91,: Ro?he~ 
fort. Histoire des AntilZes, p. 68. ' ~1et, Ji rance Eqa,'l(nor:ciale, 
p. 391. 

( 1) P . 297. ' · d 2 da 
(2) Põe,se·lhe de comer~~ cima da cova. Trata o ·" 

t erra do Brazil, e. 7. Noticias para a H. e G., etc. 
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mens e mulheres, cantando as suas façanhas por 
algum tempo, ou, con10 quer o autor <las Noticias , 
por alguns dias, as mulheres cortava1n por dó o ca
bello, e os hoinens pelo mesmo inativo o deixavam 
crescer todo (1), tingiam-se de genipapo, e faziam 
~onsistir toda a sua piedade e1n os não deixar ca
recernem de fogo nem de alin1entos (2) . 

F aziam festas para tirar o luto, o que talvez indi
casse a persuação de se achar a ahn<\ do fallecido , 
além das altas montanhas, que suppômos ser os An,
des, e onde elles collocavam o seu paraiso (3). 

Crendo na i1nrnortalidade da alma, julgavan1 que 
ellas to1navam a fór1na, e o caracter dos espíritos 
máos para vir castigar aquelles que houvessem mal
tratado o seu corpo. Consideravam pois, <lesho1).roso, 
e talvez ines1no julgasse1n funesto deixar o cadavet· 
de u1n dos seus se1n as honras da sepultura (4) : para 

(1) As inulheres usan1 do cabello comprido, excepto por luto, 
.ou quando os maridos estão en1 viagem : os homens pelo con
trario só o deixam crescer por colera, Laet antes do n. 20. 

(2) Noticia do Bra::il, c . 176. 
(3) Vid. Lery p . 302. Abbeville, p. 323. 
(4) Não me parece ter fundamento o que se lê na T/ida elo 

P adre .João d'Almeida, que elles devoravam os cada.veres 
dos seus. 

« Outros 1nelhoram a sepultura, porque os n1ette1n cm suas 
mcs1nas entranhas, com as cercn1onias seguintes. Tiran1 o cor· 
po do defunto a um can1po, acompanhado de todos os parentes 
e ali lhes tira1n as entranhas os feiticeiros e agoureiros mais 
prezados, e logo o vão respartíndo e1n partes, a. cada qual 
aquella que lhe cabe, conforrne são n1ais ou n1enos chegadoi:; 
no parentesco. Estas partes torram no fogo certas velhas a 
quem pertence por officio : torradas ellas cada um come aquella 
que lhe cabe com grande sentimento; e tem para si que é o 
signal de maior amor que podem ostentar n'esta vidq. aos que 
se ausentaram para outra, dar-lhe sepultura em seus ventres e ~ 
encorporal-os em suas mesmas entranhas. Porém com esta 
differença que os corpos dos que são princípaes só os comen1 
utros principaes como elles ; e repartern os ossos pelos de.mais 
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que tal não acontecesse preferiam enfraquecer as 
suas fileiras mesmo durante a refr ega, estabelecendo 
como dever do combatente levar para longe do 
carnpo os que cahiam mortos a seu ~ado (1). Qualqu~r 
fiin, porén1, que tivesse o guerreiro, não se podia 
offender mais profundamente os seus amigos e pa
rentes, do que repetindo-se-lhes o nome do morto. Só 
por grande necessidade o lembravam, inas usando 
de alO'umas frases correspondentes ás que_ para o 
mesm~ effeito empregavam os latinos - fuii, vixit, 
dizian1 por um circumloquio : o g rande guerreiro que 
perdemos ! o capitão que choramos (2). 

Assim pois, tudo nos Tu.pys respirava guerra, o 
nascimento, a educação, o casamento e a morte, os 
seus habitos, as suas idéas , e a sua religião. Se a n1ãe 
chorava com as dôres da u1aternidade, aquellas lagrí
mas podiam cahir sobre o coração do menino, e tor
nai-o covarde: convü1ha por tanto matai-o (3). Ape
nas nascidos era1n pintados com as cores da guerra, 
o uruc1.'l e o genipapo, con10 se e negro e o veTmelho 

parentes, os quaes os guardam para o tempo de suas ~randes 
festas, como de bodas e outras semelhantes, onde partidos por 
miudo ao n1odo de confeitos, os vão comendo pouco e pouco ; 
e em quanto todos aquelles ossos d'esta n1aneira não são con
su1n idos , andam de luto que é entre elles cortar o cabello, 
como entro nós deixal-os crescer. » C. 5. n. 10. 

O autor copiou, paraphraseou e accrescentou as palavras 
da Viageni de Baro , quando diz que os T<!'puyas duran~e o 
luto con1iam os ossos dos seus mortos· pulver1sados con1 farinha 
e mel. 

Os Tupys em suas festas comiam os ossos dos prisioneiros, 
que gua.rdavam para esse fim , assim como reservavan1 os 
ossos n1aiores para flautas. . 

(1) Era tambem esse o costume dos Caraíbas. H. n. et m. des 
Antilles, p 455. 

(2) Lafitau. Mcaurs des Sauos. T. 2 p. 420. 
· (3) Laet. Jnd. Oce . L. 17 c, 15. 

10 
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d'aquellas tintas sy1uholisassem o sangue e o luto, a 
seu lado depositavam um arco e frechas, que os acon1-
panharião n1eninos, jovens, adultos, guerreiros e 
depois de velhos, e depois de mortos. Apenas sahidos 
da infancia um baptismo de sangue os esperava, fura
vam-lhes os labios e os lobulos das orelhas, e davam
lhes um nome que com aquella provançamerecian1 (1). 
Cresciam no meio de exercicios phisycos que lhes 
desenvolviam todas ·as forças do corpo: tornavam-se 
homens no meio de fadigas, e só era1n recebidos 
gqerreiros á f OrÇf.\ ?e martyr;ios : para O ca~all).ento 
era: preciso conquistar uma ,mulher, fazer um prisio~ 
nêiro,' ou levilr a ' paln:a aos outros em força e agili
dade,f : n..a morte só os grandes irião para alén1 das 
altas montanhas , onde os seus maiores amigos e pa
rentes os esperavam na deliciosa beatitude do ocio 
entremeado dos prazeres da caça e da pesca. Um 
cantico de guerra os acompanhava do berço á sepul
tura, e fabricavam as suas armas ao som de cantigas 
que narravam os aggravos recebidos pelos seus em 
tempos anteriores, e como todosaquelles que prezam 
em primeiro logar as forças physicas e a coragem. 
Sen·do altamente sensiveis á injuria, era o seu maior 
deleite a vingança. Não admira que fossem guerrei
ros; o que admira, é, como já observamos, que tendo 
a sua educação a guerra por ohjecto, a sua sociedade 
'não tivesse a conquista por ID:iss~o. 

' , R~$t~L.me agbra trata'r da que em todas as partes 
constitue a melhor porção do genero humano, a que 
l)eos .creou em ultilno logar, para que fo!:;sem as. maís 
perfeitas de suas creaturas. Fallo da mulher. Se na-

• 

(1) Relation du oogage de Roulo:c Baro. Trad. de Morau, 
p. 233. C'est une forme de baptesme parmi eux, donnant en 
cette rencontre le nom á. l'enfant. 
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ç.ões cuja origem como que se perde na noite dos 
tempos (e sirvam os chins de exemplo) a ten1 quasi 
em eterno captiveiro : se entre póvos que considera
mos no apogeu da civilisação, as vêmos sujeitas ao 
dominio de um senhor violento e cruel i se homens 
illustrados e doutos theologos (1) chegaram a duvidar 
da sua natureza, não é 1nuito que pobres selvagens, 
na sua rudeza pri1nitiva, desconhecessem tambem a 
sua origem divina, ou não tivessem a arte de enco
brir com flôres as correntes tão pesadas que lhes 
ro:team os pulsos (2),. , . 

Nasciam : e como o seu nascimento p6dia' a:ff,e~tar 1 

11, 1 ! ' 1 

a sau.de do pai; de quefu, como se suppunhar .ex.clu ... 

(1) Segundo Gregorio de Tours, foi discutida em um concílio 
de Macon a dissertação de Acidal~us - « Mulieres hornine~ non 
esse. Virey H. n. da g . h. Lyserus. Poligamie triumfatrix, 
p. 123. ,. Cum inter tosanctos patres cpiscopos (aonailii rt1.atir
comensis) consilio qui<la m stat tuerct non posse nec deberi 
mulieres vocari homines : timore dei publice ibi ventilaretur; 
et tandem post multas vexatce hujus questionis disceptacionis, 
concluderetur muliercs sinthomines. 

(2") Laet lnd. Occ. (40) : « Estes selvagens amam assás as 
mulheres ... não as batem nem fazem mal tão pouco. :o Vid 
We.lknãer. E$sais sur l'histoire de l'espéce humaine, 1798 
p. 79, caracterisando a condi<;ão da mulher ·ao caçador sel-
vagem. , 

Virey T 3 p 357. (Paris 1824). Dan,s l'etat d'extréme bar
' ·' barié, le sexe feminiµ n'est po.s toujoi,irs opprimé autant qu'o.n 

le pou.rra,i~ croire, parce qu'll êle;vient necessaire co1nme
1 

le ··.~ "'lr' ·' 

centre. de.·'la. farnille et l'espoir de la · nation... plus • la. i1b,arb'ai . ,, .. ,.,.,,,.,,.,, 
rie est. ~~t.rêpi'e,: plus ·ia. 'r~rnme , semble ol)ten~n , ~·3:~c~~dap.t;1 • 1 t'~ ~ 

D'Orb1gny; , o~t. t. l.ô p. :. 17.6 : 1
<1 fii. ~on~hção ,d'a il·rhulher •, ~· ·~~wil~::::: 

quanto a trabalho é penivel o mais que é poss'i'Vel; más. ·não · 
soffte nunca censurà P.ela maneira porque governa' a •s'ua e.asa: "· ' 
o americano o mais barbaro não a bate; trata-a sen:lpre'' dom 
a maior doçura. A.ssim que, apezar dos seus trabalhos, as 
1nulheres d'esles homens chamados selvagens, são menos des
graç-adas do que muitas d'aquellas das nossas classes indus
triaes da Europa, tão maltratadas muitas vezes por seus ma
ridos. » 
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sivan1ente recebia a vida, este se deitava e resguar
dava da mesma fórma que se lhe tivesse n~cido um 
filho : cantava tambem, porque toda a sua vida era 
p_oesia, dizia-lhe como se batia o tocúm, para se lhe 
e_xtrahirem as fibras, como delle se faziam cordas e 
tecidos, como se preparava e fiava o algodão, como 
se teciam as redes, como se pintavam os guerreiros, 
e que, emfim, a inulher era semelhante áquellas tre
padeiras, que nasceram e se emmaranharam por um 
tronco :robusto, destinadas a ornal-os de flôres, e ás 
vezes tambem a amparal-os. 

Crescia, e em vez da ampla liberdade de que seus 
irn1ãos gozavam, adjudavam a inãe na penosa tarefa 
do arranjo domestico, carregavam agua da fonte, 
apanhavam lenha, e vigiava1n a cornida. O trabalho 
as recebia ao sahir do berço para só as abandonar 
na beira do sepulcl1ro. 

Tornava1n-se moças, e precisavam de uma especie 
de purificação (1) : os jejuns succedia1n ás .abluções, 
pintavam uma parte do rosto ou dos braços, e sof
friatn profunda3 incisões no peito e pernas para 
testemunhar a passagem da infancia esteril á idade 
da fecundidade. 

Atavam um fio de algodão pintado em cada braço, 
eiµ signal de virgindade (2). Rompiam, porém, o fio 
quando a perdiam, e nem isso lhes prejudicava are
putação, nem lhes era levado a inal. 

(1) D'Orbigny, L' liomme américain. Thevet trata tambem das 
terríveis purificações impostas ás adultas, quando se tornat:n 
mulheres. 

(2) As donzellas trazem á cinta um fio de algodão, e em 
cada buxo dos braços ; em casando, rompe-os para mostrar 
que já é dona, e ainda mesmo solteiras o fazem apenas des
floradas, e ninguem lhes quer mal por isso. 1 ratado da terra 
do Brazil, cap. 152 ou 162. 
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O seu pudor revelava-se na honestidade dos gestos 
e maneiras, e no mais consistia em não mostrarem 
nunca signaes de menstruo que ou não tinham pelo 
frequente uso de banhos, - pelos jejuns e inversões 
~ue soffríarn em entrando na idade da puberdade, -
ou porque, segundo alguns autores, reputadas im
mundas nessa quadra, fugiam dos olhos de todos, o . 
que me não parece muito exacto (1). 
Casavam~se, e tornavam se escravas dos maridos, 

a quem seguiam por toda a parte; todos os trabalhos 
domesticos recahiam sobre ellas, na guerra os acom
panhavam carregando armas e mantimentos, - enas 
mudanças de residencia todos os seus haveres, e os 
filhos que não podessem supportar a marcha. 

Punhan1-se a catninho: ia o marido adiante só com 
a irecha e o arco na mão para as defender de ini
migo ou de feras no caso de ataque, e ellas atraz 
com o potigiia (caixa), igaçaba (pote), cabaça, cuia, 
re~e e filhos e com tudo mais que era preciso para 
a Jornada ou para a nova habitação que escolhiam. 
Quando faziam alto, o marido deitava-se negligente
mente, em quanto a mulher accendia fogo, preparava 
a caça, ajuntava a lenha, carregava agua, até que 
lhe fosse tambem permittido entregar-se ao des
canço. 

Eram mães; amavatn extremosa1nente os filhos 
ainda que se não excedessem em demonstracões d; 
ternura (2) oreavam-n'os com a mais desvelad~ solici-

(1) V. Virey, Ob. cit. T. 1., p. 135 nota Lati.tau é do mesmo 
pensar. Mmurs des Sauvages, t 1, p. 262. · 

(2) Lafltau, ob. e. p 585 " Elles aiment leurs enfants avec 
un~ extrê.me passi?n .... leur tendresse n'est pas moins reelle, 
mo1ns solide et mo1ns constante. 

Virey nota que, onde ha polygamia as mães amam corn ex
cesso. 

10 • 

• 
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tude, e amamentavam-n'os por largo periodo (1). Não 
.os assassinavan1 nunca por defeit9s physicos ainda 
que fossem extrema1nénte raro$ os d~feitos entre 

• 

' . , ~lles, facto :que Robertson "e ,outrqs, sein ~undament.o, 
explicam' pelo infanticid~o (2). A causá' disso SeJ,"ia. 
outra - seria a actividade e exercicio da inulher 
.durante a gestação, a liberdade physica em que vi
viam, não usando atilhos que podessem embaraçar o 
períeito desenvolvimento do feto, nem torturando e 
contrafazendo a criança com fachas e cintas. 

Comtu?-o, se ~ra s,ina sua serv:ir sempre, podia1n ao 
~eI).os. mud·a:r de senhor quando o que tinharh lhes 

• 1 ' 1 

não agradava:, ou as maltratava de n1ais. « Não te 
quero màis por marido, dizia ella, vou procurar ou
tro. Ecoaen, lhe respondia o inarido. Vai-te para 
onde quizeres. » Desde esse mo1nento a mulher era 
.livre, e podia escolher a quem lhe aprouvesse ser
vir (3). 

; )•Era~" viµva~, . e lagrimas de piedade regavÇ\1n .~ se
~ 1 ·pultura de seu~ tyran~os, .os accen·~os ~é. su~ dô~ ·os 

seguiam na ultima jornada; e apézar de todos os in
commodos satisfaziam os deveres que a sua religião, 
lhes impunha para com os mortos. 

Um prestigio de tal ou qual consideração as ro
deava no seu estado de virgindade, porque só as 
virgens era permittido mastigar mandioca para o 

. ~ ~ 1fabrico de cauim ( ~) : na velhice acha vo1n força na 
f {I 1 

-.. 1 1 

••l!illl, ,,},; 'I J ' 1 '• 

' ' ' (1) 'J;'res e quatro annos, dizem alguns. 
(~) Gumilla. Orinoco illustrado, T. Z. -~ Vide Piso, l; 1, 

p . 6; e o Padre Techo. Parece, porém, que dos gem~os aban
donavam um· L ett. edif. 510 p. 200. Os do Peru o faziam por 
o considerarem de máo agouro. Ariaga. E~tirp. de la idola
tria del Perú, p. 32, 33. 

(3) Abbeville, cit, p. 279. 
(4) Dobrizh?:ffer, tratando do chiqhq,, que é uma especie d,e 

' ! ' • 
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energia da sua dedicação, para sacrificare1n-se por 
um estado social, que mal as protegia, e offereoendo
se a .uma morte tão v:oluf!taria como certa, elabora
vam o veneno co1n que se hervassem as $etas. Algu;i 

1 ~. \ 

mas yezes tambem divagavam pelos campós,'.floridos 
da illusão, e os seus labios, mudos para os queixu
mes, se abrian.1 para soltar cantos modulados pela 
ternura e enthusias1no (1); e em nome da imagina
ção, da intelligencia, da poesia, protestavam contra a 
abjecção, em que lhes era força viver, e contra a 
qual depunha a nature:Da, bafejando-as com u1na faisca 
dq fogo creador. , , 

'• ' . 

cauim parece indicar · que só' as velhas o fabricavam. :r. 1, 
p. 465, cit. por Sou th-0y, t. 1, p. 234, » freminas juniore~, quod 
impuris humoribus scatere videantur, honorifico mais grana 
dentibus terendi munere barbarica cludunt. 

" As raparigas moças, mascam o aypi » H. Stadt, e. 12 . 
No Trat. 2.• da terra do B. e. 7 cit. lê-se que daYam ao 

captor do prisioneiro <1 a mais formosa e mais honrada moça, 
que são as virgens que mascam o aypi ». 

1'ery, cit. p. 110 • os homens j.ulgan1 q11e isso lhes fária mal; 
e ·O .r,eput~m indigno do seu s,e:7(q. » . • 

1 

(1) O a.úto:r N. 'cf,o B. e'. 162 ·-depois de ter dito que os ·n1u~ 
sicos faziam 1notes de improciso accresccnta, tratando das 
mulheres : « Entre as quaes ha tambem grandes musicas, e 
por isso muito estimadas. » 

F. Cardim. Narratioa epistolar de uma oia9em e missão. 
Lisboa, 1847, diz de uma tribu tupg. « Estas trovas fazem de 
r epente, e as mulheres são insignes trooadoras. 11 Pag. 35. 



CAPITULO XI 

CARACTERES INTELLECTUAES 

.... 

Mais do proprio interesse do que da fraqueza de en
tendimento nascem os nossos erros, o vulgo os acceita 
como verdades, a sociedade como taes os admitte, e 
consolida-se um prejuizo, que só o tempo e a civili
sação poderá destruir, talvez com o auxilio de nossos 
erros, e com a opposição de interesses encontrados. 

Veio a fé trahida á America nas azas da cubiça, e 
como a religião era não pequeno obstaculo á escravi
dão de entes hun1anos, o egoismo contra a humani
dade, tratou de propalar o principio de que não eram 
verdadeiros homens os que povoavam a America antes 
da sua descoberta, ern quanto por outro lado a polí
tica sustentava, que estas, então novas colonias, não 
poderiãó progredir nem ines1no sustentar-se sem es
cravos. 

Perpetraram-se horrores de fazer tren1er a hun1ani
dade, e pa ra justificar quanto era possível o co1npor
tamento barbaro dos aventureiros intrepidos, princi
palmente hespanhóes, que conquistaram as terras do 
novo mundo, foi preciso qualificar os indigenas como 
entes destituidos de toda a racionalidade. Antonio 
Ulloa ou com aquelle fim, ou porque não quiz ou não 
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pôde descer até aos indígenas americanos, afim de os 
comprehender, o disse em primeiro logar (1). Outros 
o repetiran1 depois del le e sob a sua fé (2), sem consul
tar as fontes primitivas inais dignas de credito, por 
serem inais desprevenidas. Paw, detractor gratuito 
dos primitivos an1ericanos, P aw (diz d'Orbigny) (3) 
levou neste ponto, tão longe quanto poude, a má fé e 
a exageração, porque estendeu o seu systema dos 
homens ás plantas e emfim ao solo americano. Consi
dera os indigenas como sendo todos un1, e tomando 
sempre nos autores e de cada trihu as particularida
des que inelhor faziam ao seu proposito, acaba por 
dar co1no retrato dos americanos a inais monstruosa 
reunião dos vicios e defeitos da barbaria. Robertson 
bebeu ali as suas idéas, que, partind0 de tal fonte, 
não admira que sejam tão afastadas da verdade, - de 
modo que com exageração, e mais erudição só. chegou 
a identicos resultados. « Assim ( conclue D'Orbigny) 
estes dois autores, que não conheceram os A1nericanos 
por observação propria, ou que não tomaram das 
obras por elles consultadas, senão o que combinava 
com as suas idéas e preconceitos, despojaram pouco 
e pouco os habitantes do novo mundo, de todos os 
dotes da natureza, até Qfazerem delles creaturas fra
cas, degeneradas no physico co1no no moral, e dota~ 

(l l Noticias Americanas, Madrid, 1772, p. 321, os compalll'.l. 
a:os brutos, p. 322: diz que não pensam. «'En 'Ia raza ,de los 
indios es pec0ssario destinguir los atos y operaciones del ia
tendimento de los que sonde pura manipulacion de índustria ... 
En los primeiros, son totalmente negados y , sin discerni 
miento ni comprehension. » 

(2) Bourgner. 'f/oyage au Pérou, 1749, p. 102. . . 
La Condamine. Relation abrégée d'un voyage. V. Gare1-

lasso de la Vega. - Padre Costa, etc. 
(3) D' Or bigny, L'Homme Américain. T. 3, p. 105. P aw, 

Recherches sur les Américains. 
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das quando muito, dos instinctos dos animaes do 
antigo continente. 

Os hespanhóes os consideravam como animaes de 
classe inferior á especie hun1ana (1), e Paw na mesma 
obra citadà (2) diz haver~se sustentado nas Universi .... 
dades da Europa, que os habitantes da America não 
era1n verdadeiros homens, mas verdadeiros ourang
outangos. E não só os seculares, como os religiosos, 
homens tão respeitaveis pela sua erudição no t~n1po, 
con10 pelo elevado da· posição social, em que se ,acha
vam ou por um logar e;minente na hi~rarohia ecclesias~ 
tica, ~mpregava:r:o.' ~odos O!;l_i r.ecUr$OS da e]oqqencia, , 

~ ~~ • ! • • ' ·' 

, 1 to4as ' a~ arr;nas da d1alet~ca para defender u,ma these, 
que assegurava o interesse de tantos, capiado com o 
pretexto da publica conveniencia e do bem daR almas. 
Dóe-nos hoje ver que de erudição se consumia, que 
de t extos das sagradas escripturas , dos doutores da 
Igreja , e dos autores profanos era1n tratados a cada 
palavra, para justificar a barbaridade, de que eram 
victimas os miseraveis indios. 

Principiavam os autores hespanhóes (3) a defender 
a conquista, dizendo que estas terras, ainda que occu-

1 padas, podia1n ser accrescentadas ás da Hespanha, 
porque eram os seus possuidores, tão barbaros, incul
tos e agrestes, que apenas mereciarn o nome de ho-

, ~ :mens; e necessitavam de quem, tomando a se"U cargo 
! I t, \ 1. , ' a ~ 1 

, • f '.~ ,' 1 -:o governo, ª1,11.paro e ensino d:elles·, os r~d~zisse á: 
"'"·'â'•:"'i" ~ •. :' ~·~~~~ humana,, soci~l e politic~, par,a qµe cçfh l:sto se 

1 1 

(1) Herrera, Dec. 2 liv. 2, cap. 5, Torquemada:, ~'lfonarchia 
Indiana. 1'. ~· p. 571. 

(2) T. 2. secc. 2. p. 38 - Londres, 1771. - Vid. Virey, H. 
' N. d'H. T. 3, p. 450. 

(3) Sepulveda, na Apologia contra o bispo de Chiapa. -
. solorzano, De jure indiar um, L. 1, e. 7, 
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tornassem capazes de receber a religião de Christo. 

E passando da terra aos possuidores, achavam tam
bem que não convinha deixal~os em a sua liberdade , 
por carecerem de razão e discurso bastante para bem 
usar della; e cita a este proposito - Acosta - De pro
curanda indoru1n salute. L. 1. e. 2° - Ped. Martyr. 
Dec. 1 ª :--- .º:ie~o L. 1 e. 6. - Reconhecian:t que se 
lhes fazia 1nJur1a n1as contra a regra de direito (1) 
diziam que era injuria pela qual se ficava em divida 

, ' quando os sabios e os prudentes se encarregavan1 de , 
ma:ndar, gGyerna1; e corrigir os igno~·antes-, .,como. 
eJÇpl~cand<)> O, lpgar aos ·proverbio~' 1. V. ' 1 Ü e ~6 '6 énsi-· , 
nam os ,' sagr~dos doi,1to.res , 'Agostinho, A:~br,osio &. 
(Seguem-se as citações.) Porque escrevia So1oz~no, 
los, que llegan a ser tan brutos y barbaros son teü11dos 
por hestias mas que por hombres, y entre ella.s ~e 
contan em las sagradas Escripturas, y outros autores, 
y en outras partes son comparados a los tenos e a las 
piedr~s . » E assim (accrescenta elle) segundo a opinião 
de Ar1stoteles (2), recebida por muitos, são s~rvos e 
escravos por natureza , e podem ser forçados a obe
decer ~os mais prudentes, e é justa a g uerra que 
sobre isto se lhes faz. Mais ainda : Celio Calcagninó, 
commentando o mesmo Aristoteles accrescenta qu,e 
se podem caçar como feras, se os que n.asceram' par~ , 
obedecer se re.cusam, e perseverarn co'ntumazes em · 
não quererem ad1nittir costumes l ... un1anos ~, · , , , · :', 

' 1 " "' + 1 • JJ , ~ 

. <~ Y n? parece que va lex:os1 de est? S'. ·Agq~tihp (De .. 
c1v11. dei. c. 21) quando enseno que és licita la g,µerra 
que se encamina a bien y provecho de los mismos 

(1) Invito non datur beneflcium. 
. à2) Poli.ticC1:, e. 1 et seqq. D. Fr. Thomaz Ortís parece te<-

81 o o primeiro a argumentar com esta citação . 
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contra quien se hoje, y se les guita la libertad en que 
peligrariam no siendo don1ados ( 1): . 

Fundado em Aristoteles, que ainda interpretado, 
commentado e falseado era n'aquelles tempos autori
dade irrecusavel. D. F r. Thomaz Ortis nas suas repe
tidas e porfiadas disputas com o bispo de Chiapa, em 
presença de Carlos V (2) se atreveu a dizer e affirmar 
que eram servos de natureza, conta~do delles ta~tos 
vicios e torpezas, que parece persuadia-se lhes faziam 
beneficio em querel-os do1nar, tomar e ter por es-
cravos. 

Para convencer os que os tinham por tão barbaros 
e brutos que ~té os reputavam indignos do no~e de 
homens racionaes, e nisto fundavam a sua escravidão, 
o bispo de Tlascala na Nova Hespanha, D. Fr. J oão 
Garcez da Ordem dos pregadores (3) , escreveu em 
1636 u~a longa carta, douta e n ão mal limada a 
Paulo III, na qual com razões concludente~, e exem
plos frisantes mostrou quanto se illudiam os que se
meavan1 tão má doutrina. 

Com esta informação expediu o mesmo P ontifice a 
bulla particular de 1537 (4 n. Junio) (4), Varitas ipsa 
qum 'nec f alli nec f altere po~est,. declarand~ qu~ era 
malicioso e precedido de cubiça infernal e d1abol1ca o 
pretexto que se tinha querido to1nar pa:a molestar e 
despojar os indios, e fazel-os eiScravos, dizendo-se que 
eram como animaes brutos e incapazes de seren1 redu
zidos ao gren1io e fé da Igreja catholica; e que elle 
por autoridade apostolica , depois de bem informado, 

(1) Solorz., cit. L . 1, cap. 7. 
(2) Herrcra Dec. 2, L. 4, e. 39. 
(3) Solorz. L. 2, e . 1_. • 
(4) F. Denis, Relation d'une jete brésilienne, etc., diz 

ser esta bulla de 9 de Junho de 1536. 

O BRAZIL B A OCBANIA 181 
dizia e declarava o contrario· e mandava que a · . . ' · ss1m 
os J~ descobertos, como os que para o diante se des-
cobrissem, fossem tidos por verdadeiros homens _ 

d f
. 

1
. . , ca 

pazes ~ e e re ig1ão cliris tã , e que por bons e bran-
dos meios foss~m trazidos a e lla, sem que se lhes 
fizessem n1olestia, aggravos nen1 vexames .e . , , nem tOS-
~e~ postos e1n servidão, nen1 privados do livre e 
l1c1to uso de seus bens e fazenda sob pena de excom
munhão latre sententire ipso facto incurrenda 

d b 
. , e re-

serva a a solv1ção della á santa séde aos que · , 
t · fi . o con-rar10 izesseni. . 

Fpi inovido p elos lnesrnos Sehtimentos de e , 'd d · d . ar1 a. e. 
e amor o· proxuno, mas como fazendo excepção d'a-
quelles para os quaes não tivesse ainda respland~cido 
a luz da fé, que o Ponti'flce Cle1nente VIII d' · . · 1z1a « que-
rer e manda r que os fieis de Christo destas partes fog.. 
s~m, quaes ~enros pimpolhos, regados com o suave ro
c10 da mansidão. Ac Chr1"sti fideles illarurn partium 
tanquam teneros novre plantationis palmites sua ~ 
mansuetudinis imbre irrigare volen tes .. . ' vi 
Hes~a~ha _que tinh:i sido a primeira a dar o exem

plo. da I~Just1ça (1), foi tambem a pri1neira a adoptar 
~ais phtlantropicos sentimentos. Uma lei de 1542 
diz e1n u1n dos seus §§. 

- Ite1n - ? rdenamos y mandamos que de aqui 
a,delant. e por n1nguna cauza de guerra ni otra alguna 
aunqu t't 1 ' e sea ·so 1 u o de rebelion ni por r ºsgate n"'d,· ot . ' "' ( . ' I · e 

r;. rn,anera, no se pueda hazer esclaro indio ·aigu~o. 
-- 1nandamos r1ue sean tratados corno vassallos 
nuestros de la Corona de Castilla , pues Ioson. » 

H~~p~~~crav:tura fo i legalment~ autorisada, primeiro pela 
\ificado de 1reã~mp? do c~deal Ximenes, e Carlos V, no pon
de Franr~ V. , XO, dbep~1s por Isabel de Inglaterra e Luiz XIII 

r--· uey, . c1t. T. 2, p. 98. 

11 
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Outras leis hespanl1olas de 1550 e 1570 prohibiram 
nas Indias de Castella - « tener por esclavo los 
índios que los portuguezes t'raiam a vender em ellas, 
cogid~s sacados para e~te eff~cto del Brasil. )) (1) 

Não obstante estas leis emUitas outras (2) adv~rten
cias das audiencias do Mexico e de Lini.a, o~ Chilenos 
por seren1 os mais guerreiros foram exclu1dos desta 
regra. Uina lei de Felippe 3°, dada em Ventosella a 
13 ele Abril de 1608, determinou que se lhes fizesse 
guerra aberta, e se tomassem p~r escravos todos os 
maiores de dez annos. Esta medida suspendeu-se pe
las razões do jesuita Luiz de Valdivia, que aconselhou 
co1no preferiveis os meios brandos e a guerra defen
siva. Porém, diz Solorzano, havendo estes inort~ 
alguns religiosos e feito muitos damnos, deu·.se a 1~1 
de 18 de Abril de 1625 de Felippe4º, precedendo mui
tas e graves juntas e consultas, que se lhes fizesse de 
novo o-uerra crua por todos os inodos, e se tomassem 
por e;cravos os que nella fossem pre.s_os, cedendo-s~ 
as prezas aos soldados, que as poderiao ferrar e ven 
der dentro do reino e fóra delle. 

Hoje não é possível discutir-se ser~amente a questão 
se os indígenas da America são rac1onaes ou se .ª na
tureza creou homens fatalmente sujeitos á escrav1d~o : 
comtudo convirá saber-se quaes foram as deducçoes 
que se tiraram de tal principio. . 

Solorzano argumenta : « Se se podia faz~r-lhes 
guerra e matal-os, tamben1 podiam ser. es_cra~isados; 
e sendo escravos legiti.mos o n1es1no d1re1to introdu-

(1) Vê-se, pois, que o trafico de escravos começou a ser 
exercido pelos P ortuguezes. r . · z se ainda 

(2) Apezar da bulia que citamos, de Pa~lo . II, P.º - ffi-
em duvida no Concilio de Lima, se os indios tinha~ s~. a. 
ciente intelligencia para participar dossacramentos da igr J ' 
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zin o costu1ne de os poder ferrar no corpo e na cara . ' a vontade de seus donos , ou para os castigar ele seus 
excessos, ou para os ter mais seguros de não fugirem. 
E para legitimar este costume cita o mesmo autor a 
opinião do douto padre Luiz Rabello da Companhia 
que diz : « Imo etia1n caracteres servitutis in faciem 
ejus inurere dominus ~oterit eis qui reri servi sunt. J) (1) 

Por outra parte os livres eram preguiçosos : convi
nha portanto que fosse1n obrigados ao trabalho, sendo 
vagabundos, era preciso que se não podesse1n retirar 
dos logares em que os quizessem estabelecer. 

Como tan1ben1 era1n pessoas misera veis, porque se
gundo a definição do illustre Menochio - miseraveis 
se chamam e reputa1n aquellas pessoas, de quem 
~aturalmente nos compadecemos por seu estado, qua
lidade e trabalhos , circumscreveram o seu direito de 
propriedade, como já o tinham feito com a liberdade 

' n1esmo para os que eram tidos, bem que não trata 
dos como livres. 
Se~~o declarados todos pessoas de pouca firmeza e 

estab1bdade, não se lhes tome jura1nento e se se lhes 
tomar seja em casos graves , advertindo:os primeiro, 
co1no inanda~a o 3° con?ilio de Lüna, que não perju
re1n,. e se per3urarem SeJain casticrados com açoites ou 
trat?s (2). E assim co1no que se j~stifica a orden~nça, 
do v1ce~reí do Perú D. Francisco de Toledo, observada 
?n1. outras partes, que nunca se ouça menos d.e seis 
ind~os, e "a estes ainda contestes, não se deva·, dar 
~a:1s credito, que se se houvera examinado fl. um só · 
idoneo. O. r~sultado quasi infallivel era que ne1n 
mesmo o d1re1to de queixa tinham osindios contra os 

(~) D; o~lig~t. j ustitiro. L. 1, quest. 2. ª in princ.ip. 

t
. ( ) O tra:squ1l_andolos, que és el castigo que entre elles .se 
iene por más infame. 
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hespanhóes, nem podiam obter reparação de qualquer 
aggravo que estes lhe fizessem. 

Appareceram as Encommendas, especie de tutella 
civil e polit,ica., 'pois que se tratava de preguiçosos, 
vagabuirdos e n'.lisetaveis , fia .~rase do direito, como . 
são os menores, os idiotas, os menteoaptos, que nem 
sabiam dispôr de seus bens, nem usar da liberdade. 
Ou antes foi devida esta instituição aos primeiros con
quistadores, que representaram precisar desta gente, 
tomando pretexto de que as terras não se podia1n po
voar nem conservar de outra, sorte. Deu-lhes exemplo 
D: Cpristovã:o, e depojs Nicol~o Ovando, - ,e:temp,lo 
'quê fo'i seguido pot' Cortez, conquistada a Nov~ Hes-

' .. 
panha, e pelo adelantado - Francisco Mônt1JO no 
Yucatan. 

Foram abolidas as Ericommendas em 1518, e depois 
em 1523 - graças aos esforços de las Casas (1) o qual 
sustentava, que, não podiam ser encommendados, nem 
delles fazere1n-se repartimentos. Os colonos comtudo 
n~o ~e deram por ve,nciqG>s: ta11to m~.quinaram que se· 
sobresteve na execução d'a:quellas ord.ens, até que por 
fim acl1ou-se melhor marcar-se um trib'uto de certo 
nume~·o de indios, que eram dados aos bene1neritos, 
que desfructavam as encommendas, e as transinit
tiam por herança a seus filhos, como pre1nio do tr~
balho de os tratar e doutrinar. Deste modo acon~ec1a 
que do proprio· princip1o fie protecçào á liberdade se 

'•" . qFigina~a: a :escravidão. 1 • , , • 
1 

Tu;lataremos este assumpto, qua,n.do nos for preciso 
tratar das leis purtuguezas, relativas á liberdade ou 
escravidão dos indigenas. 

Agora nos occupamos de aquilatar a capacidade 

(1) Solorz. cit. L. 3, e . 1. • 

O BRAZIL E A OCEANIA 185 

intellectual dos indigenas, e ainda que con10 Warden, 
não tenhamos materia para dilatar um longo capitulo 
do que chama aquelle autor - artes de recr eio entre 
os selvàgens : ainda que t0mbem o que ~ri:ln1 Q,$ seI'
vagens quando foram descobertos , não seja ineditla 
certa pari?. conjecturarmos o que elles poderião ser 
collocados em 111elhores circumstancias, este estudo 
não é todavia nem fóra de proposito, nem destituído 
de interesse para os que se applica1n a reconstruir de 
alguma for 1na o viver ~atural dos incligenas ameri- . 
can?s antes que afa,sta~os pelos E uropeos ~los seus 
hab1tos fossen1 lançadas 'err1 t1m est~do · ver'd.aUejra
mente excepcional na historia de úma épooa que ~ps 
apraz chamar de illustração e de prog resso. 

Os inàios mostrava1n g rande discernimento na esco
lha dos logares em que assentava1n as suas habitações· . . ' 
e os 3esu1tas, que souberam neste ponto ganhar a fama 
de entendidos, não fizeram ás mais das vezes sef1iãO 
.aco1npal'l.hal-0$ ,na es'colha já feita ,por ell~·s . . As n,0'~
sas ~rincipaes cid~}les· estã.o assentadas sobte atitiga's

1 

alde:as ou ta peras, motivo ·porque tive,ram ou tem de~ 
nom1nações tiradas da lingua geral : só1nente as ne
cessidades do commercio que os indios não conhe
ciam, obrigara1n depois os primeiros povoadores a re
moverem-se para algum logar proximo, o que era 
outras v~zes r~sult~do de guerras entre os indigena,s 
~ ,co~on9s. ~ss1~ foi qu~~Aloantara 1'.apv.:g.,~~1}.~r~\ b~. 
ald~~a abondonada,dos· 1. .aptttJas, teve cl~ ceder 'a pri
mas1a a 1'Iaranhão, Olinda a antiga Mar1", a Pernam
buco, e Nitheroy ao Rio de Janeiro. 
. Nas suas povoações não t inham templos, nem edifi

c1os: não usavam de instrumentos com que podessem 
lavrar a pedra ; mas se a sua architeotura estava em 
embrião, ern quanto os tapiiyas ~e aninhayan1 perto 
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· de um tronco de arvore cabida, ou cobria1n de folhas 
um tugurio n1iseravel que mal os resguardava das in
jurias do tempo (Bai·o) : aquelles sabiam construir al
deias vastas, e fortifical-as de modo que resistissem á 
surpreza dos contrarios,ou a um ataque demorado (1) . 
Deixavam apenas um caminho por onde se podia cl1e
gar á entrada da taba : inas esse ines1no estava .mi
nado de covas e tójos, estrepe~ e espinhos,. que desa
nimavam os 1nais atrevidos , ou os punham fóra de 
acção antes de entrarem em combate. Corriam de
pois uma paliçqda co1n estacas de páo a pique, e ainda 
outra mais junta e cerrada com seteiras e entradas 
falsas nas quaes pendurava1n de costume os seus bar
baros tropheos e no centro colloca va1n a t aba (2) : eram 
casas capazes de inuitas famílias, dispostas em dois 
ou mais pa:rallelogra1nos, deixando-se no centro um 
terreiro para as festas e sacrificios. Viviam ·á beh·a do 

(1) « Algumas aldeias, fronteiras aos inimigos, são fortifi
cadas; plantam estacas de palmeiras de 5 a 6 pés de alto, e 
nos caminhos abrem covas com estrepes e espinhos, I .... cry, 
p. 195. )) ' . 

(2) ·Mor avam os indios, antes da sua conversão, em a;ldo1as, 
em umas ocas ou casas muito compridas de 200, 300 ou 4-00 
palmos, e 50 em largo pouco mais ou menos, fundadas · sobre 
grandes esteios de madeiras, com as paredes de palha ou de 
taipa de mão cobertas de pindoba ... e duram 3 ou 4 .annos ; 
cada casa d'estas ten1 dois ou tres buracos sem portas nem 
fecho. Dentro n'ellas vivem logo 100 ou 200 pessoas, cada 
qual em seu rancho sem r epartimento nenhum, e moram de 
uma parte e outra, ficando grande largura pelo meio, e todos 
ficam como em communidade ; e entrando na casa se ·vê quanto 
n'ella está, porque estão todos á vista uns dos outros sem re
partimento nen1 divisão ... porém é tanto a conformidade entre 
elles que em todo o anno não ba uma peleja ; e com não 
terem :o.ada fechado não ha furtos; se f óra outra qualquer 
nação, não poderiao viver da maneira que vivem, sem muitos 
queixumes, desgostos e ainda mortes, o que se não acha entre 
elles. Cardim. cit. p. 36. » 
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oceano, e querendo talvez symbolisar o contraste da 
vida á beira-111ar com a do sertão, as suas aasas apa
rentavam a imagen1 de uma igara ou canôa inves
tida (1) . 

Sobrevindo a luta con1 os Europeos, dispersaram-se 
as tabas, e os guerreiros não confiando senão de. si a 
propria salvação, isolaram-se; as cabanas resunYirarn
se e estreitaram-se até ton1aren1 a forma das dos Ta
puyas, ú semelhança dos tejupás (2) que nas marchas 
de guerr~ se levantavam á pressa para abrigo de um 
dja. A su::i. vida tornara-se mais precaria, e n1ais ins
taveis as suas habitações : era já a barraca enge
nhacla e com precipitação construida, durante a fuga, 
para uma hora de descanço. 

Affecta van1 nos arraiaes a fórma circular e as suas 
cabanas, arredonda:vam-se tambe,m, não já á seme
lhança de un1a ygara ; mas á d'uma arvore fronelosa, 
cujas ran1as topetando co1n o chão lhe prestasse 
abrigo. Era que elles se haviam retirado do mar para 
as florestas, e que a sua sociedade desmoronando-se, 
se r esumia na familia, quando não era no individuo, 
a unidade de que o circulo é o emblema. 

Derrubavan1 os mais grossos troncos, que vegeta -
vam á beira do i11ar ou dos rios: excavavam-n'os com 
o fogo, alisavam-n'6s con1 instrumentos de pedra, e os 
lança varo no n1ar ou nos rios com o nome de yga1·as (3) , 
e faziam-n' os vôar sobre a face tranquilla do oceano 

(1) Sub codem tecto ad inversre modum carinre prcelongo 
palmis que instruct-0, multre simul familim digunt.. Barlreus. 

(2) Chamam ajupás os alojamentos feitos á pressa na guerra. 
H. N. des Antilles,p. 455. Não só era usado na guerra; ajupáé 
o alojamento temporario, feito no d~spovoado, e para poucas 
pessoas . 

(3) Donde chamaram aos riachos ygarapés, caminho de 
canôa. 
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com quarenta r emos por banda: l guarussús eram os 
maiores - os igarités os mais pequenos, - o iga
ratins aquellas em que ia1n os chefes, e que se diffe-
rençavam das outras en1 teren1 um maracá na prôa. 
As vezes as fabricavan1 de pelles de animaes, da 
palha de periperí, para a pesca, ou passagem de 
algu1n rio, quando não derribavam sobre elles alguma 
arvore colossal, fazendo as vezes de pontes, e conhe
cidâs hoje com o nome de pinguelas nas p rovincias 
do, interior. 

' 1 

Pouco era1n, cÓ1no se vê~ em ·archítectura e cons- · 
trucgÕes, pO\J.CO · n1~is val~arp ·~rh dutras indu$trias. 
Tribus havia co1htudoque primavam ein certos ramos; 

,· taes er8.'1n os Maués (1) na composição do guaranã ; 
outros cbn10 os Tecur1,as (2) na dissecação e prepa
ração de passaros e animaes - outros no fabrico das 

' redes e tecidos de algodão, corno era1n os Umacias, 
Omaguas e Combebas (3) . Admirou-se em muitos a 
variedade das tintas que sabian1 extrahir dos vegetaes, 
e até a viveza do colorido; as mulheres tupys eram 
excellentes oleiras, e os homens dotados da facul
dade da poes ia, do canto e do improviso, mas em que 
todos ger.almente se esmeravam, era na confecção
das armas, em que todos punha1n o seu o~gulho; dos 
ornatos de plu1nas , e dos instrUJnentos n1usicos , ou 

' 
·· de guerra. 

) 
l 

1 ' 

·' , , (:~) ;« As~im chamados do . :r~o que habitavai;n.» Ouvidor ·Sa1n
pa.10 o,b. c1t. §. 

(2) Sampaio cit. § 213. « T êm, porém, os Tecunas a singula.r 
arte de pr~pararem as aves e passarinhos, que m atam corn a 
eagaraoatana, de tal so.rte que ficam inteiros.. . enchendo a 
pelle de algodão ou surnaúrn a, que manda1n á Europa. » 

(3) Suas mulh~res fabricam tecidos de algodão com adrnira
vel arte, Sampaio, §, 228. - Combeba é corrupção de '.acanga 
peba - cabeça chata. 
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As suas arn1as ( 1) era1n o tacape feito de 1nadeira 
negra ou vermelha de 5 ou 6 pés de con1priinento, 
com uma rondella, ou ,1noca na extremidade, da 
grossura de u1na pollegada n o meio, aguçada na 
ponta, e cortante como um machado (2); a tanga ... 
pema ou espada que servia no sacrificio; a taniai·ana, 
ou páo facendo, de quatro lados oppostos e iauaes 

' . o ' 
porem n1a1s ~rossos em uma das extremidad~s , a que 
punha1n fran3as de algodão e outros ornato.$'; & esgçi
~~vatana (3) ou espingarda de ar de diyer§as g·ran'-

deza:,. ~as que ~'iz~~1 .. ~lguns . ol~.êgar, .·~ · t ,5, .~ªlinos, .. ~'11 ... "l! .. m'l<H· 

ei;n CUJO l~lStrUJ.nentQ l't~troduzen1 frecb.as ' fiervaá5s.·O·U 
bal.las âe barro, as Ia11ças ou muirucús ~u~· fl,tz~m 
muito aperfeiçoadas de . qualquer inadeira( 1:>esada, 
mas golpeando-as, de modo que ao entran~a.r-se se 
quebrem úa ferida. ' 

F aze1n os a rcos (uira pa1·a) da mesn1a inadeira q~e 
os Tacapes; trabalham-n'os com esmero, cobrindo-ós 
de lavores e desenhos, que é difficil de comprehen
der-se como sahiram de taes n1àos; as corda& tiradas 
~o t_ocum ou da sapucaya ( 4) são delgadas, ina~ for
t1ss_1ma~ : as frechas (iâ'ba) maiores que a altura 
ordn1~r1a de u1n ho1nem, compõe1n-se de tres peças, 
o me1,p de cana·rana ou voragica í a extréraidade 
supe~i9r de páo prctq, a inferíor. de taquara '<;>tl de 

A' o! , 

' t,"1 li .' ~ 

(1) ,• S'~gü'11d0 a$ . descripções aé Bat-r~re: (Re.Z.a:tio;· ·.:~~ 1 l~ 
Guyane) •as a:rmas e ornatos dos· índios de · Cayena , etani,,:se- . 
melhantes aos doi:; 'Tupya. " ' '. ~ , ' , · 

(.2) Lery, e. l9. Vasconcellos descreve divei·samente~ ~ 'Nbt. 
e .. ·e .neces. n.º 126, « tem mais uma maça ou clava de pá'o re
g1ss1mo, e pesado como ferro, com que investem uns aos 
outros. " 

(3) C~amam tan1bem bodoque á esr;araoatana. Para estas 
tres ultimas armas, v. Diario cit. de Sampaio, § 162. 

(4) De que materias fabrica.varo as cordas? 

11. 
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osso, en1botadas ou aguçadas, hervadas ou far

peadas. 
Os escudos ou broqueis, que faziam da pelle de 

tapi1· ou de arda eram largos, chatos, redondos, .ou 
elipticos, e diffici11nente penetraveis ás frechas : 
para o mesmo effeito empregavan1 peitoraes de es
cama de jacaré. 

Por ornatos usavan1 trazer cocares ou coroas de 
pennas, que á semelhança de uma copa de pal1neira, 
lhes cingiam a cabeça : dava-se-lhes o nome de acan-. . , . 
go,tar, acang-getar ou kannitar : o pr1rne1ro e o mais 
exacto; usava1n ta1nbe1n .frontaes de varias côres, .a 
que·chan1avam yempenamby, aarasoya ou fraldão de 
plun1as (1)', o enduape, que parece ser o n1anto intei
riço de que falia L aet, crescentes de ossos brancos, 
que trazem ao pescoço, e aos quaes pela forma lunar 
deram o non1e de jacy, o boii-1·e feito de conchas, 
brincos (2), e collares aos quaes davam o nome gene
rico de ajuacora (3) . 

Por instrumentos tinham o maracá (4), o fructo da 
coloquintida cheio de buzios, conchas ou pedrinhas, 
co1n um hastil, ornado de plun1as : tinhan1 flautas 
feitas de ossos de finados, a que o Padre Vascon
cellos (5) chama cangoera e :i\1orisot, o annotador de 
Rouloux Baro, « 11ibim cangiiacaj outras flautas 
feitas de conchas 1nembi (6) ; as n1aiores 1nembi
guassrú; as de canna menibi-apa·ra; uriicá feita de . 

(1) Diz Laet que o chamain assuya'IJe, pag-. 518. 
{2) Hans Stadt chama nanibi beya aos brincos que as mu-

lheres usavam. 
(3) Laet cit. p. 518. 
(4) Maracá. . . 
(5)Noticias curiosas e necessarias, n. 141. (V1d. Niarcgraff.) 
(6) Membi {diz Sampaio) instrumento de folego forte e so-

noro, § 281. Morisot escreve numbi. 
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certa concha; o mu?·emuré assim chan1ado pelo som 
que soltava ; o bo1·é feito de páo ôco ;, a janubia ou 
inubia (1) que era a sua trompa de guerra; os tro
ca1ios que eram con10 tambores ou tin1bales. )) Cavam 
interiormente um grosso tronco, t apan1-lhe as extre
midades, e abr indo no n1eio duas bôcas, tocan1 com 
massa conglutinada de gomma elastica (2) . Sendo 
tão forte este instrun1ento que se ouvia na distancia 
de duas ou tres leguas, usavam delle para. darem 
aviso e rebate ás povoações distantes. Entrando em 
contacto com os Europeos chamaram itamembi aos 
instrumentos de ara1ne; guararape aos de per
cussão l8); e itamaracá aos sinos, ou porque o repre
sentasse1n o instru1nento por excellencia, ou pela 
idéa religiosa que, como os Europeos, lhes ligassem. 

Eran1 babeis em certos tecidos; fabricavam r edes 
de algodão, a que, segundo uns, chan1ava1n ini (4), e 
segundo outros kiçaba (5), us de tocu1n ou .rnaquiras, 
mati'rizes ou saccos de diversas formas e tamanhos, 
em que transportavam os seus haveres; cobertas ou 
tapiciranas (6), e outros tecidos de pindoba, que nos 
legaram, taes como as çabas, meias çaba ou esteiras, 
panacús ou paneiros e alguns mais. 

Os Tupys como os Guaranis, sabia111 fabricar diffe
rentes especies de vasos notaveis pela suas dimen
sões e regularidade : tinham as igaçabas ou urnas, 

(1) · Formée de la cuirasse du tatou, qui pre:nd assez f~cÚe
ment la .forme qu'on veut lui donner. F. Denís, Relation, etc., 
p. 64. 

(2) Diario da viageni, etc., § 251. 
(3) Guararapes {lê-se DO Castrioto} na língua do gentio, e 

o mesmo que estrondo ou estrepito, que causan1 os instrumen
tos de golpe, con10 sino, ,tambor, a.tabale e outros. L. 11, n. 6. 

(4) Laet. 518, e outros. L. 11, n. 6. · 
(5) Ferd. Denis. Relation d'une fête : ini ou kiçaba, pag. 64. 
{6} Dez. Samp. ob. cit. p. 200 e 228. 
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gaios (1) do que só alguina distracção lhes resuliava . . 
Aquelles por tanto que taxarn os indigenas ameri

canos de ineptos é de in.capazes, por nao 11averem 
'don1ado animal algu1n, n.ão consideraram que-era.esse. 
u1n beneficio que a natureza lhes negára; esquecer.am
se de penetrar ao travez dos seculos, até a nrigem 
das sociedades, porque ali, ao par de ui11a ·semente 
nutritiva, encontrariãp sempre u1n anilnal pa,eiente ·e 
laborioso. Se o fizesse1Jl, ou se, tendo-o .feito, por 
má fé, o não calassem, reconhecerian1 na. ;;td.oração 
que os Egypeios prestavam ao boi Apis a acção de 
graQaS que aquella sociedade rendia á natureza pela 
sua eocisten.cia:; con10. os Gregos divü1isavam 0 trigo e 

1 a: ag~icultura sob os nomes de Cer.'es e Cybele. 
:rvluitc> fizera1n etles, chegando de sóbresalt0 á vida 

agricola, sem teren1 sido pastores : esta'va m.uito em 
principio · a 'sua agricultura, n1as fosse qual fosse, 
con,servou-se por muito te1npo no Brazil com bem 
poucos ou nen11uns 1nelhoramentos :· tinham a der-
1•uba, a queima, depois, sem outro an1anho, abriam 
com um pâo aguçado covas no chão, nas quaes depo~ 

· sit?;vam o milho, a mandioca, e as differentes especies 
de r.aizes e batatas, que a natureza lhes prod1galisara. 
A fertil1dade do terreno suppria a imperfeição do 
processo, pol,'qüe ba:stavam alguns dias de trabalho. 
p·~ra procurttr a abundancia de muitas fa1:nilias. Ao 
0o·ntrar19 dos Tapuyas que vivia,.m quasi exclusivà
merrte da caça e pesca, e só muito depois começaram 
a plantar roças ·de milho de algun1as b1•aç.as quad'r;a-

(1) Ils se plaisent à nourrir' et apprivoiser un gpand nombre 
de perró.quets et de }Detits perriques ou arats, auxquels ils-ap
prenrierft a parler. ·H. N. des A;ntiUes, p. 454. Histori'aâ:.or.e$ 
pt>iniiiiaos de la"S Indias. · Barcia - Commenta.rios déCabeza. 
de Vàea - Schinidel, vóyaf!e. 

\ 

' 
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das, cuja colheita.,de.vora1n em um só ·dia, -- as tribus 
qo littoral, o·s tupys, faziam plantações Laes, que anã-e 
quer que chegarão o's prhueiros descobridores,eneon
tra.ran1 abundancia de a'lünentos. Nos com1nentarios 
de Cabeza. de Vaca lêmos que os G.uaranis eram 
lavradores, e refere, a cada pagi:na da sua obra, ter 
encontr~do provisõ.es, onde iam chegai;ldo. Scl1midel 
diz o n1es1110 dos Oai.·rós (1) ; e J ab.oatão ·escreveu 
ácer.ca dos Po.tigiia'tes·. « S'ào grandes, lavradores dos 
seus '1nantin1entos, de que sempre estão Inui pro
vidos )) - o que . coincide litteral111ente 0om o qlJ.e 
dizem outros dos 11amoyos e 1\tpinikins. 

Deixei para ültimo logar as con,sider:a;ções que 
offerece o es tudo da lingua geral, apezar de estar 
persuadidq que, con1 p1'eferen0ia; a 'qualquer outra 
cousa, é. a linguagem de qualquer povo o· que fi&S dá 
m~.lh0:r o Q_tuilate da rudeza em que se acha, ou d.o 
pr0gresso q~le tenha feito. « Creio, díz Hu.m~oldt {2) 
que se fossern hen1 estudados. os idion1a:s dos selva
g.enB., a:ch:ar-se-hia nelles mais riqueza, e graô:a(}ees 
mais delioada.s do qu.e se dever.a ésperar do estado 
inculto dos que os faila\•am. » 

D'0rbigny (3) com oito·. annos de estudos e tra- . 

(1) Edic. de T 'ernaux Compans, 'f. 5, p .. ~5, e. 20. Schmidel 
chan1a GuriQs aos Carijós'. Na pronunciação estes. d0is vo{~à.~ 
bulos. como que se confundem; mas a sua i'dent.idade fica.f6ra; 
de duvida por esta pfl.ssagem de La·et : « Ha outra; nação. que. 
occupa o paiz desde S. ViT~ente .'aié a·o ~~o da Pràita; margem 
e. interior, quasi e111 numero infinito, » Vaseoncellos escl'eveu 
ácerca dos }lomens que habítavarh nes.tes limites: '<< Plantam 
mandioca como os Tatnoyos e Tupinikins. » 

Jabóatão : J?reai;nbulo 7.o. Na Notieia d0 BPazil'l lên1-s·e as 
mesmas palavras. . 

(2) Voy. aux Région~ Eguinoxiâles du nouneat~ Continen,t 
T. 3, p. 302. 

(3) L' FJoninie Ame'T'ic.ain. T. l, p. 145. 
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balhos pensava ter hen1 pouco a dizer ácercà desta 
materia depois das sabi~s , investigaçõ~$ do ~larão 
Alexandre llun:lboldt sóbre as linguas americanas, 
- e principalmente depois das pesquisas mais geraes 
do \iVater ( 1) e G. Humboldt sobre , a . n10n?&ra.p?ia 
das línguas an1ericanas; eu por tanto, se n1e nào hou
vesse de aproveitar desses mesmos trabalhos, teria 
de reduzir-me ao silencio, tratando de uma lingua 

' ' 1 , •• ( 

po'U.co e inal conhecida, e da qüal beni pbucos 
escriptos nos resta1n. 

e Tem-se (2) supposto , que quasi todas ,as lingu~s . . . 
adterioanas erárh poucb exteilsas, g rosseiras, e ·que 
careciam absolutamente de termos para exprin1ir um 
pensamento, un1a idéa delicada, ou 1nes1110 a paixão. 

. ..,.... Mesmo entre póvos, - isolados - ,no · inei'.'o de 
florestas bravias, ou lançados no ineio de planuras 
sem limites não acreditemos que os agricultores, 

• , ! > 

.caç~dores ou guerreiros estivessern ·privadqs ' de ,1 

formas elegantes de linguagem - de figuras ricas e 
variadas. De que se haverião de compôr entre os 
G~àrayos esse~ hymnos ,r eligiosos e· al~egorioos fão 

' . . 
ricos de figuras? Quanto mais penetramos no gen10 
das Iinguas, escreveu o inesmo autor, tanto mais nos 

" li •
1 ~on,v:e'ncemos · e, feqonhece1nos que ~llas são, ~m g~t~l· 

' extremamente ricas e abundantes. Se se podesse, 
concluía elle, estudar a fun<lo o Guaran·i, o Guichua, 

,. o p~iquito, cornp estudamos o grego e . 'o latin1, nos 
i' pàderiainos convencer deste facto. J ulgan1os inuitas 

vezes de uma nação por alguns indivíduos que della 
fazem part,e, reduzidos, subipettidos, qu_a~i esc~~vos, 
nas missões, indivíduos nos quaes o esp1r1to nacional 
cede á influencia da servilidade. >> 

· (1) Mithridat.es e Ejeoollcerun9 oon America. 
(2) Orb. L' Honiine Arnéricain. 
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Não pode1nos conhecer cabalmente a língua ger~l 
pela que hoje se fa~la,. por ~star em g.randc par~e vi
ciada, ne1n pelos d1cc1onar1os dos Padres Anch1eta .e 
FiO'ueira por serem extremamente resu1nidos. Della 
só 

0
podemos fazer uma idéa approximada pelo dizer 

d'aquelles 'que a estudararn entre· os .).iomens que as 
fallavarn, quando o captiveiro e o temor não eran1 
obstaculo da livre manifestação do pensamento (t). 
« LinD"ua , suave, siln, e elegante. '(escrevit,=1. o Pad1·e 
FiO'uefra (2) na dedicatoria da sua arte da lingua ge-º . . 
ral) mas estranha e copiosa. >> E facil, copiosa e não 
sem su8iv:idade, ~scre.vi& Laet (3). O Paqre ,, , a;s~oncel
los ( 4) admira-se da perfeição da sua grammatica, em 
que não davam vantagem aos Gregos e Latinos, e o 
Historiador elas Antil.l1as tratando d~ Iingua dos Ça ... 
raiba;, que e a mesma dos Tupys e GU.aranis encarece 
a doçura <la sua pronunriação, e a graça que davam 
,ás ~uas palavras, de n1odo qu~ os seus discllirsos ~ram 
agradabilissimos de ouvir-se (5 ). Du !Yiontel o con-
firma, nos dizendo o prazer que tinha de os escutar, 
quando estava entre elles, - não se ~an~ando d~ repe-

, 

(1) Il rêgne dans celle~ mên,i,e de~ pe~ples .le~ plUS ~TOSSi~rS 
un ordre et une économ1e qu 1ls n ont Jamais eté cn etat d in
troduire d'eux-n1êmcs par art et pa.r principcs ot ·q'u'ils ont 
encore aujourd'hui sans être en état de les · bien comprendre. 
Laffitau. Jvl reurs des sauoctges. T. 2. p. 458. 

(2) Tenho a 4.• ed. cl'esta arte, ma~ f~lta.-lh~ a ded~c~toria a 
q,ue se: refere à avtor anonymo do ,~11ccion.q,r'to Bra.;.ilfano. 

(3) N. orb. e: 3, p. 6 i5. 
(4) Not. cur. e neces. p. 69, col. 2. • 
(5) C. 10. Hist. N. et l'rf . des Antilles : « Leur langage est 

extrêmernent doux et s6 prononce. ·presgue. tout des lévr~s, 
quelque pe·U des dents, et presque poínt '.du gosicr. ~ar b1en 
que les mots .. . semblent rudes sur le pap1er, néanmoins lors
qu'ils les prononcent ils y font des élisions de cert_aines lettres 
et y donnent un certain a:ir qui reQd leur d1scours fort 
agréable. 
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tir qual a graça, a fluidez e a doçura das suas expres
sões, sempre acompanhadas de um sorriso benevolo e 
syn1pathico. Esse riso e essa graça no fallar tive eu 
occasião de observar em tribus mais barbaras do que 
as tupys. Em taes casos elles procuram agradar os ou
vintes, amigos ou alliados não só co1n palavras lison
jeiras, inas tambem com a amenidade da voz e da 
physionomia. Parece que este predicado era levado 
ao mais alto_g ráo pelos Tupys, e principahnente pe
las mulheres, porque não é raro elogiare1n os anti
gos viajantes a conversação das mulheres, e como 
ellas fanavam com a voz cheia de lisonjas e cari
cias (1). 

Aos Tupys podemos com todo fundamento appli
car o que dos ho1nens pri1nitivos diz Viery (2). « A 
primeira Jinguage1n do homen1 antes foi cantos do · 
que discursos : os selvagens cantam, isto é, modulam 
fallando a sua linguagem co1n u1na multidão de accen
tos inarticulados: mais exprimem senti1nentos do que 
idéas e dirige1n-se mais ao coração do que ao espí
rito; co1no têm mais sensação do que noções são obri
gados a servirem-se de objectos physicos para expri
mirem quasi todas as abstracções do espirito; - eis 
o inotivo porque faze1n tão grande uso das metafo
ras, dos emblemas, das allegorías; eis o motivo por
que elles personificam os objectos inanünados, e em
pregan1 os tropos os rnais energicos para se fazere1n 

(1) T iendront plusieurs gros propos d'applaudissements et de 
caresses. Lery. 263 - e das mulheres diz ellc ' « avec leur 
façon de parler pleine de fiatterie, dont elles usent ordinaire· 
ment ». p. 110. - 1< 'fêm muita graça quando fallam, maior
mente as mulheres, que são mui compendiosas na fórma da 
linguagem, e muito copiosas no seu orar. >> 1Voticia.do Brazil, 
e. 150. 

(2) Hist. natural du G. H. T. 3, ·p. 91. 
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comprehender, o que dá aos seus discursos u1n ca
racter nluito poetico. » E logo após accrescenta : « é 
entre os selvagens que havemos de buscar a verda-
deira eloquencia e a alta poesia (i ) . » · 

E de facto entre os Tupys era tudo musica e poesia, 
o nascimento e a nlorte - a guerra e as festas - o 
amor e a religião - a linguage1n e a vida - tudo 
era poesia. Eram prezados por bons cantores, as inu
lhercs mesn10 sabian1 in1provisar, e as aguas da Ca·· 
rioca passavam por ter o condão de dar inaviosidade 
ao canto dos Tamoyos. E1n quanto os Tapiiyas arran
cavam sons duros da garganta, sen1elhantes ao regou
gar das Guaribas, asperos como o roçar dos leques 
pelos troncos escabrosos da palmeir a, - os Tupys 
bebiam na solidão do n1ar, e á entrada das flo.res~as 
os sons mais doces da natureza. Na sua linguagem 
harmoniosa e quasi toda labial, travada e intercalada 
de vogaes -imitavam o ciciar da briza a correr sobre 
as ondas espelhadas do oceano, a agitar leve1nente 
a igara derivando átona d'agua, e a enredar-se pelas 
folhas dos bosques .que aron1atisam o littoral. 

Valia1n-se de comparações para exprimir o pensa
mento, e dos gestos para os rematar . Fallavam can
tando porque a poesia e a musica andavam intüna
mente ligados na sua linguagem ono1natopica, o cahir 
da fructa, o estalar dos ramos, o correr das fontes, 
o peneira r da chuva eram sons imitados da natureza; 
e ele-vando-se às regiões nlais altas - no trovãoj no 
raio, no relampago, ouvia1n a voz, via1n o olhar, sen
tia1n os effeitos da ira de Tupan ; expressões felizes 
que a<ln1iramos, in1it adas do hebraico em un1 poeta 
allen1ão cantando a grandeza de Deos (2). 

(1) Ob. e. p. 94. 
(2) Kleist. 
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Para os ho1nens escolhiam no1nes que exprimissem 
o força, a robustez e a coragem: era a anta o tigre . , ' 
o ipé, a palmeira, afrecha e o arco; - para as mu-
lheres os dos objec,tos . inais brandos, rnais doces., 
mais delicados - das aves, dos fructos e das flôres : 
era o rompei· d'alva, o cipó flexível, a junça do Brejo: 
e com o sentimento do bello que não era inuito de 
esperar. nelles tomando o rt.0111é da· flôr do rnanac~ 
designava1nco1n elle a moça rnais bella de uma tribu: 

Contavan1 os annos pela florificação do cajú, as 
s,ua~ qu'.idras pelos fructos então amadurecidos, pelo· 
ca~1..- das fol~as , ' pelo desovar das tartarugas, dos. · 
peixes ou das aves. 

Calculavan1 o espaço pelo alcance dos tiros da fre
cha, pelos sóes da jornada : contavem até 5 - e da 
ahi passavam a 10 e a 20, bem que Paw e R~bertson . 
lhes negue o computo além de 3. - De 20 em diante 
serviam-se de compar ações - tantos - como taes 
aves em taes inargens, co1no certos animaes e1n cer
t'?s . logares C0.01.0 os troncos nas flor~stasf como as 
estrellas do céo, como as areias do mer. 

E havemos de crêr que taes hon1ens, atilados em 
seµs neg-ocios, bem éonversados e amigos de saber(j), 
prendados com o dom da eloquencia e da poesia (2); 
que fa llavan1 seis horas e mais (3) se1n nenhuma in
t~rru?ção , captivando por tão longo espaço o seu au-

1 , • dlto110, sabendo suscitar todas as paixões e persua
. dir-lhes todas as1 vontades, fossem privados de altas 

(l ) Ils sont grands discourseurs et poursuivent un propos jus· 
qu:av. bout. Lery . , 

· ,, (2) Cardi~ diz « ter ouvido i(nprovisaçÕQS ap~ixonadasi e de · , .:' 
ta.l forma accentuadas, qne ·rrellas se reconhecia um rithmoreé:l·~ · '' '• 

(3) Arengas dos vel.ho~, que durarn mais de 6 horas. Lery, 
. 195, em outra parte dissera : " sem se interromperem de uma 
palavra. • 

• 

O BRAZIL B A OCEANYA 201 

faculdades intellectuaes? !-lavemos duvidar do que 
affirmam 'os escriptores ·que de perto os observaram e 
estudaram, que era1n facillimos de adtnittirem a civili
sa~ão, e aptos para todas as industrias? Não. - Con
c,orda~os corn o Padre Va$concellos - eram homen1;1 
que só com a in usica e o canto podiam ser chamados 
ã vida civilisada, homens que, segundo a noticia do 
Brazil (1) « eran1 engenhosos para tomarem quanto 
lhes ensinavam os brancos, e .que para carpi-µ.~eiros 
de machado. serralheiros, oleiros,. carreiros, e 'para 
todos os officios ele engenho tinham grande destino; » 
homens que, segundo o ouvidor Sampaio (2) não só 
no canto, mas em qualquer outra arte, recebem com 

I 

muita facilidade as instrucções que se lhes dão. 
· E para não sermos injustos com alguns, conclui 

remos em geral co1n D'Orbigny : 
«Tivemos occasião de julgar (diz este autor) (3 l da 

extrema aptidão que os Arnericanos mesmo aquelles 
de espírito n1ais inculto mostram para aprender tudo 
,o que lhes ensina1n. A sua percepção é muito prompta 
e não raro encontram-se entre elles individuos fal-: 

1 ' ' 

!ando tres e quatro linguas, tão <listinctas entre si ' 
como o francez e o allemão. 

Em resumo ( conclue elle) sem querer comparar o 
desenvolvimento das fac11ldades "intellectuaes ·dos . "" 
Americanos ao dos habitantes da Europa nós os jul
gatnos dos mais aptos para, formarem um povo escla
recido, e nenhuma duvida temos que cedo ou tarde a 

' 1 

marcha da ,civilisação de·monstre O'•que avá;nç.amos · 
em consequencia dos factos estabelecidos e das nos
sas proprias observações. ~ 

(1) Noticias :para ·~ Hiat9ria e Geograp.hiÇJ,, etc. T.. · 3. 
(2) Roteiro. · 
,(3) L'Homme Aniéricain . 



CAPITULO XII 

SE OS AMERICANOS CAMINHAVAI\1 PARA O PROGRESSO OU 

PARA A DECADENCIA. _,.. O QUE PENSAMOS DOS TUPYS 

Te1nos concluido com a 1.ª parte do nosso pro
gramma, pois que já tratamos dos caracteres physi
cos , inoraes, e intellectuaes dos indigenas do Brazil, 
e pelo que levarnos dito facil será de concluir-se se 
elles era1n ou não capazes da vida civilisada. A civi
lisação, poré1n, não é u1na e identica; varia segundo 
os lagares, segundo os tempos, segundo os povos, e 
depende principaln1ente da religião. Genericamente 
chamamos civilisado o povo, que, com habitos sociaes 
ten1 religião, governo e iíldustria; em particular, po
ré1n, e para o assumpto de que nos occupa1nos, per
g~nta-se se no estado em que foram encontrados po
d1an1 receber a fé do Evangelho. Defere a resposta 
segundo considerarmps a civilisação de um ou de ou
tro modo; porque, se a consideramos ,gynericamente, 
o povo que já te1n feito algum ca1ninho, ·está por isso 
mesmo habilitado para ella, quaesquer qu.e sejam as 
circumstancias posteriores que entorpeça1n o seu com
pleto desenvolvimento; poré1n se a consideramos em 
particular, se trata1nos da civilisação desenvolvida 
pelo christianismo, poderá mais facihnente admittil-a 

1 
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um povo que· esteja n'um estado de rudeza priinitiva 
do que aquelle que ti ver uma religião differente e tal
vez anthipatica. Neste sentido, os A1nericanos, dota
dos de capacidade intellectual apenas inferior_ á. da 
raça branca, se1n privilegio de castas, sem rel1g1ão, 
cuja destruição co1npro1nettess~ inte~esses. hun1~nos, 
sem aristocracia ne1n theocrac1a, mais facilmente se 
poderão ter convertido á fé do que os Chins ~ .º.s 
Turcos, póvos que todavia consideramos como c1vil1-

sados 
Nós, porém, co1npara1nos póvosselvagens influídos 

pelo christianismo, os do Brazil e da Oceania : trata
n1os por tarito da oivilisação no sentido r~stricto; I?,r9· 
curámos saber qual dos dois estava mais apto para 
recebei-a; e posto que tenhamos de reservar para ao 
depois a solução deste problema, convé1n todé\via es
tabelecer e determinar desde já os dados que nos ha
ve1nos de servir na comparação, que delles son1os 
obrigados a fazer. 

Assim e pois que por em quanto tratamos dos indí-
genas do Brazil, convém que saibamos se elles cami
nhavan1 para o progresso ou para a decadencia; por
que un1 ou outro destes. estados serviria de auxilio ou 
tropeço á cathechese. E facil de co1nprehender, que, 
tratando.se de n1odificar ou substituir idéas, será isso 
mais difficil se ellas já tiveren1 alcançado certo gráo 
de desenvolvimento, do ,que se se achare1n em certo 
ponto de decadencia. No primeiro caso, é ue.cessa.rio 
oppôr-se a u1na força existente, uma outra que lhe 
seja opposta : d'ahi o choque e inuitas vezes- a ani
quilação de u1na ou de ambas as forças. No segundo 
basta favorec.er o n1ovin1ento da decadencia, tornal·o 
talvez mais rapido e dar-lhe uma nova direcção. 

Esta questão ·não foi tratada a s.eu ten1po, quando 
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foi o descobri1nento do Brazil, e nã.d sei uresmo se era 
possivel que o fosse, quando se reousava aos inwos 
instituições oivis e sociaes, e se duvidava da sua natu-. 
reza, e se lhes negava o direito á propriedade, á liber
dade e á vida. Então seria comparativamente íacil 
elucidar-se este ,ponto : hoje apezar de quantos delle 
tem tratado, bem longe está de ter sido resolvido. 
Oppostas conjecturas têm sido feitas a este respeito; 
e eu expôrei algumas dellas ; porque independente do 
interesse que resulta dos assumpto~, que dizem res
peito. á historia dos homens, acorescerá no , presente 
oaso a surpreza de vermos homens , de intelligencia 
e illustração julgarem tão <liversa1nente os mesmos 
factos, e 001no chegam a resultados tão oppostos. 

Considerando as nações da Arnerica do Sul debaixo 
do ponto de vista psyohologico, Martins diz (1) : 

« A raça indígena do novo n1undo distingue-se de 
, todas as outras raças hu1nanas, não sóment~ por todos 
os c~racteres exteriores - isto é - por certas parti
cularidades da sua organisação physica, como tambem 
e de u1na maneira mais pronunciada talvez por carac
teres intetiores, tíradas da consideração da sua con-
dição, intellec.tual. , . . 

«< Em verdade, o Americano nos apresenta a este 
resoeito caracteres q:ue lhe são inteiramente proprios, 

·l 

0

aj~tando á ignorancia e i~constancia do menino á 
.incapacidade de aprender ·e a obstinação do velho. -

1 

Está sinO'ular e inexplioavel reunião dos defeitqs pe
. culiares t;>ás duas 'époêa$ extremas da vida, - e que 
tem feito mallograr todos os esforços até hoje tentados · · 
p~ra o reconciliar com o presente estado das cousas. 
Já não tent~ luta·r con.t~a: o · ascendente europeo, -

(1) Prichard. 'T. 2 .. º p. 269. 
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mas recusa associar-se ao seu movimento, de fazer o 
que poderia tornal-o um me1nbro fêliz e satisfeito da 

. mesma communidade. É ainda esta duplicada na.tu
reza, que nelle acabamos de assignalar, a que oppõe 
quasi invenci veis obstaculos â sciençia, quando esta 
sP- esforça por escrutar a sua origem, e de seguil-a ao 
travez da longa successão dos seculos percorridos por 
elle, e durante os quaes nada parece ter adquirido. 

Quando dizemos ql;le elle nada tem adquirido, está 
longe de nós querer GOm isto dar a entender que a 
sua condição presente se pareça em alguma cousa com 
a que deveri~ ser a cqndiqção primitiva do , ~omem. 
Pelo contrario está tão longe quanto é poss1vel da 
ausencia do te1nor, da confianç.a ingenua, q~e .•. se 
damos credito a uma voz interna de accôrdo nisto com . 
os mais antigos documentos escript<Js, foi ó apanagio 
da infancia das nações, como o é da infancia dos indi
víduos. - Devemos convir nos sentünentos do indí
gena da America, quasi nada D)ais resta do typo que 
ü' homem sem duvida recebeu ao sahir das 1nãos do 
Cr.eador; e ha já tempo, segl,lndo parece, o só e p'uro 
instincto animal, é o que tem guiado de um passado 
obscuro a. um presente nào 1nenos sombr~o. ' · 

Já não está no primeiro período do desenvol.vi-
1nento normal da especie ;

1 

já não ê o homem primi
tivo, mas o homem degenerado o que nelie vêmos .. É 
isto ao menos que parece resultar de um sem numero 
de indicações dive,rsas. , ' 

« Sem fallar aqui .dos traços numerosos de uma 
·civilisação 1anterior 'aos tempos historicos, que nos 
apresenta a raça americana, sem fallar ~a antigui
dade de suas conquistas sobre o mundo organisado, 
conquistas cuja origem se perO.e na noite do passado, 
achamos para apoiar a opinião lque acabamos de 

12 
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emittir provas ainda inais convincentes, na obser
vação das relações que têm entre si os. póvos do novo 
mundo, no que entre elles constitue a base do direito 
natural, do das gentes, se é licito e1npregar a palavra 
- direito - para designar uma ordem de cousas, em 
'que reina constantemente a violencia. Quero fallar 
desse gran~e facto que já precedentemente tive occa
sião de assignalar da estranha divisão da população 
americana e111 uma infinidade de grupos, grandes e 
pequenos, g rupos isolados e sem nexo, que mutua
mente se repellem, e nos apparecem con10 fragmentos 
de u1na vasta ruina. 

« A historia das outras nações do globo nada nos 
offerece que tenha a minima analogia co1n semelhante 
estado. 

« Não se póde duvidar que, desde os mais remotos 
tempos, a America não tenha sido quasi sem interrup
ção o theatro de emigrações, que ten1 agitado os dif- • 
ferentes pontos de sua superficie; e tudo nos faz ver 
nestas deslocações violentas uma das causas princi
paes do desn1oronamento das antigas sociedades, da 
corrupção das linguas, da degradação dos c0stumes, 
consequencia quasi inevitavel da miseria prod\izida 
por qualquer grande. catastrophe. É permittido crêr 
que>, no principio, não houve senão um pequeno nu
mero de nações principaes, que experimentassen1 coli
sões desta natureza, inas devemos suppôr que tiveram 
o mesmo resultado que tem tido quasi em nossos dias 
a nação dos 1. upys, isto j , os restôs provenientes das 
massas que se abalroaram, terão sido dispersos em 
todas as direcções, misturados, grupados e amalgama
dos de todas as maneiras. Por pouco que admittamos 
que as emigrações tenham continuado com intervallos 
assás approximados, durante uma longa successão de 
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seculü"s, trazendo sempre comsigo os mesmos fraccio
na1nento.s, as inesmas dispersões, seguidas de uma 
especie de fusão d.e alguma das partes desgregadas, 
ter-se-ha uma explicação do estado actual da America. 
Notemos por outro .lado que, relativamente.ao grande 
fenomeno que cons1deramos.t a admissão desta hypo
these não nos conduz senão ao conhecimento das cau
sas proximas , e que as primarias ficaram sempre des
conhecidas e enign1aticas. 

« Deve1nos crêr que algu1na g rande commoção da 
natureza, alg um temeroso tremor de terra, tal coino 
aquelle a que outr'ora se attribuia a submersão da for
mosa Atlantide, tinha envolvido en1 seu circulo 1des
truidor os habitantes do novo continente? Foi 0 t~r
ror profuntlo experimentado pelos desgraçados esca
pos desta terrível calamidade que, transn1ittindo-se 
sem diminuir de intensidade, ás gerações seguintes, 
perturbou a sua razão, obscureceu a sua intelligencia 
e endureceu o seu coração? Foi esse terror s·empre 
presente que os dispersou, e fechando-lhes os olhos 
aos beneficias da vida social,, os obrigou a fugirein-se 
uns aos outros, se1n saberem onde os levariam seus 
passos? Suppôremos nós que cala1nidades de outro 
genero, longas e desoladoras seccas, terríveis innun
dações, trazendo após si a fome, forçaram os homens 
de raça vermelha a devorarem-se uns aos outros e 
que a repetição destes actos de canibalismo, r~u
bando-lhes. e1n pouco tempo tudo o que em sua natu
reza poderia haver de nobre e humano, os fez cahir 
no estado de ~egradação e embru~ecimento, em que 
os achamos hoje? Ou então esta degradação é a con
s~q.uencia não das circumstancias exteriores, mas dos 
v1c1os do proprio homem, a consequencia das desor
dens terríveis en1 que cahira1n abandonando-se ás 
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inclinações que a macula original deixou em seu 
coração? E, em uma palavra, deven1os ver um ex.em
plo do castigo que o Creador infligiu aos filhos ,r>ela 
falta do:; pa..is com uma severida,de, que seriamos t ê;"'., 
rios taxando.:a de i:q.justa? (i) ,JJ 

A opinião do sabio alle~ão contrapômos agora a . 
mera de um poeta viajante (2). 

« O que sobre tudo distingue os Árabes dos póvos 
do novo mundo (diz Chateaubriand) é que ao travei 
da rudeza dos primeiros , sente-se co1ntudo algupia 
cousa ide delícado em seus costumes; sente-se que 
elles são filh,os :.deS$<t Oriente,, donde sah'iram tqd?-t$ as 
artes, t<;>das as scie:o:cias, todas· as religiões. Esoort- · ' .. 
didos nas extremidades do Occidente, e1n um recanto 
afastado do universo, o Canadiense habita valles 
sombreados por florestas eternas, e regadas por im
mensos rios.O Arabe, por assim dizer, lançado sobre a 
grande estrada do mundo entre Asia e Africa, erra nas 
brilhantes ;regiões d~. aurora, sob·re um solo' sem 
ar.v:çres e sein agµa .. A·s ·tr.i1',JJ<s 'do.'~ desçenqente~ de· 
IS~nael carecem de senhores, d:e 'sérvos, de animaes do
mesticos, e da liberdad~ q~e se' sujeita ás leis. Entre 
as hordas atnericanas, o homem acha -se ainda só com 
a sua altiva e cruel independencia; em log ardacober
tura de lã, tem a pelle do urso, em logar da lança a 
frecha, em logar de punhal a maça; não conhece, e se 

. , c,onhece, desdenharia a tamara, a melancia, o leite de 
' ' 1 

o~tp,~~lo : qu.er nos seus , festins cavne e 1sangue. 'Não 
t~ceu os pellos da cabra para se' abrigar debàixo d,e 
tep.das : o olmo oahido de velhice fornece cortiça para 
a sua cabana. Não domou o cavallo para perseguir a 

(1) Uber die Vergegenheit und die Zukunft der America
ni$chen Menscheit. 

(2) Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
•, ' 
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gazella, - mas apanha o alce na carreira. Sua ori. 
g~m não se prende á das grandes nações civilisadas 

. . .'·~rtfl o, non1e dos· seus ª1l~~pa~sado$ se lê p,o~ fastos do~ 
• "" ( . , • 1 • ( ! ,, ~4 

"' ?'tJif1?e;1os· .: qs contetrrpot.aneos de · seus avós sã~ 08 .,., ", 

velhos carvalhos, que áinda se conservam em pé. Mo-· 
numentos da natureza e nào da historia, os tumulos 

,de seus pais se elevam desconhecidos no meio das flo-
restas ignoradas. Em uma palavra, - tudo entre os 
Arnericanos i~~i~a o selvagem que ainda não chegou 
ao estado de c1 vil1sação, - tudo entre ,os Arabes indica 

, O· 4omem civi~isado ·recabido n,o estado selvatico. ~ 
· ~ '• l?rioha:rd , (J,_)' •·êfer~~do-~e a0 trechó . do ·~çfmei~o 

autor_, que deDt~qlOS citado, não quer, como ' suppõe 
~lart1ns, que ha1a tão grande differença entre os Ame
ricanos e muitas das nações do antiao continente 
« Se Martins (escreve Prichard) tive~se i.gualmen,~ 
estudado os habitantes das outras partes do mundo 
~u~s .:~.st~s s~ teriam ampliado,. e .corno é provav.el,. ter: , , 
s.e-1;i1~~.1no41V,c~do ~~ sua.~ ;~p1n1õ~s. » Pade,ria. t~~-· :: ·"" " 
b~m o at~toí~ inglez ·con1bater a ·opinião dó Chatéau~ ~ , •, 
briand, citand(o outra passagem deste auto~,·· de al- 1 

guma forma contraditoria co1n esta, em que se dá 
como causa de não haverem os Europeos inoculado a 
sua ci~ilisação nos Americanos, o haver sido preciso 
destruir a que elles cá tinham. ' 

~~m , a veni~ d~vi~a a .tão a~tos eQgenhos, ~eiy. , zp.~ .. 
parece Jl~e. 0~. Am~r1ca;nos estivessem ahtda p· 01r.~lferlta.r 1 

1 • , e,, • ' , . . ' .~ ~ , ', "".!\t ~1 
1 os pr1meu:o$ passos no ' caminho da civ1lisação, ném ' 
por. out~e> lado os repu~o decahidos de um alto' gráo de 
cultura ~?tellectua.l. Tinham tal qual civilisação, essa 
n1esma Jª fôra nla1or do que era, mas caminhavam 

. precipites para a sua completa clecadencia. 

. (1) T. 2., ... P·. 269. 

' '.[ 
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Bastarão algumas considerações -para demonstrar 
que tal facto se dava entre os Tupys. 

A lingua Tupy, chamada vulgarmente lingua geral, 
tinha uma gram1natica que pelo bem ordenado de cada 
uma de suas partes mereceu de ser comparada á grega 

á latina : demonstra mais habito de reflexão do que 
o que encontramos no povo que a fallava; abunda 
como bem nota Martins em expressões que indicam 
certa familiaridade com as considerações methaphy
sicas, concepçõ,es abstractas, a ponto de bastar para 
exprimir e explicar as verd'ades e os mysterios da 
mais esprritual de todas as religiões do christia
nismo; e reina em toda ella tal ordem, tal methodo, 
que alguem disse já que os Tupys não estavam em es
tado de a ter formado. Se não o estavam, e já o ti
nham feito, a consequencia é que depois disso ha
viam decahido. 

Mas não é sómente a língua que nos servirá para 
demonstrar a effectividade ,da sua decadencia. A sua 
religião se ia, ou se havia já transformado em supers
tição, assim como o seu governo em anarchia; isto é, 
o que em certo modo desculpa aquelles que nelles não 
reconheceram nem uma nem outra cousa. 

Quanto á prirneira, elles se haviam esquecido em 
todo ou em parte das graciosas fieções da sua mytho
logia : os autores mencionam apenas uma ou outra, 
ou poucas que lembravam ás tribus de quem bebiam 
taes noticias: já não reverenciava1n a Tupan, não lhe 
cantavam aquelles hymnos de que os Gttarayos, des
cendentes dos Guaranis, chegados e1n ultimo logar 
ainda se-lembravam. Das duas c}asses de sacerdotes 
que tinhrun, a dos Caraíbas, inovidos pelo interesse e 
desejosos de inaior ganancia, eram prodigos de pro
messas, e con1 a perspeotiva dó triumph0 agourado, 

1 
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faziam-nos recordar quasi esquecidas injurias; a dos 
Pagés vivia das superstições, que alin1entava e corro
borava n'aquelles ani1nos timidos e credulos, por 
forma que as suas crenças se havia1n convertido em 
hábito, e habito tão material, que não sabiam dar 
nexo algum ás suas idéas religiosas. 

Assin1 tambem o governo. O ponto mais alto a que 
nesta materia haviam chegado, era o reconhecimento 
do principio de hereditariedade.« Morrendo um prin
cipal (diz Magalhães Gandavo (1) fica seu filho no 
mesmo logar. » O principio, porém, já não era obser
vado. « Custu1na1n os· Tupinambás (diz outro autor) 
quando morre o principal da aldeia (2) elegerem o fi
lho .para sue ceder; se o não tem, ou este não serve, 
acceitam um irmão, e não tendo parentes elegem 
algum outro. » 

A eleição mesmo já não era conhecida na maior 
parte das tribus. Algumas tinham as tres categorias 
de autoridades que procurei definir e1n ·u1n. dos ulti
mos capitulos, outros se contentavan1 co1n o maioral 
das. cabanas (3), outros emfim com o chefe militar e 
sómente para a guerra. Haverá maior prova de que 
elles reahnente decahiam de um estado de perfeição 
relativa. Haviam reconhecido a necessidade social de 
sujeição de todos a um só, - pareceram temer os ef
feitos de u1na morte subita, das inaquinações contra 
a vída d:o chefe, das disputas e discordias intestinas r 

por causa da substituição do governo, o que tudo pa
rece indicar a admissão successiva dos principios 

(1) Gandavo. Tratado da terra do Bra;;il, e. 7. 
(2) Moke. 11 semble tout d'abord que ces chefs dé bourgade 

avaient existé pariout; mais le principe anarchique q-ui préva
lut de plus en plus les fit disparattre : p. 94. 

(3) Não tem propriamente governo; mas cada cabana obedece 
a um chefe. Hans S tadt, e. 12. 
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hereditario e electivo, e iogo percorrem todos os esta
dos interrne<lios até a carencia de chefes em todos as 
tempos, excepto durante a guerra. 

Continue1nos. 
Quando a religião se convertia em ritos e praticas 

cada vez inais barbaras, e os governos em desuniões 
e desordens cado. vez mais funestas, não era de adnl.i
rar que fossem ao mesmo passo perdendo os seus ' 
costumes - ainda mesµio aquelles que yaliam co1no 

· leis sociaes e politica.s. Nas rixa~ que se origin~vam 
'... 1 •. ,,: ~n'tre os hom·en1s da: mesma tribuj (era isso raro; mas ',: 

'/' 
1
1'.', 

11
, f ' urna ou oq_tra v~z t~ri~ de aconteoer) ri1and51va O 'COS- . 

~ ! ' • 

•tur;ne que o of~ensor ~e 'désse, ou seus parentes o en-
'tregassem á pessoa do offendido. « A. sua lei! diz a 
N. ,do B. ~ que o matador seja entregue aos parentes 
do inorto : se foge, entrega1n um filho~ ou filha1 um 
parente, que não é morto, mas fica escravo. » Este 
costume era ainda observado entre os Flitrons e ll'o
quezes e em algumas das trihus do Brazil; mas entre 
outras, em que esta van1 relaxados taes costun1cs, 
n1uitas vezes o offensor se recusava a pena de talião, 
e seus parentes não tinha111 firmeza bastante parasa
crifica.rem-se ou sacrificar ·algum dentre os seus por 
amor da 0rden1. Por isto clizen1 uns autores « e , rnbrto ' 
.() offens,or ficGi.in todos en1' paz como dantes » ........... e ou-

. . ' . ' 
tro· (t), ~< ~)s parentes do ,offe~sor se reun~m có~tr~ o 

'·'· r ·~;{,~.assassino e 0$ 1 $et1$, ·e . os pe.r's~g.uein com' o<1~t> .mor-
, ~I 1~ :~ ~ (. ·'iJ~ 1 <' ' (r. 1 J t • ~ • 

· ' ', ·• '-:1,.. tal .; é o que acabou pelos ·Çlividir, e torn.al-ós iruml- · 
1gos \ u,ns do~ ' outros, GOH10, o~ v~êmos., » E que entre 

' elle$ as leis já não eram f1·eío bastante aos desvarios 
da tufbul,encia; as injurias não eram punidas, e as 
vinganças dos particulares convertia1n em guerras 

(1) Gandavo, e. 10 e 11, e tambem Moke, p. 94. 
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intestinas, que, ainda depois da scisào da tribu se 
perpetuavam em odios reciprocos. 

Os habitas guerreiros iam degenerando tambem. 
Entre elles algumas tabas eram melhor fortificadas, 
as dos Tamoyos, por exemplo, mais que as dos Tupi-
11.ambás (1), outras tinham duas paliçadas, outras só 
uma outras emfim nada. As inesmas provanças dos 

' guerreiros já não era1n táo fortes, e tremendas, co1?o 
as tinhan1 os Ca1·aibas; e entre alguns, para a adm1s· 
sâo do moço á classe dos guerreiros, bast~v~ uma 

· prova .de força e de .ligeirez~ em v~z de coragem .• e , 
' imp,as·$il>i1ida.d~ ~ D'a,qui pro,v~io qµe .e~ qua,~tó.os Tit M" ... ,,..N 
pys, qll'e, p·i·imeirQ, 'se ach,avam em coi.{ta~~o dq~ qs~(l- ;' '. 
ropeos e~.a.m taxados de cruéis e in'dóma·v~~~ ,e~ po:lic~· 
differentes dos tigres e bestas ·feras no :µie1? das 
quaes viviam (2) os Guaranis alguns annos depoi~ pa
receram de genio docil, pouco atrevido, e como cons
tituído para viver em perpetua tutella e dependencia. · 
Os Cheriguanos chegaram a penetrar até os Andes, 
ali espantaram e aterraram os Perua·nos com o ex
cesso da sua barbaridade e sel vatiqueza : moderna
mente, porén1, um viajante que os frequentou (3) os 
retr.ata con10 ho1nens sisudos, - mais doceis do que 
máos, bons pais, bons esposos, e de costumes inteira· 
mente patriarchaes. · . . , 

A· decadene~a do espirito ;n:ii\itar, que con~proµie~:. . ,. 1. 
tia a existencia da sua sociedade, póde âin,da ser der 

' ! 1 ' • ' 1 1 • 1 

m.onstra:da : e; tal vez mais p'alpavelmente. DQF:~.out~ar;,,Í/<,I: · 
1 ~ .>, 1 11 ,, rjl-1

1 

consideraÇões. Concertaram-se' os ·Tupys· em· ma::ss~13 ' 
, ,:pod

0

erosas 1 e avassaJlarani' o littoral do Brazil, em ·tão 
' ' 

' 
(l) Noticia do Bra.-it - Tamoyo1, •São as suas ·Casas mais 

fortes que as ~o~ Tupinambás. ·• 
(2j Lettres Ediftante1. T. 9, p. 6. 
(3) D'Orbígny. 
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pouco tempo que o espaço conquistado servirá de 
~omprovar senão a violencia do ataque, ao menos a 
facilidade da conquista : derran1aram-se como uma 
extensa linha de fortificações humanas, como que 
prevendo o futuro procurassem offerecer em todos os 
pontos uma barreira á proxima invasão dos Europeos. 
Mas em breve appareceram as desuniões e desaven
~as entre as tribus irmãs e colligadas; muitas das da. 
beira-mar, a dbs Tupinãs, dos Maracás, dos Arnoyg
pi~as, dos Caetés, foram expulsas para o interior. Por 
outro lado o descanço e o ocio os haviam amollecido: 
fortes uns contra os outros, já eram poucos e fracos 
no combate contra os Tapu.yas. Os Goianazes ne Goia
takases se · approximavam do littoral, os M·arliaias ou 
Maracajás (1) causavam terror aos proprios Tupinam
bás e Tomoyos: os Amoyrés se preparavan1para des
cer as montanhas que lhes tinham servido de refugio, 
e a Jeval-os de rojo diante de si. Os elementos gros
seiros que os retinham em s0ciedade pouco se desfa
ziam : principiavam a fraccionar-se, e as tribus a 
.transformar-se em familias inim.igas umas das ou
tras. E nesse mesmo tempo a tradição que Lery (2) 
nos conservou, prova que elles já estavam fatigados de 
tantas gaerras sem descanço. « Veio (dizia um velho 
ao protestante, que lhe pr'egára algumas verdades do 
ehristianismo) veio, ha já tantas luas que lhes perde
mos a conta, um mais, um estrangeiro, vestido como 
vós, e usando barba ta1nben1, o qual nos disse cousas 
semelhantes a essas : não o acreditamos. Veio depois 
outro que, em signal de maldição, nos deu a espada, 
com que depois nos temos uns aos outros offendido : 

(1) Stadt, e. 4. 
(2) Lery, p. 195. 
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assim que, tendo entrado tanto em tua posse, se, pre.r
sentemente deixando o nosso costume, desistissimos 
disso, todas as nações se riríão de nós. · 

Concluiremos, pois, que os Tupys, pela invasão e 
pelo estado decadente em que foram achados, se pres
tavam 1naravilhosamente a qualquer plano de cate
chese ou de colonisação. Occupavam o littoral e as 
margens dos g randes rios, tendo todos os inesmos 
costumes e uma linguagem commum; de modo que, 
estudada uma tribu, facil era pregar o Evangelho a 
todas as o:utras, e firmar com todas accôrdos de paz e 
de alliança. Eram hospitaleiros e bons alliados, como 
o provaram aos Francezes e Hollandezes, que não os 
captivavam nunca: e isso eram garantias para o bom 
exito dos primeiros estabelecimentos. O seu fraccio
namento, se não os impedia de se colligarem contra 
os colonos em numero que podesse causar susto, não 
repugnava tambem a união de todos debaixo dos, 
principios de. qualquer nova forma de associação. 

• 

.. ,. 

' 



CAPITULO XIII 

DESCOBRIM~NTO DO BRAZIL. - COMMERCIO CO;til OS FRAN

CEZES. - PRlMEIROS POVOADORES 'PORTUGUEZES. -

CO~SEQU~NOIA DO Pf\OCEDER TIDO PARA COM OS INDl

GBNAS ,..:...... FIM DA:S C:&PÍTANIAS E DOS PRIM EIROS DO:N'A'-
' • < ,, 

TA~lO.S. <I 

Approxiinava-se o tempo, .em que o no.vo mun~o 
por tantos seculos ignorado, 1a como surgir do meio 
das ondas, e apparecer rico de toda a juventude da 
natureza em suas louçanias aos olhos dos . mortaes 
assombrados. Colombo accrescentaria um mundo novo 
ao ·mundo antigo, e Pedro Alvares, afastado da 
sua derrota, e impellido pelas grandes correntes dQ 

· oceano, vinha ap'ortar ás terras de Santa Cruz, e com 
: a sua desooberta provará hun1anidade vaidosa de suas 

,' 
/ 

· ', '\ anter~ores conquistas, com esta que não é de todas a 
· 
1
,1• :~. 1s9m'enos, 'qu,e o acaso~ o destino,,, a fat~l~dade,. vale~n 

'··w:·'"'' ~·· 1 xtlàis rrruitl;ls veze~ do t1ue as forças todas pa 1ntell1-
, ::

1 
,' \ ··~en'.Jia c.~11,-:iLinada corn ?s esforços da corage1n, da 
' perseverança e da magnanimidade. ' ' ' . 

. ' No emtanto a linha "maritima formada pelos inva-
sores tupis, estendia-se por todo o littoral: a invasào 
tinha chegado ao seu termo, e todavia o movimepto 
communioado a essas massas de tribus divididas, con-
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tinuava na.mesma ~irecção, como para provar de que 
po~to hav1am partido. Pará, Maranhão. Ceará só 
mais tarde foran1 visitados dos Europeos : Do Rio 
Grande dos Tapuyas para o sul, ficavam os Poti-
9uares, demorando os limites das suas terras entre 
este Rio e a Bahia da traição na P arahyba, por elles 
chamada - Acajutibiró (t ) ; mas suas correrias pas
savam I tamaracá e chegavam até Pernambuco. « Po-
voado este rio (2) (da P arahyba) escreveu o autor da 
No:icia do Brazil ~ica~ s~guros os engenhos da capi
~n1a de . Itama~ac~. ,e .a lguns da. de Pe1·nambuco, que , ' 
naio lavra:ip., ,€ori . ~emor qoe ~itagt:i~r~s. ~> <<"FaziaJn: 

1

guerra; não ~ó a,os Tobarjara$;' accr~scen'ta ' Jalioatão 
mas tambem aos Caetés que tiV-era'm de c~d~r~lhe ~ 
ca'n1po i~a Parahyba », até que foram ambos Íaneados 
de Gçyanna e Itamaracá, e depois tambe111 de OÍinda 
e Per~ambuco , e (( nisto (diz o autor) mostrava ser 
guerreiro, atrevido e ambicioso. » 

Os Oaetés, ~orém , batidos pelos Potiguares na Pa
rahyba, continham os Tobajaras em Pernambuco 
chegavam até o rio de S. Francisco, cuja margem es~ 
qu~rda lhes pertencia: obedecendo .ao mesmo iinpulso, 
ía,.z1am g uerra aos Tupinambás que ficavam da outra 
~and~ do rio. E~ canôas d.e periperi, atadas com 
·~1mbo,, qu~ não t1nha1n capacidade para conter · m'ai~ 
ae .10 ?~ 12 pessoas, at1·~ve~.savam o rio, .e vinha~·:~:ao ' 
lon.~Q· ~~ ·pos,ta ~ssaltar os Cl~upiriambas. Dest~~ àiz'1 

• • 

1
" ~ a~~a;~o . (~) qi,Je: traziq.nr guerra.' com . os ·c~el~.$~ ·::~~'$\·:,. ~, · t \M,,'fJI ..... 

~~·~ ~~. quando ,procurado$ po1~ "eHes. E. suppo~a :se '.j~q~ " '." 
· "'. !assem de ser~1n os' prin1eiros povoa:dor.es .da'. cüsta,'? 

P mesmo autor 9ppõe-lhes igual pretenção da pa;te' 

(l ) Aeajú,.f~ucto , tiba abundancia, e r'y·rio. · 
(2) A Noti<;ia do Bra:iil chama este r io « de S. Domingo~. » 
(3} Jaboatão. Proamb. 7. • 
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dos Tobajaras, pretenção que reputa mais bem fun-

dada. · b' 
Os Tupín-ikins demoravam al_ém _dos Tupinam as 

para 0 sul, começando o seu terr1torio ·e1n Cananea e 
acabando e1n Porto Seguro. Se os não vêmos aperta
dos pelos Tupi?iambás, é porque .já os Aymor~s 
haviam descido de suas serras, e ·OS t1nhan1 e1n .-c.ont1-. 
nuo alar~a: no emtanto para prova de que tan1bem 
elles c~minhavan1 na direcção norte-sul, Laet .nos r~
fere que os Tupín-ikins estabelecidos ali havia mui
tos annos, tinham sido expulsos de Pernambuco. . 

Entre os 'I'upi11-ihins e Tamoyos, e entre ~st?s ulti
mos 08 Carijós ha como uma ~olução de_ continUid_ade : 
as tribus que mais os hostihsavam, :inha1n do inte.
rior; e tomavan1 por tanto direcção differcnte: ca~1-
nhavam do occaso para o Oriente, e chegando ao ht
toral tomavam indifferentemente um ou out~o rumo 
para 0 norte ou para o sul. Os Tupin-ikins ligar~m
se com os Portugueuzes contra os Tamoyos do Rio e 
Cabo Frio (1). Os Papanazes que ficavam ~ntre Porto
Seguro e Espírito-Santo, retiraraxn-se diante de~les 
até confinar.ein com os Goíatakazes, que s~ ~stend1am 
desde Rerygtiga (15 leguas ao Stll do E~p1r1to-Santo) 
até a Parahyba do Sul. Da Parahyb~ ate Angra ~sta
vam 08 Ta~noyos, e depois delles vinham os Goi~.~a
zes, que confinavam por um lado com os CariJOS~ 
e por outro tinham gue-rra com os Tamoyos, mas so 

quando provocados. · . · 
Os Cctrijós no emtanto_, continuando na sua emigra· 

ção, faziam pelo lado do Prata uma corrente contra .. 
ria, á que pouco tempo depois se observou ~o A1na· 
zonas. Em quanto os Tupinantbaranas desciam este 

\ l ) Jaboatáo ... 
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rio, _e se estabeleciam no Madeira, fugindo, segundo 
se esc1·eveu (2) á recordação do insulto que um dos 
seus tinha recebido dos B espanhóes, sendo açoitado 
pelo furto de un1a vaca, - os Guaranis, sob a deno· 
mição de Chirigi1,anos, chegavan1 até aos Andes, cuja 
desmarcad:.i altura, não era obstaculo seguro ás suas 
correrias· e depredações. 

Se a pressão dos indigenas do norte para o sul -
pressão que ainda podemos observar, bem que a so
ciedade 11upy já tivesse tido urn começo de desmoro
namento, se isto, digo, não é por si só prova bas
tante da direcção que em sua n1archa deveram ter !-e
vado os conquistadores tupys, . serve ao menos de 
auxiliar, e, porque assirn o digamos, de completar as 
outras provas que em outros logares a~resentarn.os. 

Tal era approximadamente a distribuição dos 
grupos indigenas do Brazil, quando o acaso dilatou 
de um modo tão inexperado os domínios já tão exten-: 
sos do felicíssimo rei de P ortugal. 

O p·ri1neiro cuidado dos navegantes portuguezes 
que acompanhavam a Pedro Alvares, segundo lêmos 
na carta de Vás de Caminha, foi saber se existiram 
no paiz minas de ouro, ou de prata; e tanto os illudia 
o desejo que no gesto incomprehensivel, ou pelo 
menos inexplica;do de um selvagem, :ven·do uns easti· 
çaes de prata e um collar de ouro, procuraram des
cobrir a conCissão de que havia na te.rra d'aquelles 
inetaes, como se os indígenas podessem adivinfa.ar o · 
ap-reço que de taes materias faziam os recem-che
gados. 

A pri1neira impressão causada pelos Europeos 
sobre os indígenas do Brazil não foi con10 em outras 

(1) Gonberville. Relation de la rioiêre des Amazones, e. 63. 

• 
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partes a quasi adoração dos novos hospedes : .tendo 
conte1nplado o que de novo se lhes offerec1a aos 
olhos, e na maio~ seguridade, se entregaram ao s~m
no na presenç,a d'aquelles 'rn;esn;1os, que an~es ~dm1ra
va:1n do que eram admiradôs, e aos quaes par~c~rarn 
n'aquelle tempo, homens doce.is, singe~o~ e fac1ll1mos 
de admittirem a religião chr1stã. Ind1c10 do que no 
futuro tinha de succeder em tão larga escala, os pri
meiros colonos do Brazil foram dois condemnados á 
morte: associaram-se-lhes, ao que se suppõe, dois , 
grumetes f';lgidos á <;liscii;>lina de bórdo ;. e e1n ~~~nto.:. , · 

1 
~ 

nar'ti<>1 à ~ota ·estes ho'mens .r,ep'u'ta.dos. insen$1ve1s ,e ·~i 
.t'1 Qi i.;"'-, \ ,, ' ' t 1 ' if ' t,• 1 1 

" feroies alem da .ultima eX:pressão (i), os roc;leavam e ... '~ 1 

consolavam, ~ompadecidos de sua sorte (2). 
O primeiro destacado da conserva para. levar a 

Portugal a noticia do descobrimento do Draz1l, eco~ 
· instancia ao rei de Portugal para que por amor da rel1-

A (gião se, apoderasse desta descober.ta, c9m1nettera a '} · 
, , · .1,,, , víolenoia d~ arrancar ,.4e f;)Ua~. ,terra,s, e serp. , que, a ·• ·~~ , 
. / ' ,suá. 'vontade fosse · c.ons'l.iltada!, "~ •Üois·" in.dió~; ~ctcx ,, r ~; l 

contra o qual se·tinham pró~u·nqíado. os. capit.ães .dá 
frota de Pedro Alvares. Ji'izera-se o ind1ce pruneiro 
do que a historia da colonia : era a cubiça disfarçada 
com pretextos da religião, era o ataque aos senl1ores 

, <la terra, á liberdade dos indios, era1n colonos degra-
., , dados ~ond~mnados á morte, ou espi,ritos bai~os e 

•"' •• · 1 • v'iciaiÍos·· " 1qu~ proourav~m as ·florestas 'par~ · d,~ren;f : ~ 1 1 C 1 f '}. ,,, f': 'li 1 , ' b 1 \ 1' ! , f i I •' ~ 

'•,. :r "•, 'i' , ' larg'~s, "4s· il'epravaçõêS do instin:otQ , ,i:uto. 1' ,' · r,1~l". ' ,! l j ~ ' ~ 1 •' i ~ ' t, 1 /\, • • 1 • 1 " ' ' 1 ' 

' ' ·'' Armara:rµ~se algumas ex:ped1Ções ao pr1?c1p10+~ 1 ~ 
mas não se · descobrindo as tão desejadas minas de " · . 
ouro e prata,. a flôr da mocidade e a roelhor parte da , 1 

, 
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nobreza de Portugal, continuou a procurar Africa e 
lndia, onde seus avós tinhan1 adqi1irido tanta gloria, , 
e. o Brazil ficou entregue ao esquecimento e aban-

, ' . 
d9n.o. Os Fr~ncezes, p~P~rn, que nã0 tinha.mcolonias, 
e ·principalmerite os Nqrmandos .- marujos cornmer
ciantes~ frequentavam estas paragens, travando es
treitas relações cornos indígenas, no meio dos quaes 
os Portuguezes os vieram encontrar: - Albuquerque 
em Maranhão, Pedro de Goes em ltamaracá, Duarte 
Coelho en1 Pernambuco. Christovão Jaques na Bahia, 
Mem e Estacio da Sá no J;lio de Janeiro. ;Ar,riigos e 

1alliados ben,1 qtl,eridos. dos indigenas p"or lnar e por 
1 ' l ' 

terra os ' encpntrainos, e a relação de I~Ian.s Stadt, 
nem só diz que existiam Normandos entre os Tupi· 
nambás, como nos faz ver quanto era estimada a sua 
alliança. 

Talvez que o trato commercial dos Normandos · 
com os indigenas fosse para um paiz cioso de. suas 
conqµis tas e de~c~bri~entos, como ~oi ~ :Sempi~e. . · · 
·Ji?órtugal, · a ' ~a usa ' mais poiiderosa, ' pela:~ qüal, 'se· 
reselveu o süccessor do rei D. Manoel'a la,nçar os 
olhos sobre o Brazil ; aô inenos aos ímpetos do 
orgulho n9.eional offendido, devem')S os estabeleci
mentos mandados a Itamaracá, Rio e Maranhão. 

Para a 'A1nerica portugueza ou Nova Lusitania, 
pois de ambos os inodos era ~ntão chamado o Bl'a~\l, 

· adoptou•se o mesmo systema já. ensaiado nas ' iJha's da 
'Matlêira e ,Aç~res,. h~m qüe' :não fossern iàeritfcà~ ~s 

11 

circumstancias destes p~izes. Á. communicação de 
Portugal co1n ilhas proximas era facil para uma na~ 
_çao maritima; nas ilhas não encontraram os P9rtu
guezes a opposição que era inuito de temer no Brazil, 
senhoreado por uma raça aguerrida, numerosa e 

}·nais que tudo independ'ente; o espaço das ill1as era 
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muito lin1itado; o do Brazil immenso: applicando-se
lhe pois o mesmo systema con1 a monstruosa divisão 
territorial de 50 leguas de costa, e de u1n sem nu
mero dellas pelo sertão a dentro, ficavam as capita
nias isoladas, se1n servirem de mutuo auxilio umas 
.ás outras contra os inimigos de dentro ou de fóra, . 
sem que Portugal as podesse soccorrer efficaz e 
pro1npta1nente, sem que o nucleo da colonia podesse 
.assegurar a defensão e subsiste.ncia da propria capi
tania, sem que emfim um systema de civilisação 
.applicado aos incligenas, ou aos costume da maior 
parte dos povoadores foss~ garantia de paz dura-
doura. 

O certo é que con1 sumn1a facilidade podéram os 
d.onataFios estabelecer.-sn: em suas capitanias, fazer 
-casas fortes, e chamar os in<ligenas á sua alliança. 
Comtudo un1 principio de d~ssolução havia nesses 
estabeleci1nentos, e eram os de.gradados. Portugal os 
remettia anterior1nente para India e Africa; mas não 
podendo accudir aos vastos planos de conquistas que 
projectava co1n a -esc.assez da sua população, teve de 
estender ao Brazil o mesmo systema, bem que os 
donatarios reconhecessem o mal e pedissem r emedio 
contra elle (1) . D\J,arte Coelho escrevia ao rei de Por.
tugal em carta datada de Olinda de 20 de Dezembro 
<le 1546 (2). 

« Outro si, Senhor, já por tres vezes tenho escripto 
,e disso dado conta a V. Alteza ácerca dos degradados, 
.e isto, Senhor, digno por miin e por minl}as terras, 

(1) B<!-lthazar Telles. Chronica da Conip Cl!nhia em Portugal, 
.3, ~' § 2. , . ~ 

ac Sempre esta praga perseguiu o Braz1l e as outras conqu1s· 
tas d'este reino. l> 

(2) To1·ro do To1nbo de Lisboa. 
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e por quão pouco serviço de Deos e de V. Alteza, é, 
e bem o augmento desta nova Lusitania mandar que 
taes degradados, como de tres annos para quá. ine 
mandão, porque certifico a V. Alteza, e lhe juro 
polla hora da morte, que nenhum fruito n em bem 
faze1n na terra, n1as inuito mal e danno, e por sua 
causa se fazen1 cada dia i11alles, e termos perdido o 
credito que até aqui tínhamos com os indios, porque 
o que Deos nem a natureza n ão remediou, como eu 
a posso re1nediar, Senhor, senão, com oada dia os 
mandar enforcar, o qual é grande discr edi to e inenos
cabo com os índios? ... e 0utro si, não são par:,:1, ne
nhu1n trabalho, ven1 proves e nús, e não poden1 deixar 
de usar de suas manhas, e nisto cuidão, resuão sen1-
pre em fugir, e em se irem, creia V. Alteza que são 
piores qua na t erra que peste, pollo qual peço a• V. 
Alteza que pollo amor de Deos tal peçonha ine quá 
não mande, porque tem mais de destruir ·O serviço de 
De•)S, e seu, e o ben1 meu, de quantos estão comigo, 
que não uzar de misericordia com t al gente; porque 
até 1,1.0S navios em que vem, fazem jmil malles; e 
co1n:o vem inais dos degradados que da gente de 
marêa os navios, levantão-se e fogem, e fazem mil 
malles, achamos que inenos dous navios, que por 
trazere1n n1uitos degradados são desaparecidos: torno 
a pedir a V. Alteza que tal gente me quá não ~ande,. 
e que me faça mercê de i11andar ás suas justiças que 
os não remettam nos navios que para minhas terras 
vierem, porque é, Senhor, deitarem-me á perder. ~ 

Observa Southey (1) que sendo o numero destes 
homens de$proporcionado ao dos inelhores povoa
dores, achar· se-hiam por tal inotivo n1ais acoroçoados 

(1) History of Braz;il. T. 1, e. 1, p. 29; · 

• 
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pelo exemplo na iniquidade do que rnelhorado pelos 
bons exemplos, inais servirião para communicar o 
mal, do que para aprender o bem. Só males resui
ta va da sua communicação coa1 os selvagens, por que 
cada qual delles to111ava do outra a peior: os barbaros 
adquiriam novos meios de destruição e os Europeos 
novos modos de barbaridade. Estes cada vez inais 
se afastavam d'aquelle humano horror ás fostas 
sanguinolentes dos selvagens, que malvados co1no 
eratn,, haviam ao principio experimentado ; e, os 
indige~as ,perderarn uquelle respeito e veneração 
para .com l;1ma raça s~perior 1 9 que D;1esmo para elles 
tão util lhes tin,ta sido. . . · 

Con10 era1n poucos e se te1niarn dds indígenas, 
pareceu aos colonos que para vive.rem seguros care
ciam de que os seus alliados vivessem e1n continuas 
guerras; incitavan1 os odios, envenenavam as inimi
zades, aconselhavam e assistiam aos seus triumphos 
sanguinolentos. A lavoura, de que dependia a sua 
subsistencia era exercida pelos alliados, e não lhes 
bastando o serviço destes, posto que prestados quasi 
sem retribuição alguma de tão mesquinha que era, 
converteram a estes, e tomaram outros por escravos. 

e: Os n1oradores desta terra (diz um escriptor) (1). 
todos têm terras ~e sesmaria dadas e repartidas pelos 
capitães da terra;' e a primeira cousa· qu:e pretende1n 
àlÇ~~ç~:r~são ~scravos para lh~ fazerem, e ~g~an1ge~r.én~ 
·sQàS ~9;9as e 'faz~nda·, porque sem elleiS nâd se·

1

pôde1\t 
,sus'ten~ar ·na terra. » E mais abaixo (2) f$, As pessoa~ 
'<J,1ie nq Brazil querem vi ver, tanto que se fazem rno
radores da terra, por pobres que sejam, se cada um , ' 

' I ' 

(1) Tratado da terrti do Brazil, 2. •, e. 1. 
(2) Tràtado do Br:azil, 2. •, e. 2. . 
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al.cança dois pares ou meia duzia de escravos, que 
pode um por outro custar pouco mais ou menos até 
dez cruzados, logo têm remedio para a sua susten
tação. » 

Não sendo possivel que comprehendessem ou 
pódessem explicar o procedimento dos Portuguezes 
procedin1ento que estavam longe de merecer, pode
ram os 'l~upys repetir o que a outros Europeos disse
ram os Caraibas: « Ou é bem ruim a tua terra para 
que assim nos venhas tomar a nossa, ou bem máo 
~s tu par<l; que assim nos persigas só por amor de n.os 
fa,zer mal. » ' ' . · 

Homens que nenl1un1 vicio odiavam tanto como a 
avareza, que nenhuma qualidade estimavam mais 
que a liberdade, e1n nenhum apreço podia1n ter 
a~~elles para quem o interesse era tudo, e dos quaes 
d1z1an1 mostrando um pedaço d'ouro; «Eis o Deos dos 
cl1ristãos ! Por amor disto perseguem-nos, maltratam
nos, escravisam-nos, e contra nós commetteram cou
sa~ horriveis (1). » Homens de quem se podja conse
guir tudo por bons modos (2), mas amicíssimos de 
sua liberdade e independencia, podiam ser á força 

, escravisados ; mas em breve, passado o primeiro mo
mento de pasmo, ou se levantam ou fugia1n ; presos, 
~llcorrentados, maltratados e obri('fados a um ,tra
:b~·I,ho;'inces.~.an~~ e violento esses do

0

'quae~ rj.as col~- . 
, 1n1as tf~arrc.ezas' se reconheceu, qüe, .par~ ·'se. d.e~x~t · 
rilor~er, , Bastavam ser o.lhádos <fe· travez

11 

: aefi.~ha~a~ 
' • , .. '•' 1 

,e morriam . qa~n9.o não quebrava1n as suas cacleias 
indo divulgar por iodo o sertão os horrore~ 'élos colo-

(1) Benzoni. Hi1toire du Nou,,eau Monde. Referen·se aos 
Hespanhóes; mas não podiam com igual razão dizer o me..~mo 
dos Portuguezes? 

(2) Hi1toire dei Antitle1 : p. 401. 

13 . 
• 
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nos e levantando barreiras eternas entre homens que 
' tão pouca fé sabiam guardar-lhes, e um povo de na-

tureza desconfiado. IIon1ens emfim que reputavam a 
maxima das vilezas e infan1ias o fugir dos laços da 
prisão de guerra, ou e1n derramar lagrimas na pre
s ença da morte, deviam considerar con10 bem indignos 
aquelles que se gloriavam de romper esses laços, nem 
se pejava1n das lagritnas na presença dos contrarias. 
Quereis ouvir? Quando Hans Stadt cahiu prisioneiro 
dos Tiipinanbás, teimava que não era P ortuguez, mas 
alliado seu, con10 Francez, que dizia ser, os indios 
não lhe davam inteiro credito, be1n que a côr dos 
olhos e dos cabellos os fizesse snspeitar de que 
poderia o prisioneiro fallar verdade. A1neaçado a 
todas as horas, Hans Stadt, já via de perto a morte, ~ 
a julgava inevitavel. Um dia puchado á terrei:o, 
vendo mais feros os animos, inais cruas as. ameaças, 
persuadiu-se que ia morrer; acudiu-lhe a lembrança 
da patria, e sem que as podesse conter de medo º1:1 
de saudade, as lagri1nas lhe começaran1 a correr. A 
tal vi.sta os Tupinanbás batem paln).as, soltanl gritos, 
e á uma voz exclan1ara1n : « f~ Portuguez ! é Portu
guez ! , Epigram1na ferino, que devend? referir-se 
spmente ás fezes d'aquella bellicasa nação, nodoava 
indistinctamente no1nes illustres e provados em 
todas as partes do n1undo. P or isso os odiavam, e o 
qué será inais dura verdade ouvir-se, n1as conclusão 
legitima do que acaban1os de narrar, os des,prezaran1 
tambem. 

Vem á pello o estudo de dois vocabulos da lingu~ 
geral; já dissémos quaes sejam. En1 quanto o~ tupy~, 
não tiveram a temer senão de suas desavenças intesti
nas en1preO'avam uma só palavra para. significar o 

' - o . . 
seus contrarios n_a guerr~ - tapuya : depois as tr1-

• 
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bus do interior ganhando forças sahiram impetuosas 
das florestas para perturbar os invasores que se effe
n1inava1n na posse não disputada da conquista, ou se 
enfraqueciam com lutas interminaveis, então forma.
ra1n nova palavra para designar esta nova classe de 
inimigos - tapuya-caapóra, inimigos do matto, ini~ 
n1igos ferozes. Vieram por fim os Portuguezes -
chamara1n-n'os « çobayana » palavra inoffensiva e de 
sentido obvio, á qual nos primeiros te1npos, n·ão 
podia andar ligada outra idéa, senão a de serem 
homens - da out'ra banda - d'além mar. 

O ardor, porém, dos Portuguezes ele conquistar 
todas estas terras, de captivar todos os selvagens, 
se revelou sen1 rebuço no facto de chan1arem tapuyas 
a todos os índios, fossem ol:l não seus, amigos ; , facto 
imprudentemente significativo, porque era a expres
são franca da verdade; imprudente1nente dissémos, 

" porque como se haverian1 os· índios de persuadir que 
eram seus verdadeiros alliados e amigos aquelles que 
os chamavam contrarios - Tapuyas-? Era tão 
grosseiro o artificio ·qae não póde ter cabin1e~to nem 
mesmo na intelligencia rude dos selvagens. Retribuí
ram-lhes estes, n1odificando o sentido da palavra 
çobayana, que já não quer indicar simplesmente -
o estrangeiro; mas propria1nente - o contrario, o 
inimigo - como se o simples facto de seren1 Portu
guezes esses homens, bastasse para os caracterisar 
de uma vez para sempre e irrevo·gaveln:1ente, como 
seus inimigos natos. Nestas duas palavras, pois, está 
toda uma chronica : melhor, se encerra toda a his
toria da fulação entre os Portuguezes e os Indios. 

E ainda inais : á vista destes novos inirnigos, a pâ.:
lavra antiga tapuya caapól·a cahiu en1 desuso, como 
se a outra çobayana fosse a exacta equivalente para 

• 
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expr11n1r a idéa de ferocidade que ligavam á pri
meira: aquella ficou sendo só1n.ente empregada pelos 
Portuguezes para designar aquelles que não tinham 
recebido as .algemas do captiveiro con1 os preceitos 
do ch1·istianis1no. Para elles, como tambem para os 
missionarios, tapuyas caapó?·a significa o gentio, o 
idolatra. 

Os alliados para acquisição dos objectos que o 
seu commercio com os Europeos lhes ternára neces- , 
sario, n~o tinha1n aprendido u~aís artes que 8. de reçlu
zirem os. seus inin1igo~ á escravidão, e como escravos, 

. eram vend1idos por xnenos do qu·e na "Europa se vendia 
um boi ou um cavallo. Funda1~am-se ourraes para 
gu1ardar os captivos, como terião os Tupinambás para 
os Caetés., ácerca dos quaes lêmos no Tratado da 
te->·1·a do Brazil (1) : « Os que não poderam fugir para 
a serra do Aquetibão, não poderam escapar de inortos. 
feridos ou captivos : destes captivos iam comendo os 
vencedores, quando queriam fazer as suas festas , e 
venderam delles aos moradores da Bahia e Pernam
buco, infinidade de escravos ap troco de qualquer 
cousa, ao que ia1n ordinariamente os caravelões ao 
resgate, e todos ,·inham carregados desta gen-te, á · 
qual Duarte Coelho de Albuquerque por sua parte 

' 1 ' ' • • 

acabou de desbaratar. E desta maneira se consun~~\l 
4 1 1 ' , ' é~J~ Pen~~9· » Par~ ,t~re~ ~a~tos. :escrav.o.s ·~e~l)ros, , e 

· sempre a' 111,ão de ' serem v.enchdos, foi necessar10 
·~age~har cerc~dôs o~de o~· ti.v.er$~em e "·guà~~asse1n. 
Isto se dep!'.ehe11qe da 'asserção do autot· que ·citamos, 
e muitos a~:inos depois achar~.ih,-se vestígios disso pelo 
interior <;lo Pará. « Á margen1 do pequeno rio Uruá 
(escreveu o ouvidor Sampaio) está ,o Jogar de Alvares 

' 

(1) Capitulo 16. 
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antigamente cayça?·a, que quer dizer« curral, » onde 
tinham os Indios escravos. » 

Com o fito de os destruir e escravisar os Hespanhóes 
tinham fechado os olhos a horrores contra o christia
nismo, chegando até a autorisal-0s ; pois que o cap. 
82 dos comn1entarios de Cabeza de Vaca, inscreve-se : 
« Os alcaides concedem aos indios permissão de come
rem carne humana. » Neste capitulo diz o autor que 
tal permissão fôra dada por quererem os of ficiaes de 
Domingos Irai, carear por .este meio a vont~de. dos 
n,aturaes, send9 constante que grande numero .â.9s q\le 111 ' 

receberam semelhante autorisação, eram christãbs· 
novamente. convertidos. o: No Brazil, diz Soutqey (1) 
todas as ar'tes que podiam intlammar a animosidade 
de umas hordas contra outras, eram postas ~m pra
tica por aquelles desgraçados para que os naturaes 
no descanço da paz se não podessem fortalecer e • 
combinar contra o inimigo commum : d'aqui lhes 
vinha outro proveito, e era, que em quanto elles esti
vessem en1 guerra, nào faltarião escravos no iner
cado. No desenvolvimento deste plano aconselhara1n 
os selvagens do reconcavo e ltaparica, continuassem 
a sacrificar os seus inimigos nas suas costumadas 
festas. » PQ.r estes e outros actos semelhantes ·dizia 

' 
Las· Ca~as (2) que a maior parte dos Hespanhóes ahan-
"donaado~se a tod~ casta, de \T~~iqs ., eram im1no~estosr ·:' ~ 

.. volµ:ptuososr,. l:ubr1c0,s ; '"'e modo '·que comparado.$ com., ~ , ! 
• . 1 • \ ' 't 1 1 ' ' t>C&~(. .. 
" os Indios,, ries~es se" acharia tnais virtude$ e e.q}1idad~\~ ,; 

t ' • ' 

Isto era para o geral delles i ,dos governadores e ' ~n~is 
~auto~~idades. acprescentava. que '4ID HeiS.panh?l coIQ' 
mando em qualquer aldei~ ou.cidade. produzia maiõi;- ' 

' 

(1) Hi.storg of B1·azil. T. 1.• p. 389. 
(2) La décourJerte des lndea. P aris, 1697; pag. 182. 
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somma de males pelos máos exemplos que dava, e 
escandalo de que era causador, do que de bens podiam 
produzir para a propagação da religião christ.à cem 
relig iosos co1n a piedade e santidade de un1a vida 
exe1nplar. Annos, mais de um seculo depois, repetia 
o P adre Antonio Vieira (1) as 1nes1nas queixas a pro· 
posito dos colonos e governadores do Estado do 
11aranl1ão, escrevendo ao rei de Portugal que para 
governadores inandasse ao Brazil pessoas de cons
ciencia, e quanto aos colonos que com elles se não 
tinha menos que fazer do que c,on1 os selvagens. 

Continuare1nos aind~ co1n a noticia da destruição 
dos Cndios, pois de ordinario nos satisfazemos de 
saber que os horrores não foram aqui tantos, nem tão 
monstruosos como na A1nerica hespan_hola. Saibamos 
um pouco do que entre nós se passou. 

• Não se contentando com os Indios que lhes eran1 
precisos para as suas necessidades, os colonos os 
captivavam e exportavam para fóra. elo Brazil. Deste 
facto, que está pouco vulgarisado, são para nós docu
mento irrefragavel as leis hespanholas de 1550a1570, 
citadas por Solazano, nas quaes se prohibia a posse 
de Indios importados do Brazil pelos P ortuguezes, e 
vendidos nas Indi.as de Castella COITIO escravos (2). 

Não lhes bastando escravisar os pais, escravisavam 
ta1nbem os filhos, dividiam as familias, co1110 tinharn 

. dividido as tribus, quebravam os laços do amor pa
terno, unico ponto de apoio seguro para a sua colo
nisação e catechese, e do qual se serviram os Je
suitas com tanta astucia, e com tão pouco proveito. 

Succedendo-se á peste da seára a da bexiga, que 

(1 ) Carta de 20 de Abril de 1657. 
(2) Apoiamo-nos na autoridade do historiador das Antilhas 

' 
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em 1563 levou mais de trinta mil cathecumenos (1), 
aproveitaram-se os colonos destas calamidades como 
das guerras que adrede suscitavan1. A mesa da cons
ciencia resolveu [por esta vez sómente citaremos 
Constancio (2)] co1n a mais impudente iniquidade, que 
em caso de extrema penuria 1un homem podia ven
der"': se a si e a seos fill1os. O bispo e ouvidor do 
Estado publicaran1 esta decisão pa1·a t'ranqiiillisar a 
consciencia dos colonos. 

Q máo trata1n ento de que tanto ternpo havia eran1 
victi1nas, inflamn1ou por fin1 os aniin os dos Indj.os·,. e 
uma co1nó sub·levação geral se manifestou por todo .o 
littoral onde tinham chegado os Europeos (3) : causa
ram grandes males, até a total destruição de muitas 
capitanias e ruina de seus donatarios; inas en1 defi-

pàra prova dos males produzidos sobre os selvagens pela com• 
munição e trato com os Europeos. « Verdade é que elles ~êm 
degenerado de muitas das virtudes dos seus antepassados; mas 
é certo tambem que os Europeos com perniciosos exemplos, 
com 08 máos tratamentos de que usavam para com elles , enga
nando-os cobarderoente, faltando-lhes em todo o tempo e co
bardemente a fé promettida, tomando. e queimando impediosa
mente suas cas:ts e aldeias, violentando indignamente suas mu
lheres e fi lhas, lhes têm ensinado, com perpetua infamia do 
n-0me christão, a dissimulação, a mentira, a trai~ão, a luxuria 
e muitos outros vicios quasi desconhecidos d'elles antes de 
commerciarem comr.iosco. Histoire natureUe et morale des 
iles Antille,s. P. 2.•, c. 7. 

{l) Leti.,..es 'JJ;diflantes. T. 9, p. 397. Chronica da Ce>mpanhia.-
L. 3, § 41, ·42. 

(2} flistoria do Brazti. ' 
(3) « x;'oram notando os naturaes da terra em nossos Portu

guezes outra intenção mui differente .da coin que aportaram a 
ella em Porto-Seguro : então tratavam con1 elles como hospedes, 
m-0stravam alegrar-se com sua presença e enchiam-n'os ·de fa
vores e mimos; porém agor a haviam-se como com inin1igos, 
pretendia.m desterral-os de suas patrias, faze r-se senhores d'el· 
las,, e aind~ de suas liberdades . P ara remedio d'estes males e 
def ens~o sua natural, passaram palavra por toda a costa do 
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nitiva o resultado da guerra lhes foi em todas as par
tes desfavora vel. Emigraram os do sul rnais para o 
sul (1), e os do norte, a contar-se do Rio de Janeiro, 
mais para o Nórte, e vie.-am 1·eatrincheirar-se desde as 
serras do Ceará àté aos grandes conflu'entes do Ama
zonas e além delles. Deveriam ser numerosissin1os os 
Tupys, ainda quando dermos muito desconto aos via-
jantes que tratam, bem que accidentahnente, do 
numero e populaça.o de suas aldeias ; e todavia rapida 
foi a sua destruição, tão rapida como nas outras partes 
da America, corno foi, por exemplo, a d.os Atu1·és1 d~ 

' 1 

cuj.t> idioma ficou um papl;lgaio por unico cle.posi-
tario (2). 

Algumas palavras ácerca das principaes tribus. 
Os Tamoyos (3), antigos alliados dos Francezes. 

confederarão-se com os Tapuyas do interior, tambem 
. ma,ltratarlos pelos: Portuguezes, e apresentara1~ em 

campo q.ma força que seria a destruição da colon~a, 
. ' . se .Nobrega e ~nchieta, me,ttend9~se de pe·rm~10,, n~o 

:1 flrmâsserp povas pazes con'.i' ris,co da, propria ;v.ida. ' 
· Sacrificio e 'abnegação tanto inais dignos de louvor, 
quanto pouco antes disso Nohrega prégava do pulpito 

Brazil, e confederaram-se as nações, suspendendo os arcos que 
maneavam entre si passando a força d'elles contra os Portu
guezes, i'nimigo comrnum. 11 Vasconcellos. Chronica da, Com-

'' pa(bhia. L. 1; .n. 44. ., , 
f, (l·), Óbr~ çitàd~ ü. 6'4. 1( PoYoada (S. Vicente) d~ n;iultiçlão ' 

• tlc ge·htici·,'.qWe a.s ar1;nas ~ortu'guezas ·afu~ntaram para o lado · 
' 'do Rio da Pra~. » 

(2) '• Ehtre os Magpuraa (é este um. facto singular) vive 
ainda um velho papagaio, o qual dizem seus habitantes não °' 
comprehenderem, porque fg,lla a lingua dos Aturés. • Ta· 
bleaua: de la Nature. T. 2,. p. 230 (l.• edição.) 

(3) The Tamogos would ha.ve been faithful friends,could they· 
, have heen ,safe fro1n the slavery hunters; m~<le ennemj~s l>y 
injustice, ithey "-'<.'re the i:n~rb .t~.rrjbJe ot enerriies . . Scn.J,t,l1ey, 

! " ' • 
' ' 1; ! J; lt • . ., 

' ~ ' "~ . ' . 

1 
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e nas praças (1), que os seus inimigos serião victo
riosos por estar Deos com a sua justiça, tendo os 
Portuguezes ~ex.ado e escravisado a uns em menos
prezp do tratado,, e soffrido. que outros deyorasspm 9s 
seus pr.isioneiros . o resultado foi como sempre, e 
como em todas as partes, desfavoravel aos indige
nas. 

No governo de Antonio de Sale1na commerciavam 
os Francezes co1n os Tarnoyos de Cabo-Frio. Chris
tovão de Barros con1 400 soldados e 700 Indios alliados 
vai atacar as suas aldeiq.s~ e soffre tal resistencia que 
desesperando· de os poder ·:vencer e1n quanto unidos, 
pactua com os F:ranoezés. Trahidos e abandon~dos por 
estes, 10 ou 12 mil Ta1noyos (2)· fôram capt1vos ou 
.mortos, e o restante delles embrenhou-se pelas flo· 
restas, ficando entre Ceará e Maranhão, dos quaes 
diz I,ae.t (3) : cc Os selvagens, que presente1uente 
habitam estas paragens (Juruquaquara) dizem que ha 
quasi sob o tropico de Gapricornio u.ma · muit?. b~lla , 
pr9vin.c,i~1 cha1na<;la .Caeté, 

1

epmo quen1 dissesse. g~FiJnd1~ 
floresta, coberta por todos ·os lados de bosques e,xpes
sos, e de arvores muito altas, e nellas nações que se 
chamam 'l'upinambás, por sua valentia em que exce
diam os seus vizinhos. Dizem que não podendo resistir 
aos Portuguezes, retiraram-se ás florestas, atra v:es
sara1n grande espaço de ter:uas, e aqui chegaram, di
vÍdindQ~s~ e1n n.1uitas pareritelas, 'e tomando ,0s.1no:mes 
~dos Ioga.rés ' en1 que habita1n. Par~ná-en9ua~es, . º~ · 

1 

(1) Vasconcellos. Chronica ~a Companh.ia. L. ~' § 132, 139. 
(2) Vasconcellos diz : de oito a dez mil. Porem fallando 

d'este encontro escreveu o autor da Noticia do Brazil. " Fôram 
t • • 

mortos infinitos e captivos dez a doze mil, e com esta v1ctor1a 
se atemorisaram tanto, que despejaram a ribeira. e se fôranl 
para o sertão. ,. 

(3) Laet, p. 536. 
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habitantes das praias; lbuypab-engua,.,·es, os das mon
tanhas. » 

Os Tiipiminós , depois de convertidos e aldeiados, 
levantaran1-se contra os Portuguezes que os captiva
ram, e depois de muitas derrotas e carnificinas, resol
veram-se a ir de novo habitar as brenhas, donde fo
ram tirados em parte (1). 

Os Tupinambás , enfraquecidos e derrotados, emi
grararn debaixo do inando do J apy-assú: uns ficaram 
nas montanhas do Ibiapaha, outros passaram a Ma
ranhão, Alcantara e Cumá, outros e1nfhn chegaram 
até ao Amazonas estabelecendo-se desde a sua foz ate 
a confluencia deste rio con1 o Madeira (2). 

Os Caetés fôrarn escravisado:s e completamente des
truidos,o s To ba}ar·es ficaram no Ceará, e osPotiyuares 
um por um acabaram ao serviço dos Portuguezes. 
Foi uma das suas ultimas expedições á Bahia, asso
lada pelos Amoyrés, contra os quaes 11ouve necessi
dade de serem e1npregados. O jesuita Diogo Nunes 
consegue arrebanhar 800 homens escolhidos, com a 
condição, que, apenas acabada a guerra, serião resti
tuidos ao seio de suas famílias. Cl1egam á Bahia, inas 
depois de conseguido o que delles se esperava, Bo
telho, que os com1nandava, os e1nprega e1n trabalhos 
forçados, :i:nandando outros á defesa dos ilheos. Os 
Potigua~·es soffrera1n co1n paciencia por aJgu1n tempo; 
mas como vissem que na.da se determinava quanto á 
sua . partida, resolv:erarµ-se a fazel-a sem ordem. O 
Governador da Bahia põe a tropa e1n ar1nas para o 
impedir, e como fosse gr!lnde o perigo, porque os 
lndios por sua parte parecia1n dispostos a acceitar o 

(1) Vasconcellos. Chronica II, n. 104 e 146. 
(2) Beauchamp. Histoire du Brésil. T . 1. p. 332. 

-
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combate, outro jesuita os persuade a ficar, e ainda 
foi preciso empregar jesuítas para os separar de seus 
chefes afim de sere1n mais facilmente escravisados. 

' Em todas estas negociações (diz Southey) mais é 
para_ admirar o poder que os n1issionarios tinham 
sabido grangear sobre os Indios, do que o uso que 
desse poder fazia1n. 

Quando os P ortuguezes começara1n a estender-se 
para o norte, onde se achava1n reunidos os restos das 
tribus dispersas, 11 assolação e barbaridade chegou ao 
mais lastimoso extremo. Pedro Botelho se assignala 
entte todos pelas artes corn que escravisa os seµs 
alliados, e pelas tyrannias oom que se torna odioso e 
intolerav:el. As suas desgraças, sendo obrigado a fugir 
con1 a sua família por meio dos sertões, e nesta fuga 
perdendo dois filhos, não fôra1n tal vez castigo bastante 
ás suas iniquidades (1). Em ~1aranhão o indio An1aro, 
que se quer oppôr á violencia dos Portuguezes, colli
gando os seus irmãos em defesa propria, expira á 
bôca de uma peça. Bento :t\'.lanoel persegue e acoça 
os Tupinambás desde o Maranhão até o P ará; cap
tiva e mata quantos apprehende, e se entende, diz 
Gaspar Estaço, que passarião de 500 mil almas. Em 
1618 Pedro Teixeira no Pará continuou a derrotal·os1 
~ 

de modo que os restos diminutos desta tribu tiveran1 
de retirar-se para Tocantins e Iguapé. « O periodo, 
porein, ultimo da destruição dos Tupiriambás (esGreye 
o ouvidor San1paio) (2) foi no anno de 161.9, em que, 
unidas as forças de Perna1nbuco, ~!aranhão e P.ará, 
derrotara1n de todo as aldeias de Guanapú, Carapi, e 
o ultimo resto de Iguape. Ern 1661 ainda tirtha1nos 

(1) Vida do P adre Vieira. T. 2, 240. 
(2) Roteiro citado, § 22 e 23. 
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·bastante numero em povoações proprias, e nos ser
vian1os nas guerras contra as mais nações de indios, 
que se1npre respeitaram o nome de Tupinambás. Ho1e 
(e1n 1774.) existen\ alguns, mas quasi sem nome e 
gloria. » 

.l\s violencias cornmettidas contra os lndios, portal 
forma os exacerbaram. que em todas as partes elles se 
opposeram rancorosan1ente aos colonos, e de tal modo 
q~e ent.re elles não pôde mai's haver conciliação. 

~1~rtim Affonso de Souza facil1rrente os sujeitou (t) 
e v:i"veu ei:n ·paz corn elles. Nàa bastou este ·1notivo 

( l F I 

para que fossem n1onos maltratadosos•I.ndios de S. Vi-
. ' 

cente :·pelo contrario, quando; ext1nctos os do littora1, 
fôram procurados os do interior, quando os Europeos 
se fatigaram, os se11s descendentes americanos conti-

1 ' 
nuflram a caçal-os com tanto aferro, que então e inui-
tos annos depois, por todo · o Brazil se encontravam 
paulistas, que não tinham nem queriam ter outro 
modo de vida. 

Menos feliz do que seu irmão, Pero Lopes de Souza, 
teve alguns apertados conflictos com os Pitigoares, 
que o assediaram dentro da sua propria cidade, e dos 
quaes foi 1nuitas vezes offendido (2), até que depois 
de longas viagens e inBumeros trabalhos pereéeü em 
um na~fragio. , . 
" Pedro de Goes . lutou cinco ou seis annos com os 
(ioicit<;J~as~s (3) ," inas por .fifl} teve de ' l.argar. a praça 

' ped'indo navdos do Espi.rito.-Saflto· gue o transportas-, 

' ' ' 
(1) Com este índio (Goianaz) teve l\-iartín1 Áffonso pouco 

.trabalho por ser pouco bellicoso e facil de conten.tar. (Notic~a 
do Bra~il.) 

(2J H.och;i. Pitta. 2. § 106. Balthazar Telles Chronica da 
Co1npanhia, 3, 1, 5. !v'oticia do Brazil. 

(3) JVoticia do Brazil. · e Pozeran1-lhe cerco, padece fome e 
vê·se forçado a despovoar. • 

.. 
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sem d'ali, onàe deixava sepultada a sua fort.una e 
parte da de Martim Ferreira, que nesta empreza o 

favol"ecera. 
Vasco Fernandes Coutinho, que na India se tinha 

enriquecido, consumiu a sua fortuna com a c~pitan~a 
do Espírito-Santo. 'finha este povoador coms1go, dois 
nobres Portuguezes, mas degradados, a~s . quaes 
deixou entregue a capitania quando se retirou pa:a 
Portugal, afim de pedir soccorro. Faltos de prudenc1a . 
e de virtude estes dois homens acabaram de per~er: a . 
sua capitani~. Os Tupin-,ikin,s de um lado, ~ o~_' ~oi~:
, ttJkÇtsf~$ do º'~trjo a~~rtaram 'p?1' tal .forr_n~, o~ .;~~r~p~o/1n , 
qu'.~<"o . ha".iant pos~o, '(tue ~~pois. de quexmare~ .i~l~un~; 
e_rrgeiih6s ·e· f,~zend'a) ml:l.taram á f.rechad~s·a D·~"ff:o~~e 
de Menezes, 9 que tambem fizeram, depots a p,. S1map 
de Castello Branco, a ponto qu~ 'os restantes abari
donaran1 a povoação e capitania. Vasco Fernandes, 
'voltando continuou a viver nos mesmos embaraços 
e sobres~tos, por causa dos Aymo1·és, q~e não deixa
vam fazer plantações: os engenhos não tinham safra, 
e ninguem podia ir ao campo. Collocados em tal 
extreiteza, os colonos emigravam continuadamente, 
torn~ndo maislastimavel a s0rte dos que ficav.am. (1) 
Fe~não de Sá filho de Mem de Sá, indo a soccorrel-o, ' . . 
'l11orre ein combate. Mem de $á. com esta not1c1,a . , 

Pa .. t1·u· para vinO'ar a morte· do filho,. - c0meçoµ , u.m·a 1, • 
l • ' õ ' ' • ' \ '1 \ ,, • ~ 

g"\1erra de surpresa e barbara, vihgal}dO-$?· 'ª ,~e;m .. ,, ~~· :·'.' . · . 
,_1 ~ • ,, 1 • ' ' "h~t: ~ 1 ~ 

,lharíÇ~" d~~~,· selvagenc.;, ~UJO~\ ~°'~t~m1~s.~. ~e1 • r,epi~-e~~ ; ·~ ,''. 
1 
~ "· ,i/ ·: ~ . 

. . \ ti'ahí ~"ataC.ava-os ~.de n.01te1 ás ,s1,lb1tas., _.ppr :· ~xp;pqs~à.~.1 , , •,: ·1 

•. ,"''"'' ~ 1 tlas,'e 1natou ~ome~s1; mulliere.s ~ cri~qçi;\~, ,S~fU ·P,<i>U• • 

' ' ' para pessoa viva; destruindo segundo os h1sto~1a;~ores 
4 ~ i ' 

' 
(1) Chronica da Companhia;' 2! 106" Soutl~ey narra o facto, 

observando que os Aymorés não tinham aldeias. 
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300 aldeias ( 1), e pondo fogo ás inattas p'ara lhes tirar 
todo o r efug·io. Não obstante isso, pouco tempo depois 
dessa e-xpedição, a capitania dos I lheos estava qua~i 
completan1ente despovoada e desoccupada. <t Na po
voação desta capitania [diz a Noticia (2)) gastou Vasco 
F ernandes o que adquiriu na India e todo o patri
n1onio que tinha em P ortugal, que todo para isso 
vendeu, o qual acabou nella tão pobrem.ente que che
garam a dar-lhe de comer pelo amor de Deos , e não 
sei se teve un1 lençol em que o amortalhassem. E seu 
filho . do 1nesmo nome, vive hoje na mesma capitania 
tão necessitado, que não tem mais de seu que o titulo 
de capitão e governador della. » 

Pedro de Campos Tourinho seguindo, ao que se 
diz, o mesmo ru1no de Cabral, desembarcou em Porto 
Seguro (3). Soffreu tambem grandes trabalhos e 
vexames 'p'ara a conquista da te·rra (4), e como tivesse 
vendido quanto tinha para os aprestos da expedição, 
sua família , por sua morte, a vendeu a juro de 100$, 
de modo que não se aproveitara1n os seus descenden
tes do fructo dos suores de seu pai. Os duques de 
Aveiro tambem se não podera1n applaudir da compra 
que haviam feito, porque, descendo os Aymorés, 
assolaram até o ultimo engenho, destruíram de todo 
as villas de S. Amaro e Santa Cruz e deixaram a de 
Porto Seguro arruinada e falta de moradores. 

Francisco Pereira Coutinho, bem recebido pelos 
Tttpina1nbás, mas cioso da autoridade rnoral que Diogo 

(1) Vasconcellos. Chronica da Companhia, 3, 53, 54. 
(2) Cap. 42. 
(3) Vasconcellos . Chronica da Companhia. L. 1, 142. 
(4). Noticie: do Bràzil, 36. « Corri a guerra que lhe fez o 

gentio Tupin-ikins que vivia n 'aquella terra, e que lh'a fez 
tão cruel que o teve cercado por muitas vezes, e posto em 
grande aperto com o que lhe mataram muita gente. • · 
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Alvar~s exercia sobre elles, maltratou ou consentiu 
que fosse1n maltratados os Indios. Levantou-se por 
este n1otivo u1na guerra cruel e encarniçada, que 
durou mais de oito annos : os Indios queimaram-lhe os 
engenhos, poseram-n'o e1n cerco e fizeram-n'o soffrer 
as mais duras privações. Com a morte de um filho, de 
outros parentes e con1panheiros seus Coutinho aban
donou a sua capitania e recolheu-se á dos Ilheos . Fei
tas .as pazes algurn. tempo depois, quando elle voltava, 
naufragou en1 Itaparica e foi morto pelos Indios, esca
pando bem poucos dfJs que o acompanhavan1. «Desta 
maneira (diz a Noticia) acabou ás inãos dos Ti"pi
n.ambás, o esfc.rçado cavalleiro Francisco Pereira 
Coutinho, cujo esforço não poderam render os Runes 
e Malaba1·es da lndia : gastou a vida, o que em muitos 
annos tinha ganho na India, e o que tinha em Portu
gal, com o que deixou sua mull1er e filhos postos no 
hospital. >> 

Duarte Coelho em Pernambuco, segundo a expres .. 
são de Rocha Pitta, teve de conquistar palmo a palmo 
o que lhe fôra concedido ás leguas : e se resistiu ao · 
impeto dos selvagens, foi con1 o auxilio dos chefes dos 
TobaJáras, seus alliados, que exterminaram ou fize
ra1n os Caetés despejar a capitania. 

En1 Maranhão continuados infortunios pareciaru 
dever inspirar aos pri1neiros povoadores com a lem
brança das proprias desgraças, a commiseração para 
co1n as tribus indígenas. 

Âssin1 em todas a s partes foi preciso exterminar 
os Indios, ou retira rern-se os colonos; nem permittiu 
Deos que tantas injus tiças aproveitassem ne1n mesmo 
aos descendentes d'aquelle9, que as commetteram ou 
consentira1n que ern seu nome as commettessem 
outros. 
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INTRODUCÇÃO 

C.A.PITULO I 

Desenvol v.ida co1no melhor podemos a primeira 
parte do programma, de que nos coube tratar, que se 
nos parece menos interessante, é com certeza mais 
espinhosa para o escriptor. 

Tratamos nesta segunda parte de descrever o esta
do physico, moral e intellectual dos póvos da Ocea
nia.; de compa:ral-os com os tres sen1elhantes estados 
dos que, adaptando nós .a antiga dene>minação, cha
maremos Brazis, e de deduzir desta comparação qual 
delles estava mais apto para r eceber a civilis.ação . 

Seja-nos per.mittido uma observação, talvez. melhor 
um reparo, antes .que entremo$ em materia. Se nesta 
seg~pda parte se refere o nosso programma a toda a 
Oeeania, ,pax:ece que a prin1eira deveria. abranger toda 
a America; e se pelo contrario de todas as partes da 
Amer.ica convinha que tão sómente nos occupassemos 
com o Brazil, o que este Instituto tem principalmente 
em vista, seria isso motivo bastante para que . na 
· Oceania _procurassemos circumscrever um espaço, 

' 
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onde a semelhança ou dessemelhançade raça compa
rada com a indígena do Brazil - do clima - do solo 
- das~producções patur,aes- do resultado ,de tenta~ 

( ·, ' 

tivas de civilisação, ou de qualquer outra circumstan-
cia de maior momento, offerecesse pontos de contacto 
-0u de partida, 'de modo que se houvesse de 0ppôr 
uina raçá á outra, um clima a outro clima, de modo 
que pelos meios empregados se podesse apreciar os 
.resultados dos differentes me

1
thodos de polorti~ação, , 

catechese e civilisação. Emfim qu'er me parecer, além 
de n1ais simples, mais congruente, oppôr·se o mundo 
n,óvp ao mu~do novissimo, ou pelo contrario, alguqia 
d'as raças indig·enas da Arrierica < á alguma das raças. 
indígenas da Oceania. 

,., 

Adstr~cto, poréµi, ao desenvolvimento do pro
gram1ua tal · qu'al foi distribuido, occupar-me-hei de 
toda a Oceania, que tanto pelas circumstancias geo
g raphiças corno pela novidade e diversidade das ra..: 
'1 1 • . ' 

ças que ·encerra, merece ser chamado mais px;ó'pria;- / "· · 
mente que a America - mundo novo. 

c;t4. Oceo,nia na époc<J, do seu descobrimento. Póde 
' . ' bem· s·er mate'ria de 1 controvérsia '• ~·aber'-se ·de qu~ ' ' 

descobrimento aqui se trata; se outros póvos antes 
dos Europeos não tinham já visitado a Oceania; ·e se,, 

·~·~esJ.ll&.a respeito destes ultimos, .devePlO$, c.on~jde•\. ' 1 '.l"MIW J 
rar como descoberta qualquer das suas ilhas só no 
tetnpo em que os viajantes sobre ellas escreveram rela-

, ÇQes.pi,ais· notic~osas ~ ~neno.s im.p~11feita~~; 1~?)-~u~ não 
raras vezes acontece que a relação escripta é, de um 
seculo e mais, posterior ao descobrimento. Assim é que 
tendQ '9 ff esp~ppol-·Quiros .--:- a P,Or.t?tdo ~m 1606 n~ 
ilhas que elle dhamou Australia de·l Espiritu Santo, , 
denominadas em 1768 as Novas Cycladas por Bou
gainville, ·~ as Npvas Heb~ides em 17.73 ,por CoQk; e . . 
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não obstante ter o Hespanhol escripto a relação de sua · 
viagem, ~ ~ó desde os dois ultimos viajantes, isto é, 
mais de seculo e 'meio depois, que datam as noçôes 
mais exactas destas ilhas, tanto a respeito dos seus 
habitantes, como das suas pi:cducções. Não queremos 
multiplicar exe1np·los; mas é bem raro que 'á historia; 
do descobrimento de qualquer dessas ilhas, de qual
quer desses rochedos perdidos no meio do mar, não 
careça para compl~tar-se dos escriptos dos viajantes 
que se foram succedendo um após outros por espaço 
de bem longos annos. 

Admittarnos que se trata do des.cobrimento pelos 
Enropeos; porque não é possível seguirmos os Arabes 
no seu c~mmercio com esta parte do mundo, ainda 
que mqd~rnamente se tenha posto ~óra de d~vida ,e. 
disso nos dê testemundo o Cosmos indicopheustes (1) 
que os Arabes dados ao com1nercio e á marinha fre-

., quent~ram Cey~ãq P.esde t~mpos mui , r~n1otos, e que · 
a elles deveu esta ilha a sua importancia commercial 
durante a idade inédia. até as descobertas dos Portu 
gtrez~s.nçi. .lndiii. , ,. . , . ,1 , 

Deixaremos ta'mbem de parte as viagens 'do Vene
ziano Marco Polo, bem que pelo seculo 13 já tivesse 
~~te aven.~ureir.~ intrepi~o. prr9or~Jdo ju~a . parte _das 
ilhas da Malas1a, conhecida tambe'm coma dehorn1na 
ção de Oceania Occidental. 

. Ain~~ a~.sim. seria ~or demais ~·~~~n.~~ ·~ A ~spaç<,>, 
vasto por de1na1s o per1odo . que nQs. r~starta w percor-
rer desde Magalhães e Fernão Ivlendes Pinto até as via
gens. qe Cook,e Boug~inville,,ou mais propriamerte até 
as ultiinas descobertas·do infatiga;v.el Rie.nzi/O~spaço 
seria de metade do mundo conhecido (2) o periodo de 

(1) Apud }.1ontíaiucon, p. 336. , 
(2) 'De mais de meta~e. diz Rienzi, porqu~ ,segundo eUe os. 

14. 
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mais de tres seculos, duranteosquaes foram tantosos 
viajantes e tão successivas as descobertas que occupar
nos detalhadamente de cada uma dellas, seria ma teria 
de volumes que não com inuita facilidade se poderia 
reduzir aos limites de uma comparação. 

Abundam as difficuldades nesta parte do nossó tra
balho. Assim por exemplo o que ha mais facil do que 
as divisões geraes que faz a geographia de qualquer 
das g randes partes do inundo ? O que mais simples 
que as denominações a ellas impostas pelos viajantes 
ou ad1nittidas pelo geographo? P ela posição, pelas 
dimensões, pela. forma é bem conhecido o velho ·e o 
novo mundo. Dão-se na Oceania as mesmas circums
tancias e toda via as suas divisões na turaes, assim como 
os seus liinites parecendo assumpto de não admittir 
controversia, tem dado logar a opiniões bem differen
tes. Nen1 as mesmas denominações são por todos ge
rahnente admittidas, nem as inesmas divisões geral
mente seguidas. Hesita.-FJe ainda hoje se devem ou 

' . 

pode1n ser àeceitos os nomes de ~{a:lasia, Micr0nesia 
e Polynesia, ou se, em r elação ás raças se deverá esta 
grande porção do mundo subdividir nas cinco partes 
·de J:tienzi no seu importante trabalho sobre a Oceania, 
ou nas quatro de Eichtal na sua « Historia e origem. 
dos Fullahs ». (1nemoria apresentada á sociedade· 
ethnographica de Paris) ou nas tres con1 que alguns 
geographos abrangem toda a Oeeania debaixo das 

, ' 

denominações de Notasia, Australia e Polynesia. 
Comtuào adoptare1nos a divisão do Eichtal por ser 

litnites da Oceania de léste a oeste vem a ser da ilha de Sala 
á de Kergu~len e dos 40 gráos de latitude septentrional, as 
ilhas do Bispo, que demoram aos 50 gráos de latitude meri
dional; vindo a comprehender só1nente em terras um espaço 

. que calcula em mais de 500,000 leguas. quadradas. 
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a mais simples, e nos parecer que é a que melhor se 
adapta a ethnographia. 

Assim pois ten1os. 
A Polynesia, . cujos pi:incipaes pontos são. a Nova 

Zelandia, e os archipelagos de Sandwich, de Taiti e 
' de Top.ga. Quizeram dar::.lhe o nomé de Pletonesia du 

tabu, que é a interdicção religiosa a que estão sujei
tas estas ilhas , como diremos em seu logar. 

A Melanesia, nome in1posto por Urville (1) antiga
mente chamada Ilhas dos Negros, por causa .da popu
lação que as habita . Comprehende o continente da 
Australia , bem como as numerosas ilhas que· se esten
dem ao norte e nordeste deste continente, entre elle e 
o archipelago chamado-Ilhas Mariannas. 

A Micronesia, sendo os seus pontos mais impor
tantes as ilhas Carolinas e Mariannas ; mas não se deve 
confundir esta parte com aquella a que Rienzi dá o 
mesmo nome ; porque o Micronesia ou Oceania septen
trio.n al de Rienzi começa. quasi con1 o tropico de 
Cancer, mas não comprehende senão p~quenas ilhas 
e rochedos desertos estend.endo-se de leste .a oeste da 
ilha de N echer ás de Borodino. 

A quarta parte emfim, será o archipelago indiatico, 
como a chamam os escriptores inglezes - a Malasia, 
ou co1no quer Rienzi a Malaynesia, segundo a pronun
ciação mala yú. 

Esta divisão, porém, não nos servirá senão para de
terminar qual a variedade, especie ou raça humana 
que comprehendemos debaixo das denominações de 
Malaios, Melanesios e Polynes·ios. 

Dos Mecronesios não trata, tanto porque,. segundo 
uns autores, consta a Micronesia de rochedos este-

(1) Voyage de l'Astrolabe, 

' 
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reis, · e por consequenoia sem pqpulação, como ,Perque, 
segundo outros, são os seus pontos principaes as ilhas 
Ma;iannas e Carolinas, e devem os seus habitantes ser 
classificados em algum dos grupos ou raças menciona
das. 

Se omittirmos a divisão do mundo Oceanico .pafa 
évitarmos esta primeira e comparativamente pequena 
questão de geographia, restar-nos-ha ainda a outra 
mais importante das raças. Descrevei-as no tempo dos 
descobrj.mentos europeos seria trabalho por demais 
difficil, e que, além de difficil não nos parece demuita 

' ' ' utilidade para a 'questão que nos' occupa. 
A escassez que temos de livros relativos aos pri-

1neiros tempos do Brazil nos fará bem comprehender 
o que acontecerá com os que dizem respeito a Ocea
n.ia. Não são e1n grande numero este livros, que nem 
faêilmente se encontram,' nem facilmente se po.mbi.., 
na1n. 

Por outro lado a antropologia e etnographia são 
sciencias de data muito moderna que ainda não ha 
m$to, era ao que parece bem pouco reconhecida a sua 
importaocia .. O . que· n'aquelles t~mpos ·os viajantes e . 
n~vegantes 'nos poderiãô trans1nittir de mais exacto 
seria um ou outro caracter physico, que os compre
hendesse, um ou outro costume em desharmonia com 

· os qa Europa, - alguma nação . acanhada de suas 
· ideas religiosas; . mas tµcto . is~<?' éonfesso, ~~;rl néxo, . ' e ·sem ordern. 

Se disto vos quereis convencer, procurarei dar 
uma prova baseando-a na autoridade de um nome não 
menor que o de Cuvier. 

Atlmitava-se ·O ·graI).qe natur..al~sta de q·µ~ fossem tão 
1 'p~~·co c~nheoitlos os catacteres' phy·sh~os d.~~· r.aÇas· hu
manas' ~não acabava de comprehender a indifferen- · , . 
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ça dos viajantes a se1nelh~nte respeito. Toma nota de 
não ter havido nenhum ramo da historia natuPal,.i;....na 

' ' 
Geologia, Mineralogia, Botanica, Zoologia, em cujo 
progresso se não tivessem interessado, nenhum recanto 
da terra que não houvessem vü~itado para fezerem 
conhecidas as suas riquezas. Admira-se. de que nao 
s'Õ1nente hoµvessem descripto co1n precisão,. mas até 
desenhado todos os seres danaturezadesde'osmycros
oopicos até os que são da mais gigantesca estatura, 
- e que ao mesmo temp?se esquecessem do homem 
como que fosse objecto de pouca monta, e indigno de 
lh.es occupar a attenção. 

Os que tl8 sciencia suceederàth a · Cuvier, que nãô 
são muitos, abalroaram-se com iguaes difficuldades. 
Virey, Borey de Saint Vicent, Dumoulin e o ultilno de 
todos elles, Prichard, são testemunhos irrecusaveis 

11 1 1 

das asserções d•aquellealtissimo engenhô. 0$':v.iaj~ntes 
! , '1 i ' • ' !'\' i . ~I 

qtie1éstes autorés p~de.ratn consultar, são quas1 O:!'·ln~s.,. ' 
mos que Cuvier já tiveraásua disposição; as 11elações 
dos modernos igualmente imperfeitas, e a força intel
lectuâl da analyse e deducção não era em qualquer del 
les, .e difficilmente pE;>de~ia ser maior do que em Ou vier. 
O qq.e ajuntatia.111. de seu ~o que jf\ existia ~.qlt\o coP.-

, quistas da sciencia, foram algumas figuras ma~s per
feitas, algumas descripções em partes mais exactas 
dos homens da Austra.lia e da Polynesia. 
Aprove~to-me agradecido dos trabalhos dos hqmEtnS 

prnfessionaes. Querendo ape~as.cum pr,ir,um q~y;er,p,ara 
o que n1e não sobram forças; para louvor me parece 
bastante o acêrto na escolha dos autores, em cuja 
opinião tenho de basear esta resumida parte do meu 
trabalho. 

«:. A Oceania (escreve Ri~nzi . no começo de s.ua 
obra) mais ex.tensa por si só do que todo o resto do 
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nosso globo, é com tudo a sua porção menos- conhecida,. 
posto que amais variada. Terra de prodígios que con
têm as raças humanas as mais oppostas, as mais estu
pendas maravilhas da natureza, e os inais admiraveis 
monumentos da arte. Ali se vê o pigrneu ao lado do 
gigante, o branco ao lado do preto, junto a uma tribu 
de costu1nes patriarchaes uma ~Ideia de antropopha
gos; e nào muito distante das inais embrutecidas 
hordas de selvagens, nações que antes dos Europeos 
já era1n civilisadas~ :o 

Os terre1notos e acrolithos transtornam os campos, 
e os vulcões fulminam aldeias ínt:eiras. No seu conti
nente austral os anin1aes, os mais extravagantes, e na 
ilha. que é a maior tanto, no seu ar-chipelago co1no no 
globo, o orang .. outango, bimano antrüpomorpho, offe
recem aos philosophos assumptos dignos de profun
da meditação. Uma de suas ilhas se ensoberbece com 
a magestade de seus te1nplos e de seus· antigos pala
cios, superiores aos monumentos do Mexico, e ~ompa
raveis ás obras primas da Persia e do Egypto. Outras 
ostentam pagodes, mesquitas e tumulos modernos, 
que rivalisam em graça e elegancia com o que a 
China nos offerece de mais acabado neste genero. 

« Parti de Lima . .. Continuai a vossa i1avegação ao 
.travez do immenso labyrintho das ilhas da Polynesia, 
deparareis no meio da vossa derrota com um quinto 
continente quasi tamanho co1no a Europa, e que vos 
apr~senta a irnagem de. um mundo transtor.nado. Ali 
achareis outros astr:os, outros ·sêres, outro clima.. Ali 
saúda-se o sol no horizonte, em quanto aqui nos cobre 
a noitft com suas trevas ; goza-se ali do estio, emquan· 
to aqui nos contrista o inverno; é outo1nno, quando 
temos a primavera, desce o barometro quando melhora 
o tempo, e sobe para annunciar a tempestade: algumas 
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vezes em Dezembro incendeiam-se as florestas, e ou
tras o vento nordeste, semelhante ao kausin do E_gypto, 
queima a terra, e reduzindo a pó alarga o ambito das 
vastas solidões da Aüstralia. Admira-se um vulcão sem 
cratéra e sem lávas que lança chammas de continuo, 
vegetaes gitantescos, alguns dos quaes crescem no 
oceano, e outros na areia pura, cerejas que crescem 
com a amendoa por fóra, pêras tendo o talo da parte 
mais larga do fructo} aves singulares taes como a aguia 
e o· papo vermelho, (rouge-gorge) brancos, o cysne e o 
papagaio pF~to, a êma que c'a1ninha e não pôde vô:ar, 
ca:rangueijos 'a2lues, cães que·não ladr-a1n; kaugurú 00·m
posto ·extrabr~inario do gato, do rato, d0 maca.cD1 do 
opossum, -e do harda; o echidné espinhoso, mamifero 
sem peitos que parece ser ovipero; o ornithorine0 que 
se prende aos phocas e aos quadrupedes, a ave, e ao 
reptil, .~reatura fantastica lançada par Deos no mundo 
para com a sua presetl ça destruir todos os systemas 
dos naturalista:S e confundir o orgulho dns sabios. 

« Supponde agora reunidos os homens que habitam 
estas partes longinquas, o Malaio oom as suas espe
ciarias : a camphora, o benjuim, o ambar, e o sagi\; 
o Melanesio oom as suas preciosas madeiras, o páo 
ferro, e o ebano, o Polynesio q11e Deos abençoo.u -001n 
os zyuctos da arvore do pão, e o Bug'ttis, filho mais 
velho da sua civilisação, ao mesmo ten~rpo marujo, e 
neg@Giante. O Australio (concLue o mesmo autor) o 
Australio estQpido e nú, nãQ romavá parte neste 1g.tand~. 
concurso, .e o Europeo que já Teina sob.I'e gran·de 
parte desses póvos, ali se verá no meio delles on'de 
veio para os instruir e governar, para os j.ulgar e 
co1nbater, para meditar ou enriquecer-se. » 

A vós, porém, não vos importa1n os prodigios e as 
n1aravilhas ela terra oceanica. Diante desses- feno .. 



.. 
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menos que p0r todos os i11odos ·ex.citarn ·a curiosidad~·, 
e deixam a in1aginação con10 que estupefacta e assom
brada passaes como o navegante hespanhol que pela 
primeira vez ,atten~ouna estatua gigantesca da ~ulh.er 
'de Lot, de continuo batida pelas vagas. 

Passaes de longe; mas o desejo que vos levou a 
devassar os segredos dessas terras afastadas, t~lvez 
vos fez ep.xergar na molle est-qpenda ~e gran1te, o 
.rrietal que se' ria ein vossos sonhos, ·e CUJO ·nome por 
ventura lhe impôreis co1no esse navega~te . Me~os
prezaes os monumentos d'architec~ura 1nd.ostan1c~, 
que sabeis, em. . Java~ ~utn~tr~, .Bali e ,Ten1~n, - a , . 
caverna <f'e Ked~uai de formaçào vulcan1ca, com esta
lactites de formas ~s mais variadas e caprichosa, ónde 
se observam os mais admiraveis effeitos da refracção 
da luz. O v.lflcão da Australia sem cratéra nem lá.v~s,~ . 
mas qµe lança chammas de continuo, - o de Al~ay.n~s 
Filippinas, que póde pela constancia da su~ ign1ção 
servir de farol aos navegantes, nem vos interessa 

, aquelle ,d~ J:l?1iai~ c?a~a~o !<ero;ea, c
1
µja. pr~tér~ 

;;1•,1;~\wi (segundo a traélição dos ind1genas) Pelê e .ºs <leo~~s, 
que presidem aos vulcões, escolheram para palac1~, 
onde nadam em u1n mar de lávas, e dançam no turbi
lhão ·das chammas. e.f.\ÍUJJ'.la,çadas. .' , , · 

' ',. • 
1 Nada disto basta para ' vds prender a attenç~o ; o . 
albatroz ( diomeda exuians) que, com azas de oito a 
dez pés de extensão, vôando proj~cta sobre o már a 
sombra d9 s,eu ,vultoJ:>~anco; a ~gu1~ de c~]?e~ par~q. , " \ 
a tartaruga verde, o n1acaco de Bomés verde tambem, 
que dizem assemelhar-se mais ao hon1em do que 
ao Orang-Outango; o cysne preto, o .phalange~ seme- . 

'th~nte á nossa preguiç~, imageJ,D do ·::Aqstr~,l~o . e~.~~-· .. ,'.: 
· ~}dQ e inerte, "nemas aves·· d'o' parais() martyres .df/ 
luxo, que não passam vivas os limites da Austral1a, 

' 1 
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nem o echudué:, ne1n o ornithor.ines, nen1 o passaro 
sino (oiseau.cloche), cujo canto, como o vôo do kattá 
africano, indica a proximidade de alg u1n a fonte; nem 
a raflesia a flôr gigante, se1n haste. ne1n folhas co1n 
oito pés de cirou1ntferenci:a:, nem o upas malefieo, (1) 
e sen1elhante á, mancenilha da An1erica, cuja folha
gem nenhum passaro embelleza, cujo abrigo nenhun1 
animal procura, e de cujas folhas longas , que se n1.e
neia1n no a r, espalhando um veneno subtil, foge a ser
pente esp avorida . 

Não vos inipocta o kerbi-kalao de cranoo duro eomo 
a pedra, nem as1 arvores~ incon1bmstiveis da nova 

\ 

G alles, nern que o m ar produza aqu.elle f'ucus, que 
serve de assucar aos chinezes, nen1 que o t rabalho 
incessante do coral, auxiliado pelos vulcões prepare 
ao mundo nova parte habitavel. 

Nada disto : quereis factos, datas, non1es, e com 
isto a descripção de raças, de seus costu1nes, com con
sideração sobre a sua sociabilidade ou perfectibilida
de. Jja, poré1n, inais de cem p essoas cujos no1nes vos 
podera citar, a não ser por de1nais fastidioso, a que1n 
o a1nor da sciencia , a catechese, ou a curiosidade 
levaram á Oceania; mais de quinhentos, mais talvez 
de nlil volumes se tem esc:ripto sobre ella . E apezar 
disso, ou ines1110 por isso, a historia de qualquer das 
suas partes, só1nente quan to á descoberta , é be1n inais 

(1) Han1ilton neg~ a existencia do upas, ipas ou antchar, 
que de todos estes inodos se escreve. Darvin e Foerch referen1 
estas maravilhas quasi co1no deixa.n1os escripto ; accrescen
tando que a esta arvore era costume prender-se o criminoso. 
Parece que o seu sueco cahindo sobre alguma ferida, é venen.: 
mortal. Faria e ·sou·za pa:vece querer referir-se ao upas, qua11do 
falla de uma arvore, cuja sombra da parte do poente é n1orta l. 
'se senão passa para a do nascente, que é o antidoto d'aqueiiu. 
- Faria e Souza, edicção de 1703, tomo I. 0 , pag. 379. 

15 
' 
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1. da que a do Brazil. Não hesitamos em asse-comp 1ca · 
verar que o inais importante das suas ra~as , a mais 
extensa àa:s suas ilhas-a grande. ~olyne~1ado c.raw-

1 fund e a .Austra.Jia, podem ser e Jª .tem sido obJecto 
. · d · e os tapu:vas menos d questõéS mais intrinca as .qu ~ 

e h . d que os sertões menos explorados de Goyaz con ec1 os, 
e Matto-Grosso. 

1 
f 

Devendo, porén1, desempenhar de q~a quer orma 
a tarefa que me foi dada, a propria obrigação en1 <:lue ., 
e~tou constituido, se por um lado me absolve da i~n

utação de au_daci a, que sem isso ine conde1nnar1~,, 
por.outro lado. ine desculpará de que. o trabalho nao 

, ~orr,esponda a elevação e in1pórtanc1a do assumpto. 
1 

• 

C.A.PITULO II 

MALAIOS 

. ~ 

Priqcipiando a occupa,r-nos da.s raças de·sta parte 
do mundo, d~mos preferencia aos Malaios por sererp 
os mais nu1nerosos. Esta raça, cujo berço é por Mars
den collocado no antigo imperio de Menangharbon, é 
segundo R ienzi, originaria da parte occidental de 
Bornéo; pois, como pretende este autor, Bornéo é a 

, grande officina gent·ium da Oceania . 
. ' 1 

zy ': ,~Al~urna~ p~l~v~a~ Ãí~e1nos, de }Dassagein so~·rie. ~~~a . : ' 
. · ilha. Borneo foi vis1t~da em 1521 pelos compan1àeir6s, 

' ' • 1 

de ~'.lagalhães. Alguns aunos depois (em 1526) ali 
chegaram os Portuguezes com intento de fundar um 
estabelecimento, para o que, vista a sua fraqueza, 
procuraram conseguir careando a boa vontade do 
príncipe por ineio de un1 presente que ll1e offerece

, ça1n. Infeliz1nente consistia o presente em pannos de 
' . . ~ 

1 
ta;peçaria, é o ·I>rincip~.' d~ ignorante e , slJper.stfü~ioso~ 1 

~ /não o quíz acceit~r, julgan·do que as figuras que 'vi·a 
' desenhadas no tapete eram de hornens' encantados, 

que de noite voltarião ao seu proprio ser para o es
trangular durante o somno. Os que mais tarde foram 
recebidos , não escaparan1 de morte violenta que lhes 
deram : os Hollandezes e Inglezes que ali chegaram-

' 
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com 0 mesmo intento não escaparam de igual sorte, 
até que por fim os Hollandezes apresentaran: n'aquel
les mares uma poderosa armada, e extorqu1ram por 
meio da força e do terror o monopolio do commercio 

da pi1nenta . 
Voltando, porém, ao nosso assu1npto: . 
A raça malaia tendo em ten1pos remotos colon1-

sado as costas orientaes de Madagascar e Formosa, 
occupa hoje a maior parte dos estados 1nariti1nos 
de Sumadra (conhecida dos Arabes com o nome de 
Saborna) uma parte das Molucas, Java, Nicoba_r :1Pi
mang, Nias , Singhapura, Linging e Buitang. E1chtal 
na sua Historia e origem dos Fiülahs, diz que á esta 
raça, que elle designa co1n o epitheto de an1orenada 
(brunâtre) pePtencem as p opulações de ~umatra, ?s 
Malaios, Lampungs, Reyangs, oR Batas, Jaos, Buguis, 
os de Makasa1·, e as colonias malaias, espalhadas por 
divers0s. Não se póde duvidar que estes homens fos
sem dados á nav-egação ; pois que fundara1n col0nias, 
n1as o que ainda mais confirma é a diversidade de 
embarcações que fabricava1n. Nas Pe1rigrir1,ações de 
Fernão Mendes Pinto encontramos a cada p·asso as 
desiO'nações de lorchas, lancharas·, juncos, champa
nas,~aráos, lanteas, fustas, vancões ahnadias, balões, 
jumpangos e chimfangas, e1nbarcaçôes que peli'cor
riam aquelles mares. E quando algun1a e todas ellas 
fossen1 tão imper feitas como quererá parecer pela: 
falsa idéa que ainda se tern d'aquelles póvos, havia 
ali cousas que facilitavam e desenvol\)'iam o amor qu~ 
tinham a navegaça1n ; causas que forticaficavam a op1· 
niã:o dos . que pret endem que longe de descendere1n do 
imperio de Menangharbu, como quer Marsden, foram 
elles os que civilisara1n aquelle paiz, estabelecendo
se entre o& rios de Palembang. e Siah, porque facto · 
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estendiam inuito longe as suas excursões, antes que 
os Portuguezes tivessem visitado as India:s Orientaes. 

As causas a que alludimos em relação a esta pros
peridade naval são a .segurança da navegação em um 
mar juncado de ilhas, offerecendo a terra se1npre em 
proxin1idade,, a conl'modidade de p or.t0s em que pe
quenas embarcações facilmente encontram abrigo, 
cor:rentes sabidas, monções para a ida e volta . em 
quadras differentes do anno, motivos pelos quaes nos 
seus paráos emprehenderan1 e levaram ao cabo via
gens, que en1 outras circumstancias seria iinpossivel 
se realizassem. 

Passando a caracterisa]-os, convém que notemos a 
difficuldade de comprehender debaixo da mesma des
cripção, não tão són1ente os hc;>rnens .que ,p.ovoan1 a 
mes1na' parte do mundo oceanico, como ainda os que 
habitam a n1esma ilha, o que com muitas ·acontece, e 
especialn1ente com J ava e Sumatra. Nesta ultima por 
exemplo, estão tão entrelaçadas as raças e diversi
dades da especie, que uma "'ó e simples classificação 
que os abranja a todos é quasi i1npossivel. No em tanto 
são. geralmente considerados Malaios os de Menang
karbu, os de Achen, os Batas, os Rey.angs e os Lam-

. pw~gs. 
A .simples noticia que já demos de Menang-karbu, 

accrescentaremos , sómente para dar uma idéa da 
sua .antiguidade , que este imperio se constituio.sob a 
influencia asiatica; porque diz-se ciue em 1160 um 
chefe arabe de non1e Seri Turi Bouvana, que se dava 
por descendente de Carlos Magno viera estabelecer-se 
na peninsula de M~lakka, e que data delle a fundação 
do Imperio. 

O ·rein o de Achen em Su·matra representou um 
papel importante na historia,da conquísta dos Portu-



258 O BRAZIL E A OCEA~IA 

guezes nas partes do oriente. Em 1511 Affonso de 
Albuquer q ue aportou a Sumatra, onde foi seguido 
por Pires de Andrade e Diogo P ách eco, mo1Tendo o 
u ltiJ.110 nas Huas tentativas do descobrimento das ima
ginaveis ilhas do ouro, em que segundo Fernão ~1en
des muito se empenhava um dos reis de Portugal (1). 
Quasi desde o apparecimento dos Portuguezes n'a
quellas partes,n1as principalmente desde que se esta
b eleóeram em ~1alakka a sua metropole, con1eçou, a 

, luta com os indigenas, e tão accerrima que $e prolon
gou até 1'582. Iraria , Mendes Pinto, Castanheda, Couto 
e Bar~o~ tratap;i 1desses co1nbates que tiveran1 a coµ 
,qq~sta, en1 r esultaçlo, bem que custasse1n aos 'Portu
gueiies a :vultado nu1nero de homens e prejuizos de 
enorn1es cabedaes. 

O Batas , na parte septentrional de Sumadra occu
pavam o g rande espaço comprehendido entre Achem, 
.l\'Ienang-1Carbu e o mar, nem t odos são sertanejos, 
ainda que como preferem o interior apparecem r aros 
á beira-mar. Na.o obstante F aria e Souza que em pou
caR palavras nos dá delles un1a idéa tri~tissima, dizen
do que « los que lla1nan Batas, habitan el interior, y 
son best ialisiinos comedores de carne humana (2) » es
tes homens, a acreditarmos o que delles se conta, têm 
governo regu~ar, assembléas deliberantes .. e habeis , 

1 

,Q,radores'. R efere-se ta1nbem que 
1 
sab'em', <l;e o;rdina~ · 

~·:,. ~r181,le~ e escrever, que iSão J:?.ons ag,ricti~tor'es, a:çores- , ~' 
"' '. ceritandó-se· para prova da Sua boa ~Iidól~ .que S~.t-\' ~a- ·

1

1l,,,'' .• ""' ' li t '· J !, lf' r . ~ , . ':!. ~ '1 ~ ' 
.r os o~ crimes entre e lles. PassÇt1n·por,bellicosos, pr97 ' ' 

' ' ' ) 

, ' ~ 

(1) Fernão Mendes. P erigrinações, e. 3.0
, pag. 14 : « El-rei , ,' 

, dos Batas, que habita a il ha de Suma tra, da pa:rte do oceano, . , 
onde se presume que jaz a ilha do Oux:o, que El-rei D. Joãó lll " 
algumas vezes tentou mandar descobrir. » • 

(2) Pag. 200, edicção de 1703. 
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bos, de boa fé e prudentes; mas apezar destas boas 
qualidades, e do g ráo de civilisação a que haviam 
attingido, Raffles, neste ponto de accórdo com Faria 
e Souza, os reputa a nthropophagos. Querem co1n
tudo os seus panegeris tas explicar o facto pela vene
ração que dizem ter ao seu codigo, o qual conde1nna 
a serem devorados vivos os adulteros, os ladrões 
nocturnos, os prisioneiros de guerra iinportantes, e 
duas outras especies de criminosos . Conta-se que an
tigan1ente se alimentavam tambem dos parentes~ 
qµ'an do chegados a uma idade e1n que por si não ·po
dian1 grange~r ó· suptehto. Neste~ casos susp.endiam-

:\ ~ • ... f f 

se ·es,tes 'velhos ~o', ramo transvers~l de'.alguma arvore, 
en1 quanto os inais lhe cantavam ao redor cantigas ·de 
sentido metaphorico, has quaes diziam que era da na- ' 
tureza cahir o fructo depois de maduro. Q~1ando ás 
victin1as faltavam as forças e as mt\OS com que se se
guravan1, cahia1n e eram logo assassinados, tirando 
cada parente a porção que lhe vinha a caber. 

Os Reyangs que se suppõe vindos do rio do mesmo 
nome, que corre na parte occidental de Bornéo, não 
fallan1 propria1nente a língua malaia, be1n que perten
çam á rnesma raça. As mães coroo as de algumas ou
tras ilhas da Oceania, a pertam a cabeça aos 'filhos . ' ) 

qu~ndo nascem, con10 era ·costume ta1nbem entre os 
qmaguás e Combeb~s . Comprimem-lh~~ o crapeo, 

. a·cha~.a~-lhes o nariz, e ~longam-lhe~ as .orelha.s de 
• , . ' ' ' ( ... '~ ' j J 

·~'Odo,,que te>qiem,. quan~o é possiv.el uma .'pos\9ãQ,,,y~r'.... '1.' 

:t1cal sobre ·a cabeça . T ê·m ·OS olhos vivos,.e negro:s·, : 
.~algumas ve·zes obliquos corno os· chineies',: o ~e1,pa ... ; 
1·ece provir 4e· uma mis tura das duas raças·,· sendo•, 
hoje difficil apreciar-se em que proporções se acham 
confundidas. Vivendo de vegetaes, são de indole paci
fica, indolentes, e a té servis de humildes que são, de 
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menos má !fé e crueldade que osnialaios, pouco odiem
tos, lnas in1placaveis na vingança, e propensos á des~ 

confiança. 
Pelas suas leis o furto ritne-se com .o dobro do va

lor furtado, e o ho1nicidio con1 a satisfacção de uma 
multa: tem por prisão un1a gaiola de bambú, o que 
paree-e confirmar 0 que nos 11efere a historia ácerca de 
Timur e B ayazid. P ara prova do crime ou isenção da 
culpa usam do juramento judiciai-io, e dos principaes 
meios ·para t al fim empregados na Europa, durante a 
idade n1édia. 

Qua:nto á religião são ·OS Reyan,gs n1u~ulmanos ou 
idolatras, reconhecem a ::A..llah e crêm no poder dos 
bons e máos espiritos, consagram muita respeito ao 
tum·ulo ele seus antepassados, por cujos manes juram; 
·acreditando tambem qne depois da morte a alma pas
·sa a animar os tigres e c.rocodilos, por cujo :motivo 
são·-estes a:nin1aes entre elles muito respeitados. 

Os Larnpurtgs com os mesmos caracteres que os 
Reyangs têm os mesmos costumes, ainda ·que mais cor
rompidos : differe.nçam-se, porém, quanto ao physico 
en1 terem os olhos mais gera lmente obliquos, e quanto 
·ao morol e-m adora1·em o mar. Esta adoração, que-é 
geral , não obstante que sejam muitos delles musulma
nos , porque entre os póvos da Oeeania.parece•que a~ 
crenç;as acamadas e sobrepostas umas ás outras sub
sistem conjuncta1nente na melhor harmonia, 001no no 
Capitoljo 0S deoses de n-atureza e religiões di.fferen ~ 
tes . Assim é que os ?nalaios de P alembang hem que 
seetarios cl.o M·afo.on1etismo, têr;n nas suas cren9as 
m111.tos vestigios elo paganis1no. Crêm por exemplo 
que a terra que, segundo elles, se conserva immovel, 
é ··sustentada por-un1 boi, o boi p0r u1na pedra, a pe-
dra por um peixe, o peixe pela agua, a agua pelo ar, 
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o ar pelas treva.s e as trevas pela luz. Orença que ,.se 
assemelha a un1a alegoria, cujo sentido se perdeu. 

Entre os Lampungs como entre os Reyangs, e os 
,demais póvos de Sumatra, é geral o respeito e adora
ção que têm aos tigres, cujos assaltos soffrem co!!l a 
maior pusilanilnidade, não os atacando nunca senão 

. para tomarem vingança de algum proximo parente. 
Amão o opio tão apaixonadamente como os Chins, 
senão maís q ue estes, e jogadores acerrimos deleitam
se em ver brigas de gallos, tomando tal interesse 
nestes espectaculos que chega1n a apostar as n1ulhe
res, mães ·e filhos. 

Eis como Rienzi nos decreve os homens de P alem
hang e os do sudoeste de Sumatra. «São de alta es
tatura (diz elle, t . 1, 0 133 b.) e assemelha1n-se aos 
Kayans de Bornéo. São valentes, altivo, temperantes 
~justos, mas apaixon~1:dos e violentos. Fortemente· 
agarrados aos seus antigos costumes, qualquer inno
vação lhes desagrada. De caracternaturalmenteinde
pendente, mostram-se mui ciosos de suas antigas fran
quezas. Long e de guardarem fé nos seus contractos, 
não tem nenl1u.n1 escrupulo ern illudir o estrangeiro. 
S~o destros no manejo de suas armas, e quando en
tran1 em con1bate co~locam na primeira linha as m u
lheres e os filhos .Assim foi que na ulti1na guerra com 
os Hollandezes, n1orreram 120 mulheres fir1nes nos 
seus postos e co1n os filhos nos braços. » Até aqui 
Ri-enzi. 

Homens que entrando em bata lha começavam por 
experin1entar taes golp.es, s·entir-se-hia1n por tal for1na 
possuídos do desejo de vingança, que nem durante a 
acção lhe occorreria o pensamento da fuga, ne1n de
pois da victoria se inclinarião á piedade. 

Não omittiremos um costume que pinta ao vivo a 

15. 

• 
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côr da civilisação dos Sumat·renses. É o desafio ao 
canto com letra e musica improvisadas, o que nas 
reuniões publicas era u1n espectaculo e u1n entrete.n!- ~ 1 

. ' 
mento nas . conversações fa1niliares. Chama-se e'Ste , , 1~ 
divertimento em Sur:natra, como em Bornéo, onde ' 
era igualmente usado, pantum. Tinha logar o desafio 
entre hon1em e mulher, e rematava por via de regra 
com uma troca de flôres, symbolos da lingt.Jagem mis
tica, 'tão usada no oriente, ainda que só intelligivel 
para os iniciados neste modo de co1nmunicação. Pre-

:. (, ,. t~n~:e o. aut?r~ ~u~ ha p101u~o, ~i~mos, que n estes di~ , 1 

' / 1. vert1meatos as hgurà:s e' alh1sões fazem-se notar mui~ "'"".li\,,·~ .. 
• 1 

' tas vezes pela delicadeza, e que e1n algu1nas é pai' a 
adn1irar a força da in1aginação e vivacidade do sen
tiinento poetico. 

Estes homens tendo já chegado a tal gráo de cultu
ra intellectual, que podesse ser vulgar entre os homens 
e ain,da mesn10 entre as mulheres o talento do impro- ·' 

1
., V.iso, .·,'tinh<\m, dado .ta1nb,ym .á spa linguagem aqu~lÍ~«, ""' · 

l 1 'f ' .( ., 1 . ' ' 1 • ~ ,~~'i,I; 
. · órma reguare cónstante qu~ so'com· a escr1ptU:ra se.'. 1~·'ft 
consegue. De facto os malaios de Sumatra tiv·eram~ ··, ·~ · ,' 
um modo de e&criptura orig inal antes da adopção dos 
caracteres arabes que os Europeos lá achara1n. O ma
laio como o arabe se escreve da direita para a esquer
da, em quanto os Bata.s Reyangs e Lampitngs escre-

, vem .da esquerda para a direita como o sanscripto 'e ·1 

.a~ li,rll?'.Uas vívas da Europa.,, ' ,' 1 
. 

1 1 

.,l.\'\i)' ,i~I·.·~ 
• ~ r,1 ._, , ', ,· ' ' \ ! 'li '• J, ~" 

. S~ á ~lh,a de. Sumatra pela diver-sidade das raças' ' 
que encerra, torna difficil o trabalho da sua classifi
cação, Java tão assombrosa pelos fenomenos da · 
natureza que ali quasi diariamente se repetem de um 
inodo ao mesmo tempo espantoso e sublime; tão as- , . 
sotubrosa, dizemos, como notavel pelas obras da arte,.~ · 
é unJ test.~munho i~1porta~te de. quão ~ot~c~ proveito:- ; 

1 
LJ 

' • ' ' ' ' ~ 1 1 
{ ·, '• , . '~~ .. ~ 

. "' 
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sa e instructiva será a con1paração entre uma raça 
que tinha realizado tantas ma ravilhas architectoni
cas, e aquella. cuja historia só1nente pela tradição ~e 
transmittia, cujas con~trucções ,era~-p tugutibs mal 
for1nados que não estet\dian1, a sua duração aléni de 
alguns poucos invernos. 

Os J áos são de pequena estatura e de côr a1narella
da, são hospitaleiros, respeita1n os laços de familia , e 
não sen1 fortes motivos, ahandonan1 o logar onde os 
seus maiores descançam. E1n vez do pantum, o en
tretenin1ento honesto dos suryiat,renses os Jaos (diz 

' • ' 1 

Raffles~ ap·reciam o tetndack, dan9~s d~ lo-qreiras ou 
bailadeiras (boyadires). Estas danças tem loc)ar tc-das o 
as noites em praça publica á luz de tochas e lanter-
nas. Inferiores, porém, ás bailadeil'as propriamente 
ditas, estas com inaneiras Iascivas , incitam e provo
ca1n os espectadores a tomaren1 parte no divertimento 
con1prando a entrada, que é o lucro que disso tiram. 

' ' 
·~ , ,.~. ~e ~o.r : ~m .. l.ado se dão com , ~xtrer;n? ~9 :Y;icio .d? 
'{

1
; /• 0pl07 , ~ ~dea que {azel11. d,a_ perfelÇàO physica ha · ffiU-

1 

' lher, estimando tanto as qu~ são magras, como' o~ ' l 

Chins as gordas, fez com que estas usem de um ali
mento tanto, ou ainda mais nocivo. 

Leschenault de la Tour escreveu a Humboldt que 
nos seus mercados nacioRaes se vende uma argilla 
ferruginosa torrada e dobrada em forma de can~lla 

. que as mulhe.res cqmem porque ª-$ faz ernn1§-greeer..' , 
· Bste viçio fortificado pelo habito torna-se iniêlizrliente· · 

' j \ ' . r( '"t;j • 

uma necessidade, e ellas ,vão perdendo o appeti.te~ até 
que entisicam; porque, segundo a m esma autoridade, o 
ampó, que assim chamam a tal argilla, parece ter a 
propriedade de absorver o sueco gastrico, de modo 
que, se1n as satisfazer, dissimúla as necessidades do 
estomago. 
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É an'tiquissima a civilisaç.ãó de Java, e .os sreus·a:n
naes remontan1 á m•ais aJtaarrt\guidade. Não obstante, 
iRaffles e.onsid,era que, º' <pxe nelles ha de ma.is certo,, 
data do anno 76 da nossa era , que corresponde 
au 1° da era javaneza. · 

A sua religião foí o brahmismo e1n quaa:to·floresce.u 
o ·imper.io de )1a·djapa·hit; .m~s no a11ItLo '14fJO da era: 
javaneza, depois de uma grande batalha que s~ pro
long:oo .duvidosa por espaço de 7 rlias, ~1ac:ija.pahit foi 
tomâda e destruid'a, e sobre as· ruinas ainda fun1egan
tes do imp~rio bra:l111:linico se elevou .º n1.ab.01netismo, 
ha pbUéô i-:µais de tre'S secui:@S e meio. 
· 

1 
A .su·a r-eligjão1 ena pois o mahómetismo, mas .com 

vestis!ies d0. 0ulto de brah·ma entren1eado de outras ...,, . 

. _cren·ças 1e superstiç.õas. Apezwr de .inusultnanos e ·c:ree
du.los, eram de facil toleranoia:; mas tião· eiivados de ' 

. nrejuizos que ~m qu,anto ,QS Jáos instru,idGS préten
dem ser .descendentes de Wiclinou, os grosseiro,s 
rhab,i,tant'Bs das ·montanhas se julgam na~cidos do : · 
TV@icwou ~que é ·lilma especi:e rle inapaco. 
1 1'.Eatre '6JS i:nuitos genios · secundari0s. q\l.>e 'rev,ei'e:n
oian1· tornam-se n·0:taveis o kabo-foama,.lí (o seu 11erc.u
rio~ protector dos '.ladrões e feiticeiros, o dçul.emga'LQ 
'dós c·a:çadores e anima:es ferozes; e os pi·cr:y<J,lli'tÇJQ:ns 

., que habitan1 a;s arvore·s e 'afS i.nargens .dos 1'i0s : est.es 
1 pod~rn a seu hel pra..z;oc tomar as .fo11mas .de, mulheres 
divinamente beilas ql1e en~eitiça1n os h01ne11:s e 'Qs fa- · 
zem en1eniquecer. ·· 

··, Se a sua Teligião ·não é 'púr.amertte a ào Arabe, ao 
ilrl~nos ·o a;lcorião é restriet-a111ente ~b$e:nvatl() pomo lei 
escri.ptw; ·m.as alén\l dos pveeeitos dó·alc-or~o, , tem ôll

, --tr.as· leis ad1nittidais pelo c.ostu1ne. En1 ,GOnsequencÜl 
destasi <ilna'S .favntes ·€le legi$laçã'G, tem dua:s esf)~Gi~ ,de 
trib.UP;:l~S - o pa.nghiili~ que decide pelo ,alcorã0,dos · 

1 
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crimes e causas mais graves, .e o djaksa p.a'ra. os de
lictos policiaes ou correccíonaes, regulando ... S'e pel0s 
uso.s e costumes. 

O que, porém~ tQriia Java- s0bre J,n0:do qignÇi de ~qt~ 

tenção e estudo é a ar chi tt:lctura e a es.culptur~, p@i-s 
.apresenta s 'egundo os teste1nun,hos de •Itienzi e Raffl~s 
tao nu1nero.sos e ;a..drnirav~is monum.e.ntos, <:]Ue es~tas 
duas artes, florescendo ali n1ais do crue na .P·e:rsi:a e,JiJ.,o 

,Mexico, cl1egaram .. a :l'iv·alizar .com as do Egy;ptó e 
líindostão. 
. Dize1n os Arab.es dos inanun1ento.s que elles são· as 
pedras escriptas querendo, e assim é sem duvida, (fue 
:elles relatem aos seculos pr.esen.tes a historia, o genio, 
,e a indo1e dos póvps que<leixararn de exiS'tir; E1nJa:v:a. 
ta.mbem e> estudioso Raffles não obstante suppôr qne 
.os seu~ 1naiõres monutnentos são de uma époe,1;1; en
,tr,e o nos;:;o 6° e 9° seculo, quer que alg.uns sejam, de. 
,cons~rucção anter,ior á vinda de-Chris:to, pQn.do;:0s ,as
siin de. ac,eô:rdo c0n1 os annaes por elle descobertos., e 
tlleeiJr·ai.dns ; e . ou3as paginas quan.do ~preS'entam 

·.o . ~unho da verisi1nilhança d~tam do a.nno ,76 da er.a 
vulga'l'. 

Eis um bre~issin10 summario destes _{>rodigio$ ;··pro
d\gios os cha-n1amos cam algurna propríedade; consi
derando o tempo, o 10,gar e os· ho'.mens que·ffs·rêali-

• 1 

· ~aram. 

Ha :o gvande terI).plo ,d'e Bra:r:nb.arj,(J.,n, q\le tem ·~1na 

piran1ide por tecto, e ,á ~nt;r,ada duas>, es~tuas ~eolos-· 
saes de .gJ1ardas do tep;rplo _._ ,Bu rechás - ,q,ue ©s ,que a 
·Viram-rep,utan1 ,da n:lais.nerfeita b:el1ez::,l., e sem~lh~Jílites 
ás do te1~plo. d~ Be1~aré.z1 a p9.'fria d,a,.s .ar1tes na lndia. 
. Ao no:rte de, Bra1nhanan ,vê-se o. ternplo d~":Derro~Djo· 
r,arig, que com.sta de vinte ediftei0S pe:qaenos~ <Sendo 
doze delles te1nplos, e.in um dos qu.aes se .nota uma 

1 
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bella estatua de Ganeza. Toda esta inaquina, <lize1n, 
está rodeada de immensas construcções. 

Os mil templos (Tchancli S i\vou) con1 as estatuas 
dos rechás de 9 pés d'alto, posto que de joelhos. Deste 
escreve Rienzi que « nunca se contemplou inaior nu
mero de columnas , ele estatuas, de baixos relevos, 
amontoados no mesmo logar, tudo ac::i.bado e polido 
eom o gosto mais fino e exercido. » 

Apezar da perfeição do Tchandi-Sevvou assev~ra-se 1 

que o te1nplo de, Kal'ibening, que se assemelha ao ul
timo, revela comtudo. mais arte e pericia de execu-

•' 
Ção , , , 

• # f ' 

O de Bóro-bodo que, segundo Raffles, data do ,6°, 
ou quando muito do 8° seculo da era ja vaneza, é 
construido e1n uma oollina. Conta sete ordens de mu
ralhas que decrescem no pendor do monte, sendo o 
cimo da collina e ao mes1no tempo do edificio corôado 
de um zimborio ou cupula magnifica. A muralha ex
terior é acon1panhada de un1a linha triplice de 72 tor
res, e nas n1uralhas e torres vê-se de espaço a espaço 
nichos abertos, que resguardam figuras de tamanho 
m·1ior crue o ordinario e e1n numero de mais de qQO ! 

O que assombra, 'porém, é que n0 inonte dos deoses 
Gounong Dieng tap-i:\:>em chamado G ott1101ig p»ahó por 
affectar a forma de um prahó ou canôa, encon,tran1.-;Se 
·os restos de 400 tem pl01?·, ' dispostos de u m mo9.o ad

, ,··mirav.;el, e t'or.mando ·grandes ruas reg~1lares' . ·, .. 
1 ' ' 

· ·k,léni destes ha ó 1nagniUco" mausoléo ~nusiiln1~no, 
de ·Tr~ng~lanj o pequeno edificio .de ~entul de r~ra 1 
elegancia ; o de Gidah, cujos o'rnatos e es·cul ptura reve- "'·., ~·,,ur, 
Iam admiravel habilidade; as ruinas de Madjapahit, 
.que cobrem o espaço de muitas milhas, e as antigui
dades de P enataram reputadas as ina is curiosas econ
sideraveis de Java. 

O DRAZIL E A OCEANIA 267 

Este povo tão dado ás artes, já antes das suas re
lações com os Europeos, estava dividido e e1n guer
ras que datavam de muitos seculos. O espirito guer
reiro, succedendo-se ao genio das artes, influira para 
que toda a população 1nasculina foss.e sujeita ao ser 
viço militar, de modo que a Providencia, que deu um 
ferrão ás abelhas para defenderem as suas muralhas 
de cera, parecia t er chamado toda esta população ás 
armas, aguerrindo-a durante muítos seculos para que 
defendessem da occupação estrang~ira as obras dos 
s~us .antepassados. . . , , 

,Não seria, pois, .sem g rande difficuld~de q:uy, · ~li· se 
estabelecerião os Europeos. Quasi esgotados.os.recur
sos 'de Portugal, e quando n'aquelles mar~s declinaV'a 
o seu poder, appareceram em 1596 os Ifollandezes sob · 
o commando de Hontman. Ali formaram um estabele
cimento em t600'; mas foi sómente fomentando as des
avenças entre os soberanos e os vassallos , favorecendo 
ora a uns, ora a outros, que ensanchara1n as suas 
possessões e cimentaram o seu poder com o sangue 
de infinitas victimas. 

«Estes negociantes conquistadores escreve o autor 
que já por vezes citamos (1), soubera1n fundar-se e 
consolidar o seu dominio, aproveitando-se habihnente 
das desordens originadas das ]eis feudaes en;t vigor, e ·, 
aniquilar o poder dos reis e dos grandes vass8Jllbs, 
iá . auxiliando,.a ·estes contl'a . os ·soberanos., fã ~uX'i-
t) ' 1 1 . ' "'-' ' . ' \\ 

,!fiando os soberanos co1J.tra os vassallos, qúan,d:o j~ e$"" 
tavam ·por estes meio c9nvencidos. )) · ,· · 

Se quereis fazer umâ idéa do que foran1. os Ho~lan
dezes em Java, e de como o amor do lucro tão po
deroso e fatal como a ambição barateia o sangue huma-

(1) R ienzi, t. 1, pag. 97. 
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no para conseguir 0s seus s~us fins, basta saibaes que 
rebellara1n -se não em um seculo barbaro, ma-s em 
1737, nãoselvagens ne1n anthropophagos que se torna
Ta uma desculpa sediça para a crueldade, mas os Chins 
de Bata via. Batidos os revoltosos fóra da cidad"6, 08 de 
dentro que não tinham tomado parte activa na revolta, 
foram obrigados a recolher-se ás Slilas ca8as em quanto 
a po_pulação christã se deu orden1 de o_s matar e 
roubar sem mercê nem piedade; e assün se execu
tou por tal for1na que de nove .mil que eram escapa
ran1 só 150 ! 

Sen1elhantes aos. J áos são os 11abitantes das' ilhas de 
Maduré, Lombok, e Bali. Sóme11te os de Bali (chamada 
tamhem a pequena Java), en1 numero de um milhão de 
habitantes, posto que e1np1'egue1n as designações de 
aZlah e tuan (1) se@iue1n o culto de Chiva, depois que 
abandonáram o de,Bu11da. São de.côr rnais .clara, n1ais 
fortes, mais be1n feitos, mais intelligentes que os.Jáos; 
porém ao mesmo tempo mais altivos, e insociaveis; 
Não contam sómente as quatro classes dos seotarios de 
Chiva; mas uma 5. ª a dos seus poleaes aqui chamados 
chandallas, classeimpuva que p0r isso habita .fóra das 
povoações. 

O nlais nota vel dos seus costumes é levarem ao ex
tremo da barbaridade, o sacrificio das viuvas, no tu 
mulo dos inaridos , e o das escravas por n1orte das se
nh.oras. 

Escrevem e têm livros, mas de folhas de pal1nei~·as 
que offerecem pouca duração, e alé1n de ser trabalhoso 
o processo <la escriptura, poul)os se dão ao iuister de 
amanuenses, porque teme1n offender escrupulos e 

"' 
(1) . P alavra que na lingua mala id serve para exprimir a 

noção da divindade. 

\ 
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prejuizos 'com a forma que casualmente dessem ,á 
,letra. 

Como a descripção de cada uma dessas grandes fa~ 
milias que os etl1nographos grupam debaixo da deno
minação commum de lY.lalaios, trazia algu1ua confu
'Sâo; consultarei alguns autores (cabendo o primeiro 
:lagar a Etienzi) par.a dar uma noticia do~ ·Seus . carac~ 
.te.ves physicos ern geral. 

:São os malaios de estatura i11édia, mas fornidos e 
bem proporcionados, de modo que apresentam os ca
racterísticos da força : posto que andem descalços» 
tê1n os pés pequenos, alimentamse como os habitantes 
de climas quentes, de substancias ligeiras, tomadas 
em pequenas quantidades, o seu alimento é o arroz . . ' o sagu, peixe, fruc.~s, e especiarias. Homens e mulhe-
1-e.s fazem frequente uso de perfumes, queimando nos 
ses .aposentos benjoiin e gommas odoríferas. 

Usam os Malaios d.e uma comidç, que lhes ennegrece 
os dentes, o que reputan1 signal O.e belleza. É estaco
mida o betel, que_ mascam misturando co1n cal viva, 
noz do a'teck e f un10 : a esta mistura cha1na1n os J áos 
Seri, e se crê que seja estomacal, porque a isso se 
qu:er attribuir ter;~m. geralmente . os que della fazem 
uso habitual o halito perfumado. Outros, em vez do 

\ 

betel t?mam o gambir, tambem julgado estomacal, 
extrah1do da substancia adstringente de mna planta 
sarment~sa, que tan1bem ennegrece os dentes, oéo da 
boeca e 11ngua, mas sem alterar as gengivas. Em al
gumas das ilhas da n1lalasia lin1am OS dentes, ,em QU

·tras cobrem-nos de ouro, geralmente, porém, os en-
·negrecem, temendo apparecer com elles brancos a 
que cha1nam dentadura de cão. 

Parecem participar dos Hindous e dos Chins 1 porém 
a côr da pelle approxi1na-se ,ao veri-nelho escuro do ti-
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' 

jolo que distingue oslllirtezes e Cat·aibas. Approxima
se tambe1n em alguns ao branco e ao preto, o que se 
deve a mistura de raças. O tamanho da cabeça é me
nor que o setimo da altura ; o angulo facial, segundo 
a medida de Rienzi formado de 2 l inhas, que partem 
dos dentes incisivos superiores, acanhando uma á 
nascença do nariz outra no orificio auricular, é de 80 
a 85 g ráos, raras vezes de 85 a 90; o nariz é curto, 
grosso, e algumas vezes achatado, a bôca grande, 
mesrp.o entre as mulheres, os olhos inuitas vezes óbli
quos ma,.is ou menos CDnforme a répetição de cruz~- ' 
m~nto oop~ o~ Qhins. · 

' 
1Este .f;lcto qµ~ ,Pór tal íorn1a generali.samo's, carece 

de ' explicação. Sabe-se que os Chins desde terppós 
mui remotos emigram para as ilhas da Ocea~ia atrahi
<los pelos lucros que lhe deixa o cornmercio e inte
resse da lavoura e pescaria: ali se ef.ltabeleceram em 
grande numero, e como as leis da China obstem sob 
a commina:;ão das penas mais sevéra as emigração . 
do outro sex.), casam-se com as mulheres indígenas, e 
d'ahi vem a obliquidade dos olhos que não é caracter 
proprio da priineira raça malaia. 

As mulheres são bonitas, asseiadas, esbeltas, flexi
veis de talhe, e pouco pudicas; entre estas a côr é <le 
ordin,ario mais clara, sendo quasi brancas as de Nla-

• 

nilha' e Formosa. 
1 

;Fran<Üscó Leguat (1), dizendo qne 'as mulheres de 
J:a.v:~· qué ·não se expõem co1no 'ºs hon1ens /;\OS grandes 

" , 1 ' + 1 1 1 ~ 

·ardores :do sol,' sã:o menos trigueiras que elles, accres- · 
oentc'l que tem o rosto bello, o seio alto e bem feito, ~ , 
tez boa e fina, e os olhos vivos, o riso agradavel, e 
que algumas ha que dançam com graça. 

~1) Francisco Legual ( Voyagesde). Am_sterdam, t. 2.0
, pag.130. 

O BRAZJL E A OCEANIA 271 

Concluimos a descripção dos caracteres physicos 
desta raça com dizer que está sujeita a febres, syphiles, 
elefantiases, e á lepra; querendo alguns ,qúe elles 
fossem os primeiros a conhecer o t errível cholera, 
que os Jáos chamam Mordechi. 

Vejamos agora se podemos acabar e explicar ore
trato do h::>mem com o desenho de suas habitações. 

As habitações ruraes (1) nas principaes ilhas da 
~Ialasia, não são nunca isoladas, mas .grupad;;i.s e ag

. gl0meradas como pequenas aldeias; e tanto as ruraes 
0omo as urbanas são cercadas de jardins'. E~ Jav~ e · 

· Surnatra, nas Filippi11as e . Celebs aquellas s~o .. c0.ns
tt;uidas . em :um plano pouoo elevado do solo, sem 

• 
nenhuma outra abertura mais do que a porta . . As pa-
redes e divisões são de bambú ·entretecido; o tecto 
das· folhas lanceoladas do 'nipa, ou de outra especie 
de bambú a que chamam sirap. De u1n lado mora o· ' 
pai de familia, do outro os filhos, corre uma varanda 
pela frente, que vai de uma a outra extremidade da 
casa1 onde os homens tomam fresco, e as mulheres se 
entregam ás suas occupações do1nesticas. 1\.s casas 
dos chefes tê1n 5 ou 6 quartos, e importariam em 

• 
20 quando as ordinarias custassem um. 

Não tem són1ente casas vulgares, e moradas dos 
'chefes, mas ta1nbem palaci9s, e como alén1 dos pala
cios muito acin1a delles. em sumptuosidade e arte. 'OS . 

• ' ' ,. 1 1 1 ' 

te~.plos, de <Jue já nos occupa:mos. . . · , : .', 
.O 'pal~cio (kratctn) ófferece a perspectiva tle .'u~J1 v~st@· 

,.,.,
1
,:;•.w·· . quadrado de á~tas m.uralhas, circumvala'd~s pq.r . 'Q.:U

fôsso. O k·ratan de Djokarta te.m uma légua . d~ cir
cuito, e delle se diz que no cerco que soffreu .e1n 1.812 

(1) A descripção que damos das habitações e vestidos dos 
Malaios é tirada de Raffles e Cra\vfurd. 



272 O BRAZIL E :A. 0 .C·EANIA 

não conteve menos de quinze mil homens. Estes pa
lacios têm na frente uma praça, o alun-alun, ao lado 
da praça. a p:rincipal escadaria, no fim della, já no 
cimo do edificio, uma plataforma ou terraço, donde 
o soberano se mostra ao povo, e1n quanto os pange
rans, que são qs príncipes .e os nobres, occupam os 
degrá.os, -segundo as suas dignidades formando un1 
espectaculo vistoso. 

Do outro lado do .alun-alun ica a mesquita, e no 
centro da praça uma vasta galeria aberta por todos 
os lados, e sustentada por dois renques de columnas. 
A esta galeria, que pint~m e douram ricamente, _dão 
o nome de mindopo ou bangral, ainda que tambem se 
ohame com os rp.esmos nomes u.ma construcção a un1 
lado da praça, onde se reunem os .panger.ans antes da 
audiencia do sultão. 

.As casas têm poucos inoveis, pois não usão mesas 
nem cadeiras. Qs Jáos comem em esteinas, de pernas 
cruzadas, sem facas nem garfos, e servindo-se da co
lher sómente para tomar os liquidas. Segundo o uso 
musulmano, não leva1n ao prato senão a inão direita, 
1e tomam o comer com o :pollegar e outr0 dedo. 

O vestuario é-lhes necessario por causa da tempe
ratura da atmosphera qual é em Java, S.umatra, Bor
-aeo, etc. Nestas ilhas v:estem-se be1n, e preza1n o ali

.mho. 
Tiveram antigamente leis sumptuarias, e antes .que 

oahissem em ·desuso, cada classe tinha um vestuario 
privativo que não podia1n modificar, sen-do certos es
tofos reservados aos principes da fa1nilia real. floje 
,a mais importante distinGçào que neste particuJar 
extren1a as classes está na maneira de trazer o kris. 

Os sacerdotes têm um vestido branco e um turbante 
se1nelhante ao dos Ar~b~s. Os.Malaios em geral, como 

r 
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os Jáos de classe inferior, uS>am do sarong, especie de 
sacco sem fundo que usam como os escocezes du plaid 
e um bonnet·ou lenço na ca:beça, quasi a modo detur:.. 
bante. Além do sarong, mesmo o Jáo de classe infe
rior usa do kola1nbi, que é um vestido de mangais cur
tas, o kris con10 arma defensiva:, e na cabeça u1n lenço 
e1n vez de turbante. Os homens costu1na1n voitar oca
bello para o alto da cabeça e o seguram com um pente. 

Os nobres têm dois·vestua:rios, o de guerra e o de 
cô.rte: o primeiro quasi na<la 1nais é do que umas pan
talonas e tres krises do laào direito, e nas costas e do 
lado esque1!do a esp'ada e boldrié. Trazem tambem 
sandalia e pantufos, e usà1n os cabellos co1npridos; 
que os homens da alta classe julga111 de boa feição tra
zer fluctuantes. Os malaios, porém, que não são Jáos 
assim con10 os Buguis os trazem curtos qualquer que 
seja a classe a que pertençam; 

Dos tres krises con1 que os Jáos se apresentan1, o 
pri1neiro é adquirido, o segundo é herdado e o ter· 
ceiro dadiva esponsalicia do sogro. Assim apresenta
se o nobre, revelando ter ao mesmo te1npo, descen
dentes, posses e mulher. 

Se Và;o á côrte, os nobres· leva1n os braços e-as espa
duas nuas, assim como o tronco do corpo até á cin
tura; esfregam-se co1n uns pós de côr branca ou de 
amarello brilhante, côr extrahida talvez do açaftão. 

As damas differe1n no trajar do commum das inu
ll1eres pelo luxo e riqueza do · estofo que vesten1, e 
pela uso de pedras preciosas. Assim· como os homens 
trazem sandalias, e se vão á côrte, é da etiqueta que 
leve1n dian1antes·, flôres na cabeça, e uma cinta de 
seda amarella com franjas·vermelhas nas pontas. Esta 
distincção de trajes entre ag n1ulheres das diversas 
classes não importa, como· se poderia suppôr, un1a 
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differença radical nas condições. Todas ellas acti vas ' 
e industriosas se encarregam de tecer os vestidos dos 
maridos; porque estes se enorgulhecem e vangloriam 
de que ellas se inostrem peritas, ~ neste ponto se 
acham por ta l forma niveladas, que a esposa do rei 
sujeita-se a este costume como a mulher do mais 
pobre. 

São dados á navegação como eram os malaios, po
diam transfo,rmar-se e de facto se transforn1ava1n em 
piratas, ainda que algumai;; vezes tambe1n a sua acti
vidade se empregaria em tratos mais honestos. Da-

, va1n-se pois ao' cbmmetoio, e a China de ha inuitos se-
. ' 
cl11?~ mercado das suas producções, dava-lhes ta1nbem 
oommereia.ntes. 

Após o cómmercio vinha a colonisação lenta e in
sensível que s'e origina das relações do commercio, 
do cruzamento das r aças, da troca dos costu1n es, da 
linguagen1 e da religião. E tantos eram e tantos são 
ainda os Chins nestas partes que arrostam a autori
dade dos prü1cipes indígenas, ao passo que zombavam 
dos Hollandezes. Diz Crawford que os djonks, ou jun
cos, navios de 100 a 150 toneladas transportam an-

• 
nualmente de 400 a 500 Chins para Java, além dos 
que de1nandam as Filippinas, Hollo, Buitang; Banka 
e outras ilhas. 

A a.gricultura abandonada pelos Malaios, que a es-· 
t jmam em pouco, está na;smãos· dos Chins, povo labo· . ' 
r,~~sp e i;\ctivo que só tem doiiS feriàdos; 

1
0 'primeiro e 

'1· u~ti~o d~ ~ada atino. o prinl:'eiro que 'é destinado a 
vi~itas e'ntre si, depo~s da co1nmen:1oraçâo dos finad'os 
eom que re1natam o anno. Dos generos da sua cul
tura, que são ao ines1no tempo 'os de producção bra
zileira, a Oceania hollandeza dá annual1nente 6:000 

• 

toneladas de café além de 150:000 quintaes que Java 
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prod~z, e 12 a 15 nlilhões de lb. de assucar, (cerca 
de 300:000 arrobas) que lá se vende por um sexto do 
preço dos assuoares do Brazil. Estes resultados são 
devidos em grande par te á industria hollandeza; mas 
fôra injusto negar-se que os Chins cooperam podero
samente para elles ; porque os Chins inünigos do ocio 
parecem ter profundamente gravado no espirito a 
inaxima. de un1 dos ln1peradores do celeste imperio, 
que lhes dizia exhortando-os ao trabalho. « Se e1n 
algum recanto do celeste imperio existir um homem 
que nada faça, deve de haver outro que por essa , 
n1es1na razão sof(ra e careça do necessa:rio. » .. 

Na Malasia é tole1~avel ·a ~orte das inulh~te.s, excep..
to entre os Batas e alguns oq,tros, que as rep.utahjI ou 
pelo me.nos as tratam como ~estas de carga. A anthro
pophagia, que inais ou n1enos existe e1n toda a Ocea
nia don1ina aqui principalmente, assim como a escra
vatura, que é alin1entada por uma especie de trafico 
activado pela piratar ia. Os A chenenses, os Buguis e os 
Malaios são os principaes traficantes, e os theatros de 
suas mais frequentes expedições as ilhas Celebes, Fi
lippinas, Pulo-Nias, Bornéo, Tin1or e a Papuazia. 

São to<los muito dados á bebida, que conhecem com 
o no1ne ae Jca·vva, cujo nome parece recordar o cat;tim 
dos nossos lndios. E1n vez de pinturas, trazem dese· 

I 
, ,, nhps gravado$ n~ pelle de modo indele:el, com.o diz 
, ,} . . .e.ntre oµtros, Faria e S0uza. « En la p1el de todo el 
.· ~ ....... ?ue~po ~~a~~ .n:uchas labores.' » . . . . :' .7. · '. . ,' 

· Quanto a hngufitge1n não t endo podido cons1;J.lt~r · 
' sen'ão alguns vocabularios . i1nperfeitos e re~-u~id:ps~ 

refiro-me á opinião de Rienzi, que diz ser o m,alaio a 
1nais extensa das linguas da Oceania, a qual eom iuais 
pureza é fallada e1n Stun atra , donde é originaria. E 
usada (escreve o mesmo autor) nas costas das ilhas 
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q:ue fazem parte da Malasia, en1 par~e d.a penin,gu'la 
da Malakka, e o que é inais extraord1n~r10 e1n Mada
uascar J·unto ás costas d 'Africa e na ilha Formosa 0 

' E i· situada. perto da China e do J apão. -1 st~ i~gua, ac .. 
cl'escerrta elle, tào harmoniosa como a italiana el o 
portug uez está consagrada aos .negoci?s e ao com--· 
mercio : e bem que tenha admittido n1u1tos vocabulos 
sanscritos, talingas e· arabes, é como o flindostão na 
Irrdia, co1no a lingua· franca em Argel e no Levante, 
e co1no o Francez na' Europa. 

Com o uso àe u1na lingua perfeita, harn1oniosa e 
rica, não chegaram comtu·clo os malaios a compor tra
tadb n·enhum scientifico ou especulativo : clelles se 
diz que eram inais versados e1n astronomia do que em 
nenhu1na outra sciencia; pois que nas suas· navega
ções se guiavam pelos astros, e conhecian1 o curso dos 
planetas, as' plel.ades, o syrio, o~ion~ & rr~inh:arn, porérr:,, 
litteratura se lhes faltava a sc1enc1a. Sabe-se de mui
tos romances dos Jáos, entre outros o do malaventu
rado Pandji, príncipe de fa.bulos-a memoria, de apo
logos sanscri ptos, de poesias antigas ~ par'aphrases 
dos dois grandes poe1nas epicos· da Ind1~·, ? M~thab ... 
harata de Viara e o Ramayana de Valm1k1; e entre 
as grandes obras da sua litteratura conta'-se o Brata
yon-dha poe1na epico da g'uerra sagrada·, e o JJ1-aneu
maya obra mythologica. 

Tratando da litteratura não nos devemos esquecer 
do theatro. Tê1n elles duas especies de composições 
dra1naticas : o topeng, cujos pe1•sonagens são inasca
rados, e o waiang, theatro de sombrinhas e boneco:. 
O assumpto do topen,g é tirado da historia de Pandg1, 
0 heróe predilecto da historia de Java. Quando, po
rém, o prirrcipe assiste ao especta culo os actores 
d~ixam a mascara, e cada um recita a sua parte ; nas 

' 
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outras occasiões, o que é m.a.is frequente, o dalang, 
que corresponde ao nosso director, contra-regra, e 
ao mesmo tempo ao nosso pento de theatro, vai reci
tando o dialogo, em quanto os actores em numero de 
seis gesticulam; e a n::iusica comp-osta de quatro ins
trumentos, os acompanha1 exprimindo os diversos. 
affectos que se querem transmittir. aos espeetadores. 

O que faz .entre elles as vezes de, comedia é uma 
acção.mal concertada.entre um macaco, u1n cão e um 
idiota: e outras vezes uma especie de pantomin1a, em 
que os personagens se.c.ombatem, vestidos com pelles 
de animaes ferozes. 

O assumpto do wayang é tirado dos primeiros tem
pos da historia de Java, antes da destruiÇão do impe
rio de Madjapahit. Ha tres especies de wayarigs. · 

O w.ayang-pu'flva, que· trata dos deos:es., semideoses, 
e heróes de Java, e da India, segundo os poemas de 
Ran1a e Mitanraga. 

O wayang-gedok, começai donde acaba aquelle, 
desde: o temp0 de Parikisi.t, e do seu·su·caessor· Lalean 
até. Q; seu restabelecimento. O dran1a do primeiro 
genero é recit<ldo na lingua erudita, escripta. ou reli
giosa de Java, o kawi; e o seg.undo _en1 jáo vulgar. 

O wayan.g-klitilc 'é 1uma representaq.ã0 de b@necos, 
e o assumpto tirado das chronicas javanezas, desde o 
imperio de Majajaran, até. o fim do de Madjapahit. 

O dalang, personagem de que já fallamos é muito 
repeitado, e a sua pro:fissãu.d.ebaixo de inuitos p'ontt>s, 
con1paravel á dos antigos· bardos .. E é tanto mais con
siderado o seu emprego, que! ao dalang in.cumbe aben
çoar o primogenito de caàa fa.m~lia, , repetindo com 
·s.olemnidade diversÇ\s passagens das antigas lendas. 

Generalisando os factos temos que a- reli.aião m·ais 
seguida, é o mahometismo, posto qu.e.o culto-de.Budha 

16 
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tenha sectarios no interior de Java, e o de Chiva em 
alguns outros pontos. 

Temos para os caracteres,· segundo a maior parte 
dos viajantes hollandezes (1) .que os naturae$ destas. 
il~as são robustos, be:tn feitos, aervosos e ben1 mus• 
culados, o rosto chato, faces largas, palpebras gran- ' 
des, olhos pequenos, maxillas grandes, cabellos cor
ridos, tez morena, pouca barba, ao que se deve 
accrescentar que deixam crescer as unhas, e limão os 
dentes. 

Quanto á condição dos malaios, dire1nos, genera-
lisa11do tarnbem os factos, que elles vivia1n no estado 

' f 
feud al. Utna pequena parte da nação se compunha 
dos nobres, os orang-kaias, que viviam na maior inde
pendencia, e exerciam um despotismo tanto inais vio
lento, que davam por fundamento a sua ?roeminencia 
o terem un1a origem divina : a maioria era serva ou 
escrava; porém eram os nobres os que apezar de seu . . 
numero limitado avultavan1 pela influencia moral. · • EsfeS .. aproveitavam~se · do seu poderio para se reb~l.l~~ ~ .. ~ 1.1 

· rem contra o sultã9, e autoridatles superiores, ~m1 'u;,-:·-;,~ 
quanto por outro lado pesavam despoticamente sobre · 
a população, de cujos suores viviam e seopulentava1n. 

« Curvados (escreve Rienzi) (2), curvados sob o im
perio da organisação feudal, os malaios sào inquietos, 
turbulentos ... amam oom paixão as navegações lon~ , 
,ginquas, a~ e1~igrações, ~s gperras, as empre~as aríj~- ·1111,,.xi:o:«:,,, 

cadas, a:s '·a'.vynturas per1gosas, ·as festas , a p1lhq:gem., 
os combates, os jogos, a vingança e · a galantéria. · . 
posto que fallem a lingua mais doce e mais harmo- · . 
niosa do Oriente, são perfidos, ferozes, e implacaveis · 

(1) Recueil dea Voyages de la compagnie d' Hollande. 
Amsterdam, 1702, t. 1.0

, pag. 392. 
(2) l;lienzi, observ;:i.ções citadas, 't. 1.0

, P,ag. 87. 
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em suas inimizades. Pouco religiosos, não obe<lecendo 
a alguma outra lei senão aos prejuizos insensatos de 
uma pretendida honra, raras vezes de accôrdo co1n 
as l€1is <la justiça e da hµmanidade, estão semP,re ~ern . 
armas, e sempre em gqerras, ou eq.tre si, ou corri os 
seus vizinhos. » ' 

É tempo já de nos occuparmos con1 os Polyriesios. 



CAPITULO .III 

POLYNES IOS 

Démos como principaes pontos da Polynesia, se
gundo a divisão de Eichtal (i ), a Nova Zeelandia, os 
archipelagos de Sandwich, Taiti e Tonga; porque, 
como quer este autor em todos estes pontos, ainda 
que tão afastados, é a raça a mesma e a linguagem 
identica. 

Para dar uma idéa ainda que fraca da importancia 
do povo de que nos vamos occupar, citaremos um 
trecho de Eichtal na obra citada, o qual depois de 
varias considerações em qne procura provar a con-
f ormidade das raças na Oceania, nota por fim a seme
lhança da sua organisação social e do seu systema 
religioso, systema que segundo nos tem revelado 
Morenhout (2) é muito superior a idéa que delle se 
tinha forn1ado ao principio, e que apresenta concor
dancias tão extraordinarias co1n os systemas religio
sos da Asia e do Egypto, que hoje de necessidade 
devemos ali reconhecer um fóco de iniciação, que 
tinha sido por muito tempo ignorado. 

(l) Hutoire et origine dei Foullah1. 
(2) Vogage au~ Ile1 du Grand Oaean. 
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"(( Este desenvolvimento pareceu tão extraordinario 
a alguns escriptores, á frente dos quaes deveremos 
collocar U rville e Morenhout, que elles acreditavam 
que tal desenvolvimento não podia ter tido começo 
em uma sociedade purame~te insular. Por outro lado, 
apoiando-,se em algumas tradições locaes, collocáram 
a séde deste desenvolvimento em um continente que 
outr'ora teria existido á leste da Oceania, e que 
depois terá desapparecido por um cataclysmo ter
restre. Esta hypothese que tambem estes autores 
não apresentaram senão sob a fórma dubitativa, está 
com effeito longe de poder ser demonstrada, e nem 
por ventura se faz precisa para a explicação dos 
factos a que deve a sua invenção, mas aó menos 
demonstra qual é o gráo de iinpressão produzida 
pelo expeetaculo da civilisação polynesia sobre aquel
les que a estudaram. » 

'Qualquer, po11ém, que tenha sido a 01,igem dos po
lynesios, passare1nos de leve sobre o a~sumpto, como 
u1n d'aquelles pontos duvidosos , para cuja solução 
nem a historia nen1 os 1nonumentos, nem asTelaçõei 
dos via:jantes nos prestam sufficiente luz. 

A affinidade dos dialectos polynesios ha muito 
entre'v:ista, n1as completamente demonstrada pela 
pri1neira vez peloillustre M,arsden (1), levouCrawfurd 
a presuppôr a existencia de um povo que elle chamou 
« The great polynesian people », que os Francezes 
traduziram, o g rande Polynesio (le grande polynesien) 
expressão que foi como consagrada por Balqi no seu 
Atlas Ethnographico. 

P ensando que a civilisação polynesia deveria ·ter 
tido um foco, qner Crawfurd enxergai-o em Java 

(1) Mi1e. \Vorlca. 

16. 
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~·· l (2) o .bra citada, pag. 15~ ; ~ ', . '\' 1 '1 il: ' 

•
1

(8~ Vide ' t. '2.~ à.as, , Afef!t~'hiÇis 4a A,êadem/Çt;, da~ I~<:'fi~pç6és . 
. , '•. ~e~lierche·s sur les n~vigat~ons de.s Chinois P,u.c~!é de l'kmé

r1a,uer e't âe qu~l9ues P.euP,l.es sitvês, à1 1'~:xtuémité orient,ale 
d'A'Sie. » · " .. 
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Ellis (1) suppõe que 0s -Polynesios São origina:rcj~s da 
America m.eridional, bem ·que nem ·um, <nem outro 
·dos autores citados des·cobr.issea·n . fundamen·to algum 
nem ·mesmo ·para uma hypothese neste sentido; 'etn 

quanto outros n-egam que haja ·semelhan·ça algama 
entre os Polyn,esios e Ame<ric.an0s, .nem de teis~ ·nem 
de costumes, nem de constituição physica. Este autot,, 
porém, esoreven9"o s0b ·a .influeFieia de opiniões intei
ramente differe.ntes das tl{•U'e ·u:r..ville ·8 Nlo.renlIOUt 
adopta11a:m, concorda, ainda assim ·com elles'.quanto á ·, 
direcção que tiveram os Polynesios em s·uas emigra-
1ções. 

« Os monumentos que ·<Se e·ncontram (eS0reye 
.elle1 (2), na'.S ilhas da Polyn·esj:a o-rientál são todos por 
•e:xitr-eroo gr,ossei·ros, ·e por consequenoia faze,n;i crêr 
q ,ue-~» .po-.r~ a que pertenciam devia descender de ·uma 
paç~Q, c:iijo ·e$tado fosse ·pro:x;imo a:o ·da ba1~har:ia, e 
assim, ~ncapaz de o:onJStruir as emba:re,açfies· pt>'r cujo 

. meio ·.dev~ria elle ter percgr:rido nos mares do sul de 
seis a oito.mil milhas, aentr:a os ventos .gJZraes ~alisa.,. 
dos) .que sopram regularmente .de ,leste, o que à.e ne.
.~essi4ad~·se deverã sµpJi>ôr se .quizer1nos que:0~ f:po~y
nesios descendam ,dos 1nialªios. 

<( .Por outro iado facil ·é de eo,nceber com.0
1
os:,mp,la:ies 

1terião podid0 vir de levant~ . : os vent,os .terião facili-, 
tado a sua pass?-.ge1n ; e de .)llais o ·estado ~lemen:t~J.? 
da sua çivilisaç;~o quando .foram d.,escobertos, antes 
faria len1brar a condiç-ão dos . ab.ol'i,gelte.S.· da America 
'do que a dos; asiatiCO$. >> 

Apoia-se tambem este autor no exempto frequente 
de viagens em frageis canôas, se.gu.irido .a '.mesma 

(1} P;olg·nesia re$e(Jt,rches. 
(~) T. 2. ~' pag. 50., 

.. 
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direcção, e nas tradiç©es tla'iih'a ... de~Raia:tea~ e de· uma 
da:s de Harvey, co11cl11indo tp1e 'a;s pupulaç{'.Jes das 
ilhas do mar do ;$ul vieram ae leste. 0 que parece 
comprovar a opinião deste autor é que as tlerrota'S 
m·a:ritimas lenH~,radas pélos viajan:tes ·ou con~ervadas 

' . . . 
n-as tradições :dos na~u,ra:es, .:effectuaram..-se invarra-
velmente de leste a oes.ve, isto é, ·efn sentido directa
.mente cO'ntrario ao €Jue,aev-eria ter·acontecid.o no easo 
de que a população destas ilhas· tivesse ~vindo do ãr
'Chip.elago indiatico. Isto ·comtude não tem sido ~razão 
bastante para que os autores unifor1nisa;gsem as -suas 
opiniões ou conjecturas. 'Les:so,n ,os fa:z descendentes 
dos Oarelinos, Mangoes :e -Japões. Marsden os -reputa 
originariés üe Sumatra~ Me!ltebrun de Java (nem 
'Sómente os Fâ!ynesios corao ·os JMlíJatios) ~ Forster 
(pai) (1) ·de u1n .a11tigó 'continent? qué s~ sup~õe· ·su}?

. mergidQ e ·reduzido a ilhaB : 1 e esta igualme)l.te ·a 
'Opinião d:e Dumond d'Urville (2); sendo ,q1fe· qua;nt~·a 
·:<Iir€eÇ'ão .destas .e1nigrações são CCfflCO'rdes. ·Eitrs, 
,Morenhout, Urville e ·Mae Oolloe. '(3). 

~Rienzi corrsiderarrdo-os ·.como tribus dispersais ·da 
·mes1na 'nação, porém :âind.a semelhét<ntes,e1n lingua
gem., instituições, ceremonias e 'notapu, algum.as vezes 
com ·as mesmas leis e o mesmo oalt0, qu·er que ·a sua 

· p~tria commum, a officina gerrtium, sej'a iflGrnéo,) e :o 
· 'tronco dO'S 'Polynes·ios, o-s Dayas ..Buguis. 

Alg~ns dentre estes hon1ens, (escreve elle{4~)) ·teFã:o 

·"à:bandon1ado a sua :anti:ga ·patria e trans:pprtado o 
s~bresalente da sua pe>pulação, seguindo o ma~~ entre 

. Kalemantan e Mindaináo; e po.r•este meiQ terã0 pene-

('.l!J '2:ª ViarJem de Vook. 
(2) Voyage ,de l'Astrolab~; .. . . 
(3) Rese(l,rches ph~/;osoph11ca:l ·and a:ntiquarian. 
(4) T. 1.•, pag. 356. 
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trado no grande archipelago das Carolinas, donde se 
foram successivamente estabelecendo em outras ilhas, 
á ined~da que os polypos e vulcões, teriam collocado 
novas terras no Oceano. , · . ' . 
· · Eichtal, que já algumas ve;zes citamos, expondo a.s ,. 

. opiniões de Marsden e de Crawfurd, acha-as descul- '' · 
paveis, porque não poderam ter estes dois autores 
muitas noções dos Polynesios; pois o que no seu 
tempo havia a tal respeito de mais importante eram 
os dados fornecidos por Cook, e Bouganville, não 
tendo ainda apparecido os trabalhos dos Missionarios 
Ingle·zes, o~ de Freycinet, Urville, Cliami~so , Luthe., 
l(otzliue, Dillon e Morenhout e de outros sobre· as 
populações, linguas e instituições dos Polynesios. Na 
opinião de Eichtal a origem da civilisação do grande 
Polynesio do archipelago se acha na Polynesia 
propriamente dita; pois este autor pretende que tenha 
havido importação dos elementos Polynesios para a . ~ 

r egião occidental da Oce~nia, e que o Inverso não 
: seJ·a í~ualmente verdadeiro. Esta falta cl~ reciproqi·-: • 
dÇl.de ~xplica elle 'por consider'aÇões meteor01ogiaas,:.' 

. ' 
que é certo, outros antes delle já tinham !eito, m~~ 
que elle collige e reproduz porque fazem ao seu caso. 
Os fundamentos da sua opinião podem resumir-se 
em poucas palavras. Em toda a extenção do mar do 
sul, entre os tre-picos, o curso dos ventos alisados é 

, de leste a oesté: as correQtes geraes seguem a mesma 
.•. d'ir~~çã01, :P:~r cujo motivo as fra?~s e.aibar,ca:ções d.os' 
, 'Pôlyn'estos poderião ir facil1nente 

11

de, ilha em· iI4a, 
da Polyrtesia ao archipelago, donde uma vez chega
das, se verião impossibilitadas de voltar. 

Morenhout resume as suas opiniões sobre a origem 
e emigração deste povo (1). 

(1) Voyage auz l les du Grand Océan, t . 2 e., pag. 250. 
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« Se é verdade que os fócos das populações se pos
sam reconhecer pela belleza e pe:rf eiçã.o corporea de 
cada uma das farnilias que as constituerp; e se cada 
µm destes fócos é o centro ·de .uma lingua inãe da qual 
p:rovieram differentes idiomas ou dialectos, é certo que 
as ilhas Polynesias sã:o o fóco da grande familia 
malaia; porque só nas ilhas Polynesias esta raçe) 
junta a uma estatura elevada e ás bellas proporções 
u1na regularidade e belleza corporea que se não acha 
em nenhun1a dag partes das ilhas malaias, nas quaes, 
assim con10 differem a linguagem, os habitos e os 
costun1es, differem os traços, e por toda a parte pare
ce1n ccrron1pidos pela m,istura de espeçies menos ' 
bellas, e de idio1nas inenos perfeitos. 

La Perouse, compartilhando as opiniões do seu 
t empo, quanto á origem n1alaia dos Polymesios, pro
cura prevenir e responder a objecçõ.o que se poderia 
formular de t erem os Polynesios estatura, força e 
proporções superiores aos malaios. S uppõe que el~es . 

, de·v,e:rião· estas ,qualidades á 'abundancia de 1;1lim~nt~s, 
' á doçur~ do clilna, e á influencia de differentes .causas 

physicas que tivessé'm constantemente obrado sobre 
elles durante muitas gerações successivas. Não obs
tante, Morenhout conclue que o fóco dessa bella raça 
teria sido um continente situado a leste do mar Paci
fico. 

Como se1nelhante hypothese foi mais amplamente 
d~senvolvida por d't}rvill~ , aproveitar-nos,..he~os .tla 
exposiçao deste viajante (1). · " 

« Quando se. reflecte attentamente nesta admiravel 
semelhança de caracteres physicos, de costumes, de 

{1) "llogage de l'Astrolabe. Phllologie, pag. 303. Morenhout,. 
t. 1, pag. 571, Ellis, t. 1, pag. 386. 
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idéas religiosas e de linguagem entre os grupos da 
Polynesia ; semelhança tal que estes homens parece
riam antes pertencer a provincias- da mesma nação do 
que a archipelagos di.stinctos e separados por immen
sos intervallos de mar; quando ao mesma tempo se 
considera a singular diversidade que rei11a entre as 
tribus das ilhas occidentaes; emfim quando se pensa 
que em nenhuma parte, nem ao oriente nem ao occi
dente da Polynesia se acham regiões que possa1nos 
reputar com algum fun:d:amento, nem mes1no appa
rencia delle , berço dos póvos Polynesios : não seria 
mais sin1ples suppôr qµe UilJ. continente o.u grande 
ilha comb a Australi~. deveu. de OGcupar outr'ora uma 
porção da Oceahia, habitada po.r um povo, do qual 
não sã0 as tribus polynesias senão fragmentos so
brexistentes de alguma grande convulsão do globo? 
Em qualquer parte da-Oceania (accrescenta o mesmo 
autor) e1n que ha ilhas altas; estas apresentam vesti .. 
gios mais ou n1enos recentes de vulcões, e outras 
ainda conte1n cratéras em plena actividade. » 

Temos largamente ex.posto a opinião destes autores 
por me parecer que do. que se t~ ultimamente es
cripto sobre a origem e emigração, dos Polynesios,, 
nasceu. a idéa de os comparar con1 os Ame1·icarios. E 
que se pr.e.tende achar identidade de origem entre os 
Americanos e Polynesios, principalmente entre estes 
e os Americanos do sul,. e entr.e os ultiinos mais par
ticularmente ainda com os Caraibas ;. e os- Ca1·a'ibas 
como quer D'Orbigny pertence1n á. raçai Gitarani
braziliense. Ora considerados os póvos da Oceania 
como Polynesios, negros, e os descendentes desta 
mistura , ·teriamos de nos occupar de tres e não de 
quatro especies; e a comparação seria tanto mais facil 
que por um lado haveria identidade de origem entre 

1 
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os Tupys e Polynesios; por outro são os m alciio-s 
inferiores áquelles, e os pretos fi caria1n quasi fó.ra de 
comparação, por lhe serem inferiores, sendo que os 
de muitas partes , como os Aiistralios estão no ultin10 
gráo da escala da hu1nanidade. . 

Infeliz1n ente a opinião dos que procuram descobrir 
identidade de raça entre estes póvos carece de funda
mento (1) . 

O autor hespanhol Martiny de Zuníga (2) conside
rando a constancia dos ventos, das inonções e das 
marés nas ilhas I~ilippinas, a in1possjbilidade de ter 
vindo a e1nigraçã? do oeste, combate a supposiÇã9 da 
origem asiatjca dos Polynesio~. assentando que .esses 
insulares provinham antes da A1nerica, que elo co,nti· 
nente, passar~1n ás ilhas mais proxiinas, e se e_spa
lhara1n de ilha em ilha, chegando até MadagascaJ". 
Procurou, e julgou achar nos Chilenos o seu tern10 
de comparação para o que, segundo a opinião dos en
tendidos, lhe foi pr'eciso alterar o tagale. 

Du1nmore Lang (3), porém, escrevendo sobre a ori
gem e emigração dos Polynesios, estabelece uma opi
nião inteiramente contraria a do autor hespanhol, 
querendo dar-lhes uma origem asiatica. 

Ellis (4) ta1nbem dá aos Americanos~ Polynesios 
urna orige1n asiatica mas entrevê ser:nelhanças entre 
os ult~1nos e os Mexicanos, e alguns habitaD;tes dl\ 
A1ner1ca do sul. ~ 

Eichtal estabelece a existencit;\ desde ten1pos i1nn1e-
1noriaes de u1na civilisação polynesia ele1nentar, po-

• 
(1) \ T. Emp. de La Pero-use. 
(2} Istoria de las I slas Felipinas. Manila, 1803 : citado por 

Dumn1ore Langue : pag. 83, · 
(3) Eichtal. J\fem. T. 2.•, p. 233, l.ª parte. 
(4) T. 1. p. 119 : cít. 

17 
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1·em 111u~to regular e con1pleta; e, suppondo ~ue o se~ 
desenvolvin1e11to teve po1•·theátro un1' dos ~o:is conti
nentes , Asia ou An1erica, decide-se pelo ul~1mo. Como 

- demos e11trar em <;liscussão com E1chtal e ao nao po ..... . . ~ · · l 
1~esmo tempo não tenha ainda a sc~enc1a ac.r:i1tt1c 0

1

as 
suas conclusóes, contentar-me-hei de oppor a sua, 
outras aut0l'idades respeitaveis. . / 

Combatendo a hypothese da origem americana dos 

P.olyn,csios,, diz ~Ia~sden (1) que ~s linguas do su~oeste 
da Ainerl.ca 1-lão· offerece1n affinid ade ~lgun1a com_ o 

P l ,;0 D'Urville vai inais longe, dizendo que nao 
o~ynes,, . . 

a achou entr.e O. ,P0Ly11esio, e nenhu1na elas do oo~t1:- ' ,,· 
nenle vizinho. « Nenhu1na das línguas da Arner1ca 
(d'z elle) offerece o n1enor ponto de contacto con1 .o 
P~lyne~io. » Guilherme ·Humboldt ~iz que pode,1·1a 
haver alguma connexidade entre as· Iinguas da Ame-

, . e da Polynesia; n1as accrescenta que o e~t~~<> 
1 rica · t h sena~ 

~las li~guas an1ericanas não perµi1~ e i:nar~ .ªr 
Ul.ta reserva sob a fé (\e taes ind1caçoes. 

con1 n1 · · d d ,.1 • 
~Iot:einhout por fim adrµitte· que a ident1 a e y.e ·Qt>t-

m dos Arne1icanos e Oceanicos se conclue da cons-ge A 0 - • • 

tanoia dRS ven~os re.i~antes, que se oppor1ao a em1- . 
·1 ' .. t''ca. 11.ias acha que semelhante hypotbes6'· g raçào as1a i , . 

n~o te1n por apoio senão co~tumes m~1.s ou. menos 

1, os do nue po:uco se pode conclun' pol sene.x,n ana og , '1. · • • d t ,., 
oommuns ás nações na sua infanc1a ; que e re~ o nao 

t a n1enor affinidade de caracteres nen1 de 11ngua-
em , ·' , 

p t .,t ~ l , ~ 

ge~l.Emfiin (diz elle, parece inteira~ente impossivel 

f!ue ~~nbarGações sen1elhantes á$ ci;ue . ~Or8im achd~as 
, ,entre ~s h abila ntes do novo mundo tivessem po . ido 

d·g1·osa distancia que os separa. da ilha. vencer a pro i 
li 1 • t • ( 

(1) Pag. 5. 
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de I>ascoa, a n1aisoriental dasilhas oceaqicas até .hoje 
1

conhecidas. Pois de qualquer ponto que partissem 
deverião atravessar de 1200 a 1500 m ilhas , para tocar 
nesta ilp.a, que é corpo um poato: imperceptivel :n~esta. 

' ünmensidade; e terião perecido á fome e á sêde an-
tes de ali chegare1n. Quanto áquelles autores que 
oo r~1 um rasgo de penna os fazem vir do Mexiço, da 
California, do estreito de B ehring mesmo ás ilhas de 
Sandwich, e d'ali pecorrerem ;:ts qu~tro partidas do. 

~ Oceano P acifico, é' força que responda u1n sorriso á 
simples exposição de tal systema; porque basta lan
çar os olhos sopre' os m~ios de navegação dos lnclios · 
amer icanos para nos convencermos de que taes nave-, 
gftdo~es u~o teriam podido.an~ar t a;ntílS milha.$ quantos 
gráBs se pretende que elles t inharn percori id6. » 

Rienzi os considera como descendentes dos Dayas 
puros de Bornéo, cujos caracteres apreseú.ta1n1 àcorest. 
cendo clue entre ambos se reputa sagrada a proprie
dade dos grandes e d~s sacerdotes, e é a linguagem 
destes corno b termo' m édio, 601nó uma transição entre 
o malcti o e o polynesio. Dos Dayas, que o mesmo au-

, tor acha extrema~ente semelhante ao do , Taiti, e No
va Zeelandia e Baltas, quer elle tan1b~1n que' prove
nham os Touradjas e Buguis de Celebs, os Balinen-

' ses,. os, das ilhas de Nias, Nasau ou l,)tiggi, 1.Je rnate 
' ' e Gilollo, os de uma parte das Malucas, e do archipe-

. lagodas Philippinas e das .ilhas P aláos. , .. 
I ' ' 1 J < 

' · Passando ·a caracterisal-os , Cook e Bougainville , 
que principiaram a observar com mais escrupulo a 

, í\Oce,ania,, retrata1n os ,Poly1~esios êJ.e um modo por cl.e-
1nais lisongeiro, apresentando-nos os homens como 
outros tantos H ercules, e as ·mulheres co1no se f~ssem 

"' outras tantas Vénus. • · , 
Como estes ex.agerara1n o pl1ysico, exaltaram outros 
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a condição e o moral, encarecendo a felicidade extre
ma e a innocencia que fruiam osPolyrnesios. Segu11do 
estes seria a Polynesia a patria privilegiada do ho
mern : ali a natuTeza rnais d<:> q,ue ~1n qualquer out~a 
parte O'enerosa teria prodigalisado aos felizes habi
tantes desta porção elo globo, saúde, alegria e a?tm
dancia, harmonisando-se em venturoso consorc10, .o 
céo o solo as producções e os ·homens. 

' ' . Descendo, poré1n, das regiões da fantasia, MOTan-
h out (Tom. 2. º, pag. 21:r8) os descreve quanto ao phy 
sico : « A côr azeiton ada (olivâtre) tirante a moreno 

1n·as não de cobre, e variancl.0 pouco nas (\iffereRtes. 
ilhas : estatura elevada, rr1nit0 acima do talhe n11édi@, 
membros nervosos ·e perfeitamente desenhados, d'ronte 
alta, phy·sionomia aberta, olhos negr.os, grandes, vivos 
e cheios de expressão, nariz quas1 nada ach atado, 
bôca ben1 feita, postos que os. labios sejam gerahnente. 
mais grossos que os da raça. branca, '.~entadura so
be:rb{l, face ova], angulo facial approoc1mand.o-se ao 
da raça •'branca, e m'lllitas vez.es igu~l, cabe1los ne- ' 
(Y ros e ·frisando em largos annéis. )> 

° Crawford dá delles uma descripção bem clifferente, 
notando principalmente que a estatura média seja de 
4 pole()'adas inferior á dos Europeos. 

Elli: inais minucioso e mais confuso ta1nbem dO 
que Morenhout diz que a côr é de l.nn n~oreno azeito
nado, bronzeada ou aver1n.el·hada, i!ã;o distante edo nel 
gro e .do ebano dos Af1·.icanos, co1no do a1nare~lo do~· 
Malaios e da charnada côr de cobre dos A1nericanos 
No rna+s neste pn.rtic1.1la'l' nota a diversidade que ~ 
encont ra nos homens de differentes ilhas e ainda no14 
da 1n esm a ilha. Estatura aci1na da média, n1enos f 
temente n1usculados que os de Sand\.vich, n1ais robu~ 
tos que os Marquesaries, . e todavia no talhe e forças 
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inferiores aos da Nova Zeelandia. Accrescenta que 
têm os membros bem conforn1ados, inovimentos prom p
tos, maneiras nobres, graciosas e faceis. 

O que delles mai.s geralmente se escreve·, é qu.etêm 
physionon1ia franca e sympathica, fronte baix;a, inas 
tambem alta e bem feita, sobrecilios negros, bem 
desenhados, algumas vezes curvos,, mas geralmente 
rectos : olhos raras vezes grandes, inas plenos, bri
lhantes e negros de jaspe; nariz recto ou aquilino, 
raramente chato, ventas cheias, dentes bra ncos, 
posto que a lguma cousa compridos de mais, dentadu
ra cornpleta, excepto em extre1na velhice, orelhas 
grandes, queixo inferior salie·nte, face oval ou redon
da, feições raramente angulosas e de perfil semelhan
te aos Europeos, cabello negro, brilhant e, ou cas
tanho escuro, corridios, mas não seccos nem asperos 
como o dos American.os . 

Rienzi reconhecendo com La P erouse e muitos ou
tros a superioridade das formas corporeas dos Poly
nesies; con1paradas corn as dos M0;laios, os de~-creve 
approxi1nando-se aus Dayas, isto é, a côr àmarellada 
mas ou menos carregada, fronte mais elevada que a 
dos Malaios, e a physionomia mais delicada, altos, 
robustot:> e n1ais bem feitos do 'que aquelles, os 
cabellos negros, abundantes e asperos : a cebeça sem 
os cairacteres da belleza, nem os da grandeza; o nariz 
curto, indicio de pouca energia e constancia, a bôca 
gran\d-e i11dica11do appeti1les. grosseiros , olhos espân
tados; (hag·ards) a vista obliqua, indicio de· timidez, 
ten1or ou tristeza, de exterior agradavel com o angu
lo facial um pouco menos aberto que o da raÇ.a cau
cas1a. 

Não se contentando, como os Guaranis, de pinta
rem o corpo de diversas côres e desenhos, eram versa-

, 
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n1al corresponden1 ás descripções enthusiastas de 
Cook e Bouganville, o moral ta1nbem resente-se do 
bem e do ina l que nelles por assun dizer s e contraba
lançava1n , torna ndo-se muito Iastimavel que os seus 
costumes e a sua organisaÇào social tornem anthipati
cos co1no avançan1 os mais reflectidos a qualquer civi
lisação já for1n ada. 

Como os Americanos, têm os sentidos mais exten
sos e mais finos, porque os exercem mais; são mais 
,ageis e fortes po1· causa dos exercícios gymnasticos a 
que constantemente e desde a mais verde infancia se 
applicam. Seja ou não verdadeiro ó principio de Ade
lon de que o inoral se desenvolve á custa do phy ·ico, 
é certo que elles rimen1 caro as vantagens physicas 
que possam ter sobre os Europeos, possuindo muito 
mais limitadas do que estes as faculdades intellec
tuae~ : ne1n poden1 blasonar de perseverantes sendo 
que é esta virtude a que inais concorre para desenvol
ver a intelligencia e levar a effeito a~ grandes obras 
que planeja . 

l·<"'rancos no seu procedimento, resolutos nas em pre
zas que não demandam actos successivos e multipli
ces; pacientes, sob rios, doceis, hospitaleiros, dotados 
<le bastante intellectualidade e ~e talento raro para 
as artes mechanicas, são frouxos, dados á preguiça e 
á ociosidade+ . 

Pacíficos , siinplices, constantes nas suas amizades, 
extremosos pelas inães, cheios de d.eferencia para co1n 
0

1

S velhos, são por outro lado extremosamente vinga
tivos como todos os póvos na. infancia, e como são 
aqueiles para os quaes o perdão das offensas não se 
tem convertido em preceito. 

Menos emprehendedores do que os seus antepassa
dos, são além disso ignorantes, desdenham a arte de 
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ler e escrever e te1n crueldade fria calculada e a peior 
de todas, pois, originada da superstição, se lhes figura 
como acto de meritoria fortaleza. 

Se entre os Guaranis o valor guerreiro maculava-se 
com a anthropophagia depois da victoria, entre estes 
a propria paz se inacula de sangue, porque quando 
duas t.ribus inimigas depunham entre si as a:r111as, cada 
uma dellas offerecia a outra u1n escravo para ser 
sacrificado como sello da alliança. 

Dentre as suas qualidades, boas ou más, as que 
mais avultan1 são o amor, a ociosidade e independen
cia. A oeiosidade comtudo, nos povos collocados cm 
estado quasi pri1nitivo, não póde ter os me'&mos , per
niciosos effeitos co1110 em uma sociedade constituida, 
e acaso já corrupta. Nesta se póde dizer com o pro
verbio, que ella é a inãe de todos os vicios; porque ou 
se dá em pessoas que deverião vi ver do seu trabalho, 
e que na ausencia delle vegetam co1no parasytas., ou 
nos que vivem de capitaes accumulados; e uns e ou
tros para emprego da actividade inherente ao pensa
mento, applicam-se a cousas nocivas a elles proprios 
senão prejudiciaes á sociedade cuja ordem perturbam. 

Entre os Americanos e Polynesios, a ociosidade, en1 
relação ao estado social,. não teria outro effeito senão 
dar-lhes tal reluctancia e negação para o trabalho, que 
111.uitas vezes contrariaria, co1no de faet0, os projec
tos mais beru combinados de refor1nas no se.ntid9 ~a 
~ivilisação europea. Comtudo, os Europeos que tanto 
se indignam co1n esta predisposição m0ral_,, se ~e 
achassem em circun1stancias identicas, acaso eont1-
nuarião a reputar o trabalho como a primeira das vir
tudes? Tirem-se-lhes as necessidades facticias·, collo
quem-n' os em um clima aprazivel e be~igno, o~de 
todos, sem muito custo possam achar nutrição, abrigo 

17. 
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e vestidos, e tenho que não clamarião tanto uma dis
posição que mais que de qualquer outra causa se o:ri
gina da henignidadc do paiz habitado. 

Conservatn um t al qual resquício de civilisação, 
mas ao contrario dos Malaios, os Polynesios fogem 
das praias e procuram o sertão : ali a sua índole guer
r eira os retem no habito de lutas sanguinolentas. Vi
vendo de ataques, de surpresa, de emboscadas nas 
florestas, de acomm~ttiinentos repentinos, o ten1or de 
repr,esalias grupou~lhes as hal:>ita~ões, construicl3;S 

· sobre estacadas e ·defendidas por paliçadas. , . ., 
' · M~s oou,sa admiravelJ tÇYdos elle~.ignoran1 o usô do 

t ~ 1 , • \ 

arco e .fr~clias, corno instrumentos de guerra ; ainda 
1 ' ' 1 ( 1 ' 

mesm·o os de Otaiti, riauay e Tonga qae são os ine-
nos ~·udes. 

Todavia não é por semelhante facto que devemos 1 

aquilatar o estado de civilisação a que já haviam che
gado. Rienzi, depois de tratar dos progressos da sua 
industria na fabricação dos tecidos e estofos, accres
senta que as .esculpturas dos Novos Zeelandezes, dos 
Taitienses, dos de Peliú e de outras ilhas das Caroli
nas, são obras primas de elegancia. 

Na nautica tambem tinham feito rapidos progres
sos, o que por ventura se deverá attribuir à sua posi
ção il)sular. Eram babeis marujos, e excellentes cbns
trdctores. Tinham algumas de suas embarvaÇões a 
·de~órriinação de « volantes» p·ela rapidez da. ni~tcha., 

. e ó~ ll.av~gantes europeos ~dw1t~vat~ '9 acabado de ' 
"taes const~·ucções. Maltehrum ac~a que E}lie~ divi
Cliam' a rosa dos ventos·precisarriente , como, ·segundo , 
Thémostenes, o faziam os Gregos e os Romano/$ ' ~ 
desde Alexandre até Claudio. 

1 

Passando a occupar-nos da sua religião, não nos 
poúe1no.s furtar ao desejo de fazer un1 extracto de 
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Ellis (1) sobre o genesis destes póvos : é um hymno, 
um rnagnificat ao Deos Sup·re1no (los Polynesios. 

« Elle existia! ·raaroa era o seu nome, a sua resi
dencia o vacuo ! Ne1n terra, nem céos, ne1n homens, 
nada havia ainda. Cha1na, e cousa alguma lhe res
ponde; existia unico ; e por isso se ti·ansfor1nou no 
universo. Os eixos (polosj são 1'aa roa, os reohedos 
Taaroa, as areias Taaroa ! E ste foi o nome porque 
elle a si proprio se .fez conhecido. 

« Taaroa é a claridade, o gern1en., a base; é o 
.if:lcorruptivel, o forte, o Cr~ador do tu:iiv~rs:o .~ () ,l,lni
~v«~J·so graHde e .sagrado, que é , co.~? <? ..in~a~µcro ~e 
Taaroa : ell~ é quem o. move e ' o har1noni'sa. :·. ' , 

' 1 ' ' • ; 

Deos se dirigiu 'aos elementos e lhes disse:. ~,:Vós ·:, 
eixos, vós rochedos, vós areias, nós todos que 'exi~ti
mos, vinde a formar a terra. Elle as ton1a, a1nal'ga
m a, an1assa, e comprime, e mais, e ainda mais; po- . 
rém estas inaterias não se adunan1. Logo co.m a mão 
direita arroja os sete céos para for1nar a base pri
n1eira. Creou-se a luz, as trevas já não existem. Tudo 
se move, o interior do universo brilha, e Deos fica em 
extasis perante a immensidade ! Cessou a quietação, . , . . 
reina o inovnnento, os ceos giram e se ' arqueiam, o 
ni,ar occupa a sua profundeza, o universo jaz c.rea· 
do. » · ' 

Sem duvida, está berp. longe este hynino <la. su9li-, 
rnid:ade conci.sa do fi~t l'U,j( que o, pagão, Lon~ino .~J?'~e-
eiava:; b,ern 1ohg~ da exp.osição singela ·do Gé,nesi~, e 
ao ·rnes1no tempo tão profunda, ciue todo o esforço da 

' gealogia como que ~ão te1n sevvido senão de con1J?ro
var a divindade da inspiração de ~íoysÇs; mas ~inda 
que inuito inferior em merecimento litterario, é urna 

(1) T. 1, pag. 419. 
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paraphrase da creação que não era muito de espera~ 
ser achada aonde estava. 

i3ern que no trecho citado existia alguma cousa de 
material, e n1esmo de muito material, como seja a 
coexistencia das areias e rochedos com o espírito 
crea<lor ; desse inesmo estado, tinham decahido muito 
os Polynesios, quando primeira1nente foram visitados 
pelosEuropeos. Então foram encontrados com supers
tições grosseir as, convertidas ern artigos de fé. Nessa 
época é certo que adoravan1 alguns o fabricador, o 
artífice do universo, a que davam o nome de Dinatá 
a mestna entidade que o Taaroa de Ellis : outros se
guiam o Islan1isn10. Aquelles primeiros, porén1, vene
ravam os manes dos seus antepassados, que por esta 
forma divinisavam, ao passo que pretendiam descen
der dos Arttilopes, e tambem adoravan1 e tinham 
grande veneração a certos passaras, cujo canto re
putava1n fatídico. 

Segundo Lesson, todos os Polynesios reconhecem 
uma trindade e adoram alén1 disso as almas dos bons, 
acreditando que as dos máos, ainda depois de separa
das dos corpos, continuam a fazer mal e a influencia
rem-n'o. Esta opinião é contrariada pelo P adre Le 
Gobien na sua Histo'ria das J?ilippinas , ao inenos 
pelo que respeita aos habitantes das l\1ariannas; 
ainda que em verdade estes em rigor poderiam ser 
considerados co1no excepção da raça a que perten
ciam. Isolados e segregados dos mais homens por 
mares de immensa extensão, acreditavam-se os uni
cos habitantes do universo (1) ou antes tü1ha1n para 
si que o universo era aquillo que viam dentro dos es
treitos limites de suas ilhas. 

\1) Rienzi, t. 1, pag. 389. . . -

• 
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O que, porém, era e ainda é em grande parte can
cellas oppostas á ci vilisação europea, ou christã,. era 
o poder e influencia do seu sacerdocio. « O sacerdo
cio diz Balbi, antes da introducção do Christianismo 
nos archipelagos de Sandwich e Taiti, e ainda hoje 
no da P olynesia, ó exercido por homens influentes 
cujas funcções mysteriosos tê1n extraordinario poder 
sobre os espíritos dos insulares. O rei OH o sup,remo 
chefe ent re estes póvos, é, em cada estado, 'conside
rado como o primeiro pontifice, e depois delle, as di
gnidades mais elevadas, os cçi,rgos n1a:is eminentes 
são distribuídos pelas differentes classes: da sociedade 
conforme a in1portancia dos logares. Os sacerdotes 
na opinião destes insulares, gozam de sciencia sobre
natural : ler no futuro, annunciar as vontades dos 
deoses, interpretar os sonhos, curar as molestias 
mais inveteradas, pedir offerendas, são as mais com
rnuns de suas occupações jornaleiras. Honrados e res
peitados, a sua pessoa é geralmente respeitada nos 
combates, porque estes novos Calchas, a exen1plo dos 
antigos sacerdotes de l\1arte unem o thuribulo a es
pada; e'depois de se terem batido dirige1n aos deoses 
os votos da tribu victoriosa. )) 
' Até aqui Balbi. 

Ligados intin1a1nente os interesses do céo com os 
da terra na pessoa do chefe supremo, gemia o povo 
debaixo de uma superstição cruel e do mais intolera
vel despotismo. El'am principes e ao mesmo tempo 
sacerdotes, ou tinham os principaes cargos do sacer
docio en1 homens de confiança, e de ordinario nos 
membros da família real, que tinham o maior inte
resse em sustentat· a sua autoridade e prestigio. As
sim que sendo já extraordinario o respeito que dos 
nobres exigia1n, quasi não restava formula nem de-
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monstração para que qualquer do povo se podesse 
approximar do rei. 

Tratando dos nobres , diz o P adre Cantova , missio
nario hespanhol, chega-se aos Tamóles (que são os 
nobres ou olyg archas das Carolinas) , oom extre1n a 
veneração. 

Quando algum delles dá audiencia, appa rece sobre 
uma mesa elevada , e os póvos se inclinarn perante 
elle até ·ao chão; desde que o avistam caminha111 cur· 

' 
vps e com a cabeça quasi entt e os joelhos até chega- , 
rem .... ,se a ~lle . .' Suas .palavras 'são reverenoiadas corno 

' ' 11, 1 " d 1-< d' . 
. oraoulos, as · suas ·ordens ex.ecuta as com oue. ienc1a. 

; ' ' ' ÜG'ôk diz. na Stla 'terpéil'a rv iagem gue nem OS lpes-
mos nobres se acercarn 'ao rei de Tonga senã<;i con1 as 
den'lonstraçôes do mais p rofundo respeito, tocando-lhe 
o~ pés corn as mãos e cabeça. 

Resta-nos t rat ar de dois assu1nptos intimamente 
ligados com a s ua religião, a iinmortali<lade da alma e 
u1na superstição de taes effeitos que não é possível 
omittil-a neste trabalho. 

Nem todos os Polyrtesios tinhão a mesn1a opinião 
quanto á vida futura. Os da Nova Zeelandia acredita
val,11 q ue os prisioneiros devorados ian1 para o inferno, 
os. das Mariannas pensa va1n o mesmo dos que inor
ria m de morte violenta; inas em geral, se exceptuar
mos os rCarolinos , não ligavam as idéas de céo e de 
itÍ'ferno, e1n cuj'a existencia ac·redit;;\.vam, , nenhuma ,. 

) n~ção ' de ' prem'io ·nem , de castigo,. Re.pugnava-lhés, o , 
, que é natural, a destrui~:).o absoluta do e,u e o con-
s ideravam sob reexistente á materia; n1as conservando 
a índole de que fosse anteriot1nente dotado; o bom 
continuava a fazer bem e o máo a produzir o n1al. 

Outro particular que elles infelizmente atti:ibuia1n á 
reli cYião era m os sacrificios dos prisi.oneiros ou a an-

o ' . 

. 
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tliropophagia . Este uso barbaro e cruento, · ~n1 ne
nhuma outra parte é t ão vulgar como na Oceania. Não 
eran1 harbaros por amor da vingança, porque, segun
do Lesson, se persuadiam que por tal forma vinham a 
adquerir a força e corage1n d'aquelles que devoravan1. 
Entre os Jáos não havia guerreiro afamado que 
tivesse to1nado J)arte nestes horríveis festins· mas 

' ' como era o uso de algumas tribus celebres, não co-
n1iam de ordinario 1;lenão o coração dos prisioneiras. 
Os Polyrtes'ios~ nes té pO'nto mais barbaros qu,~ os 

· America~os., · r:iã~ se .cont(}ntava1n 001n ,o . sangti~ d'.os .,· 
(lt?-e

1 
apri~~on~!va1n ria g~erra , : sacrificavain.bs'se~s·pI.n- . ·: ': ~ .. : . 

f rib.s ~ Tü~-~van~,, as victimas da cl?-sse do povq,, e Les
son aecescenta que · prefer~:onn aquelles que ·não · ti
nhan:i parentes nem amigos, e cuja morte aão podesse 
perturbar a ~rdem. Com este sacrificio do qual nem 
mes1no as inu1heres se reputava1n seguras, ainda 
quando gravidas, eran1 castigados os crin1inosos e 
turbulentos, aos quaes ás vezes davam a n1orte de um 
só golpe, e outras lentan1ente no meio de horriveis e 
requintadas torturas. 

Não era pois de admirar que este costu1ne, admit
tido por lei e con10 sanccionado e santificado pela re
figião, fosse ali mais commum do que e1n parte algu
ma. Algunf$ Malaios erai11 anthrophagos; e erarn--no 
rn,uitos Polyne$i()s, eram-no ainda: mais os,Aust-ralios: 
e ,desta barbaria haviam ta~nbel'n' ,resqui~ios 'ei1tre' os 

' - 4 • ' ' , ' " 

Bata·s ·de Suma~ra, ós Dçiyas ·de l{àlemant~h. ~··o~ 
A lft(,r.ás de Mindanás. '· , 

D'Urville ac'crescenta que os da Nova Zeel?-ndi~ as
savam ós chefes inimigos que morriarn na batalha; e 
que não contentes com isto reclamavam da tribu ven
cida as n1ulheres destes chefes para lhes darem a 
mes1na sorte. Aos Arilcis seus sun1n1os sacerdotes 
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inc"U1nbia a tarefa de assarem os ho1nens prisio
neiros. 

Uma outra pratica existia ali, un1, costume, uma 
cousa, intima1nente travada com a religião e com a 
política, se1n ser nenhuma dellas, ou antes partici
pando jgualmente de ambas, influindo ao mesmo 
te1npo sobre a sociedade, sobre o individuo, sobre 
todos os actos da vontade ainda os mais innocentes a 
todo o n1omento, presente e1n todos os logares como 
o olho de u1na divindade ciosa do seu poder. Ca;ber
lhe-hia o norne de interçlicção religio'Sa, 1nas tinl1a 
tão v.ariada:s aceepções e della; din1ahava:m taes e tan
tos effeitos, que nào deparando em nossa língua co1n 
algum vocabulo que a defina, adoptare1nos a desi
gnação polynesia de Tctbú ou Tapii, que de ambos os 
modos a esct·evem os autores. , 

Mais do que a religião) ou lei fundamental política, 
o Tapú applicando-se ás cousas e pessoas, aos actos 
e circumstancias delles, involvem ao mesmo tempo a 
idéa de interdicção religiosa, de excommunhão, de 
suspensão dos direitos e liberdades, e de propriedade 
e até de vontade, no sentido n1ais restricto da pala
vra. i\1eio de governo e de dn1ninio mais efficaz do 
que nenhum outro conhecido; se era u1na arma pode
rosa para conter e reprin1ir uma sociedade tão n1á, e 
tão imperfeita1nente constituida, era tambem am ins .. 
trumento de despotis1no, a que não havia resistir. 

Nicholas, o primeiro viajante que estudando os No
vos I-Iollandezes comprehendeu toda a importancia do 
tabú e suas consequencias, elogia os beneficos effei
tos desta instituição, co1no se poderia elogiar a união 
da fogueira com a forca; observa este autor que o 
tabú regula não só todas as suas instituições, mas 
até os seus trabalhos diarios, . de foi-ma que não ha 

.· 
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u111 só acto da vida em que não intervenha esse ma
gico dyssilabo. 

Es~a s~perstição dominava em toda a Polynesia 
com infinidade de mortes de innocentes, e tendo os 
vivos submettidos a uma constante espada de Da
niocles, e sujeitos a tantas privações, que nem mesmo 
rezenhal-as é facil. 

« Esta lei barbara, escreve Lesson (1), prohibia ás 
inulheres, sob pena de n1orte inexoravel, co1ner porco, 
bana:nas, côco, fazer uso do fogo, que ho1nens accen
~essem, e de entrar nos logares em que elles comem. 
(> predecessor do famoso Tamehó,-mehá era tão gran
demente tabit, que não era licito vêl-o durante o dia 

' sen.do po~ tanto condemnada â morte quen1 quer que 
o vtsse ainda que por acaso. > 

Para dar un1a idéa menos incompleta do tabú ci
taremos a autoridade e até por vezes as propri:as 'pa
lavFag de d'Urville. 

Ainda que os Zeelandezes sejam os que com mais 
cegueira de superstição seguem o tabit, todos os Po
l·v1iesios observam religiosamente, se o não empregam 
?on1 a mesma latitude. Acreditam que esta superstiç,ao 
e agrada vel ao Atuá, que é o nome porque conhecem 
a Deos, e tanto basta para que tomem como a norma 
unicà das s1J.as acções, convencidos inteiramente que 
qualquer ob1ecto, animado ou inanimado, consagrado 
pelo tabú, se acha pôr esse facto debaixu da protec
ção da divindade que o não deixaria de destruir 
quando vi91ado, assin1 como aos sacrilegos qu'e o ou~ 
sasse1n profanar. Mas por g rande que seja a sua corr-· 
fiança no poder divino, tratam de anticipar a sua co
léra, temendo a parte que sobre elles possa recahir, 

(1) Researches, L 1, p. 52, b, 

• 
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e punem severamente o culpado, qualquE!r que seja a 
sua jerarchia. O nobre despojado dos seus bens e 
graduação passa a pertencer á classe infima. Se o 
culpado é q.rn destes, em'. alguns casos, e quasi 
senipre se é é-scravo, SÓ' a morte é castigó bastante 
para a enor1nidade do delicto. 

O tabtí ou é absoluto e con1prehende a todos, e en
tão ninguem se póde approxi1nar do objecto consa
grado, con1 receio de terr1erosos castigos, ou é relativo 
e não affecta senão a uma ou a muitas determinadas 
pessoas. Neste caso, o individuo que está sob a in
fluencia da. tal exco1nmunhão, fiça"fóra da sociedade~ 

' 1 

e como que ê'~ vida hu1nana; pois nen1 sequer p6de 
usar das Jnãos para tomar os seus alimentos. Se é 
nobre póde ter comsigo escravos que o sirvam, inas 
sujeitos a mesn1a condição do senhor; e se é homem 
do povo, vê-se reduzido a tal estado de iniseria, que 
della não poden1 dar idéa e que sabemos das outr'ora 
fulminadas pelo Vaticano. Baste dizer-se que tinha1n 
necessidad,e de toinar OS alin1e{:ltOS GÇ>Ill a DÔCf). dur~nte 

{ • •' ' 1 ( 

o petiodo da expia~ão. ' · · 
Ce:rtos objectos1 certos corpos, e desses corpos cer

tas partes, certos estados da vida são essencialmente 
sujeitos áquella interdicç:lo. No homem a cabeça por 
ser o ponto culminante, e os cabellos ainda inais do 
que a cabeça. Por isso na.o , querem alimentos pendu
.:raçlos em suas cabanas, pois poder ião casuahnente to
cal-os Ç0111 a .Cab~ça e.cl'ahi ré.sultari!iO grandes til1f;IJe~S, 

• ' 1 • ' 

'Por isso receiam entrar na camara dos nav1os1 porque 
poderia no emt<.tnto estar algut;m passeando óu passar 
sobre a coberta. Por isso emfim quando cortam os ca· 
bellos, tem todo o cuidado e1n que não possa andar 
ninguem sobre o logar em que elles se depositam, e 
Q,epois de tosqueados, fica1n por alguns dias in-
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terdictos; ao menos n ão podem comer con1 as nJãos. 
Os doentes em perigo de vida, as mulheres gravi

das são tan1bem interdiçtas; ficam e~tão ~xpostas ao 
ten-ipo, en1 u1:na especie de barraca afastados de todo 
o oommf)rcio hu1nano, dos a1ni1gos e parentes, excepto 
dos escravos, qua:ndo é pessoa que os tenha. Recus.am
lhes certos alimentos, e muitas vezes os conservam 
longos dias em dieta absoluta. Se m orrem todos os 
seus utensis ficam f óra de uso, e as pessoas que nesse 
estado os servira1n não poden1 voltar á vida ordinaria 
sern ser por rneio de prep~raç.ões e purificações, ainda 
hoje ~al conheci<la's do~ ,&:qrope9s. . . , • · · : : 1 

Ü ho1nen1 que constroe Ulna panôa, que 'êdificà urna 
casa, fica jgualn1ente interdict~; mas neste caso a in
terdicção to1nando-lhe o uso das inãos para comer, 
não as algema para o trabalho, nem lhes corta o con· 
tacto com os outros ho1nens. 

Como o tabú póde ser i1nposto por pessoas de clas
ses differentes , é claro que será tanto i~~is. grave e . \ 

reppe,itad0,, quanto mais graq?- fÇ>r a 1pe.Ssoa ~Y «ilie 
di1nane. A

1 

tribu respeitêt cegamente o tabú i,1npõsto 
pelo chefe : o governo local .ou o Rangatirá impõe-no 
aos que depentlem da sua autorida de : o ho1ne1n do 
povo emfim, sujeito a todas as interdicções dos chefes 
e superiores póde subn1etter-se ao tabu, corno entre nós 
ao cui;npri1nento de um voto. O costulne o te1n ad1nit
tido em certas circurnstanGias, corr10 na •despedida de .. 
pes~<la[?', que'. se . estin~em, ·· na persua,s1âo ' de. cp1t~1 '1.h~ :. 
aproveitará o sacriíicio que se faz. · 

' O cl1efe, porém, que já goza de certa inviólabiliclade, 
sob a garantia do céo, pois que se reputa1n tabús, usa 
ou póde usar da faculdade de o impôr como meio pre
ventivo ou político. Teme por exemplo, que pelo con-. 
sumo se.extinga o peixe, o marisco, a caça; consa-
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gra-os pelo trabalho até que se tenhan1 multiplicado; 
quer arredar de sua. casa ou lavoura vizinhos inipor
tun-os; quer o 1nonopolio do commercio de um navio 
que ali chega, o tabu lhe satisfaz os desejos e asse
gura o resultado. Como despotismo é terrivel. Quer o 
chefe punir a algur.n dos seus vassallos, lança o tabu 
na sua casa, no seu campo, nos objectos do seu uso, 
e o dono vê-se na mais estreita miseria, porque se o 
viola fica indigitado como victirna agradavel ao Atuá. 

Com isto resistem á influencia dos estrangeiros, 
porque para o pôr fóra de combate basta pronuncia
rem aquella palavra magica. Querem panir o com
mandante de. u1n navio, prival-o de refrescos, lá ten1 
o tabu. Podem estes commandantes empregar a força; 
n1as a força tanto é um meio pessimo de civilisação, 
quanto é insafficiente o raciocínio para desfazer pre
Juizos que só o tempo vai gastando. Quando algum 
missie>n~rio para de,sra·iza-r essa busào, se off€recia a 
arr9star a colera de Atuá, respondiam-lhe os indi
genais que, sendo elles igualmente tabus, pois que 
eran1 sacerdotes, não lhes faria mal o que fizessem;, 
mas a elles sim:, que de eerto não ficaria1u impun.es. 

P or esta forma assegura o chefe, em quanto vivo, 
o seu dorninio,; mas corrto coil'l! a su:a in0rte ficam os 
seus parentes e an1igos sob a influencia do tabu, as 
tribus vizinhas, aproveita:ndo-se do ensejô, cahem 
sobre a sua tribu, que, se não é muito numerosa e 
aguerrida, de necessidade succumbe na luta. 

Se pois semelhante instituição é um elemento de or
dem temperaria, não o é de c0n.servação, e por con-. 
sequencia nem tambem de progresso. Serve como sus
terrtaculo de pequen~s govern0s, senão t11eocraticos, 
ao menos despoticos em summo gráo, como dizem 
era a formula governativa de Badak, Iio.nay e Taiti •. 
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• E oligarchico em outras ·partes como as Carolinas, 

onde se co1npunha o g-0verno de muitas familias no
bres, chamada,g tamóles, das quaes já fallamos. 

Generalisen1os. 
Consideramos o_s Malaios e Polynesios co1no duas 

raças não obstante algumas autoridades em contrario. 
Assim é que a descri pção que faz ·Crawifurd dos Ma
laios é igualmente applioavel aos Polynesios. Bory 
tambe1n deRigna o geral dos habitantes do archipe
lago como Malaios. 

Se as observações de todos os v:.iajantes nos confir
mam na opinião de que quanto inai.s(proximos estão os 
povos do estado selvagem, tanto 1nais se 1nultiplicam 
as semelhanças; não é de admirar que as tribus in
sulares menos civilisadas apresenteo1 caracteres phy· 
sicos tão approximados que Crawford e Boryjulgue1n 
poder comprehendel-os na mesma des0ripção. 

O priineiro (Crawford) diz que es tes ho1nens são 
baixos, grossos, robustos, CQ1n os ·braç0s mais carnu
dos do que inusculosos, con1 os membros inferiores 
ben1 conformados, ainda que um pouco 1grossos e 
pesados, rosto redondo, bõca grande, dentes bellos, 
quandd os não tingem, ossos das faces salientes, e por 
isso as faces fundas, nariz curto e pequ.eno, olhos 
pequenos e negros, a côr inorena inas variando tanto 
de intensidade, que as di ITerenças do clima não bas
tam para explicai-o. Os mais claros, segundo Craw
ford, são os de oeste, os Batas de Sun1atra aae ficam 

' ~ 

debaixo do equador. Ma:rsden, porém, diz que os de 
S111natra t êm a côr amarellada approxin1ando-se ao 
vern1elho, propriamente côr de cobre. Segundo aquelle 
primeiro autor os inais claros, depois dos de Su111a
tra, são os cannibaes de Bornéo e os Dayas. Os Jáos, 
gozando de mais commodidades de vida,.tên1 c0mt1Jdo 
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a côr mais carregada. . Os cabellos são raros pelo 
corpo, menos raros na barba, mas duros, corridos, 
compridos, e sen1pre pretos. A estatura média para 
os ~on1ens é de ~ pés e fO P<?legadas, (francezas) e 
pa11a as. :mulh~r~s 4 e 7 polegad~s. · 

Bory djverge em muitos pontos. Segundo este a 
estatura é elevada de 5 pés e 3 e 4 p olegadas, sendo 
ainda mais áltos os das Mariannas, bem feitos, mus
culosos, nunca gordos em excesso, membros propor
cionados, pés pequenos, posto que não usem calçados; 
côr de ruibarbo tirante a, vern1elho de tijolo, a1narel
lada;, mqrena, dQ c.ohr,e de Roselle, approximando-se ao 
br~neh, da eô~1 

de ·cinza 'e do preto, seg~1ndo a mistura 
' do sangue e vizinhança do equador : a bôca média, 

os dentes verticaes, os labios como os dos Europeos, 
só que as vezes são mais expessos, e vivamente colo
.ridos ; o nariz tambem semelhante ao dos Europeos, 
deprimido ao chegar da testa, mas de ordinario bem 
feito, ~arba regular; poré1n os orierrtaes parecen1 não 
t~l-~; e ~~. m~lheres podem passar pçn· ,bellas entr~ ·os 

1 povos do· littqral. , 
Compunha-se a sociedade Polynesia de 3 castas, 

alérn dos escravos, e essas foram observadas por Fors
ter (pai) no Taiti , - por Le Gobien nas Mariannas e 
pelo capitão Lutke n as Carolinas : a classe dos chefes, 
a dos proprietarios lívres, e a dos servos. 

A priineira ~l\fatu&da de si, dos seus P,rivjlegios, é 
int0le5f;1vel ,; a ultima jazendo ~tn abatimen.to misera- ' 
vel'·e profundo, que o despotismo dos chefes, os sacri~ . 
ficios dos prisioneiros, o tabú e mil ontras supers- ·' ·"'"'" 
tições, não tornavam mais toleravel. Por miseravel, 
porém, que fosse a sua condição não ganharam com 
a ida dos Eu.ropeos. 

« Os primeiros navegantes (escreve Rienzi) for.aro 
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tratados por elles como deoses, ou monarchas; mas 
em troco das suas dadivas e dons, introduziram-lhe 
os vicios e raran1ente os beneficios da civilisa<,:ão : 
hoje maldizem elles aquella illimitada hosJ?italidade . 
que n ds ooncederan1 seus pais, nisso inenqs prudentes 
que os Chins. Eram outr'ora inuito numerosos, mas 
foram decimados pelas nossas armas de fogo, pelas 
necessidades ficticias, males reaes e molestias vergo
nhosas e muitas causas de discordias, que semeamos 
entre estes homens simplices. Assim imaginam, ao ver 
cheO'ar um navio, que todos os fla.gcllos vão ro1nper 

b . . 
do seu bojo para amargura:r-lhes a ex1stenc1a. , ' 

Deixe1nos para outro ,1ogár os corolarios, 'e occupe-
mo-11os dos Malaios. 



CAPITULO IV 

:NlELANESlOS 

A Melanesia, taxnbem conhecida con1 a denornina
ção de ilhas dos Negros, por causa da côr dos seus 
naturaes, comprehende o continente da Australia, e 
as ilhas que se estende1n ao norte e nordeste deste 
continente entre a Polynesia e o archipelago. Todn.s 
estas terras são povoadas de raças negras, que ainda 
não foram he1n estudadas. Nós, porém, debaixo da 
denominação de Melanesios, comprehenderemos os 
Papuás, os Alfurás (Alftcrús ou Harafurs) os Enda
menes eAustralios. Talvez inesmo que todos se podes
sem comprehender na mesma descripção e sob a 
designação co1nmum de pretos oceanicos; porque não 
obstante dizer o Padre Bernardo de Lafuente, refe
rindo-se aos habitantes de Luçon, que estes se dividem 
e1n duas raças, u1na das quaes é n1ais preta que a 
outra, poderiamos, fundados em que as gradações 
da mes1na côr é um caracter pouco $eguro para a 
classificação das raças, grupal-os, con10 Eichtal, e1n 

' uma so. 
· No emtanto, como esses ho1nens estavam diversa
mente preparados ou dispostos para a civilisação, 
importa ao nosso proposito que os descreva1nos sepa-
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radamente; em quanto que tambem por outro lado, 
tendo regeitado a confusão dos Malaios e Polynesios, 
deveriamos, para sermos consequentes, regeitar a dos 
Papuás e Australios. Parece-nos, é certo, haver mais 
dessemelhança entre aquelles do que entre estes, e, 
ainda quando assim seja, corre-nos essa obrigaçãó 
para que da con1paração possamos concluir a identi
dade de orige1n, ou a igualdade de crrcumstancias, em 
relação ao assumpto que 11os occupa . 

. Bi~htal pretende ·que a sua raça pr·eta oceani.caseja 
a rnd1gena·; porqHe a ·encontra,sempre no interior das 
~e~a.is, para ~nde pensa que 1terião sido impellidars por 
1n1m1gos mais poderosos : é isto o ·que se observou 
nas A1olucas, ·Celehs, Bornéo e Filippinas. A. du-vida 
que faz não a encontramos e1n Java e Sumatra, assin1 
como nas ilhas circumvizinhas, observa o inesmo 
autor, para a resolver, que ella se encontra ao noroeste 
da cadeia que forn1a1n aquellas duas grandes ilhas na 
peninsula de Malaca, e nas ilhas de Andamen. I~s
tando n1ais na sua opinião, dá por incontestavel que 
a India meridional fosso outr'ora occupada por esta 
Taça, de cujos restos, depois de subjugada, quer elle 
que ·se haja1n composto as ciasses inferi0Pes. 

Nesta hypothese, que ao menos te1n o merito ela 
sünpliciclade, haveria na ·Oceania uma só raça ela 
qual, entrelaçada e cruzada., ·reciproca e suocessiva
m~nte con1. o~ Arabes e Chins, p,ravieram os1nes.tiços, 
hoje 00.nst1tu1dos nos drfferentes grupos 1"1.alaios e 
Polyn;esios. 

Maltebrun inclina-se tambem en1 ifavor da unidade 
da ~·aça preta na Oceania, com o f untlamento -de que 
a cor ~e todos elles tem u1na breve mistura de a1na
rello. E exacta a observação, n1as se este facto isolado 
hasta-sse para os ·confundir, seria quanto á côr 

.. 18 
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sómente. Um celebre naturalista (Buffon) nota que os 
habitantes da Nova Guiné são verdadeiros neg ros, e 
semelhantes aos da costa d ' Africa, e que pelo con
trario os da nova Bretanha são homens de pouca 
barba, de cabellos pretos e compridos, de côr mais 
vermell1a q,ue preta, e com mais industria que a que 
tinham os habitantes das ilhas descobertas por T as
n1an : observa, como o Padre Le Gobien, menos in
tensidade na côr de uns que na de ol,ltros; accres
,centÇ1. para inelhor caractei:isal-os que uns têm cara ... 
pi,nb.'a, é outros cabellos c.E>rrid,o.s. Apoiii·Se de mais' 

' na · a'utorj.dacle de' Catex·et, segundo ·O qual os Tct sma- '• 
1 1 1 ' , ' ' ( "··"'''"·' 

nios :1são· çomQ os pretos da costa d'A~ériCa.1 ao passo . , , 
que os da Nova '.Bretanha, nãp têm o ca1)ello, que ",. 1l'. 

' cha1na lan6$0, nem o nariz chato, nem os labios 
grossos, e não obstante tudo isto confundé os Papuás1 

com os pretos da Nova Guiné. Confunde-os, e para 
salvar-se de cahir en1 contradicção, applica preventi
vamente o facto á sua the0ria, de que o calor influe 
na coloração da pelle, dizendo que, posto os habi
tantes da Nova Bretanl1a habitem mais perto de equa-
dor , não deverá ali ser o calor tão forte como nas 1 
terras em que os homens andam nús, e têm o cabello 
lan6so. Convém notar-se que pouco antes dissera o 
n1es1no autor ql.).e os Papitás se vestern ou . cobrem , 
com ésteiras , parecendo ao in esmo te1npo indicar ' que 

' os ·d~ Nova Guiné andam d.espid,os,. , · . 
.• , Niisto. se p'óCie' 0b'se1~var .quanto a. .si+a theor~a º , pre
o.ócupava. No facto de andarem os Papuás com. cer~a · 
espec~e de vestiqos, enxerga a prova de ser ina1s fr~o 
o clima que elles habitavam, não obstant~ ser mais 
equatorial, ~em se lembrar que trazer uma esteira, 
como este~, em vez de cascas dearvores, e molhos de 
folhas, como os Tasmanios, se alguma cousa prova é 
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sómente mais industria. E sendo que devia provar, 
em favor de sua theoria inais intensidade de calor nas 
ilhas de Tasman, cujos habitantes têm carapinha, <lo 
que na Nova Bretanha, e nas terras habitadas dos 
Papuás de cabellos corredios, argu1nenta da conse
quencia que quer tirar para o principio que estabe· 
lece e conclue que por isso ines1no que os habitantes 
da Nova Bretanha não t êm carapinha co1no os 
pret.os da costa d' Africa, deve ali ser mai~ temperado 
o clnna. 

Não é pqss~vel, a;pezar de tão respeit.avel autq~i-
, dad:e, ~onfund1r esta~ duas e~pecies .. , ,yão de.~·ti'.n,Ç,~,a$.n0 
/~or.al con10 :no phys1co. Os .Papuáir, s~gundp. o '.Çl~~er 
de todos qs moderno~ autores, são relativam,entemais 
b~ll.os e muito mais intelligentes do que os E~darne·
nios e Australios, e todas as variedades dessas crea
turas miserandas, que Deos em u1n instante de co
l~ra lançou ao mundo como uma transição pouco sen
s1vel entre o ultimo dos I-Iottentotes, e o primeiro dos 
ourang-outangos. 

Os Papiiás, segundo a idéa predominante em 
Rienzi, quanto ao berço destes póvos, são tambe1n ori
ginarios de BÇ>rnéo, que, caminhando para o norte, 
se deveram estabelecer nas ilhas Filippinas, e para 
o noroeste na peninsula de J\1alakk.a, onde são c0nhe-

; oidos c.or;n a deno1nin,ação ~e Senang. Depois, qu~ndo 
, se ef:!tende~sem p~.ra le$te ·devera,m te~ enyo1n~r~do os 
, ·' . negF.o~,,.lVn;d.çi~enes d,a N.ov~ 'Guiné aos quaeS"\\1:~~ceffam , 

e derrotarain; e d'ali 'passara1n ás l'lhas''aa. Ltiizida 1 

Nova Bretanha, Nova Irlanda, ao arohipelagq d,é S~
lomão, ao de Santa Cruz ou de Quiro~ ás ilhas de 
L~yalt?', á nova Caledonia, ao archipeiago ·de Vits 
ate a ilha de Van Diemen. Existem em grande nu
mero na ·Nova Zeelandia; segundo Cook ha tradição 
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de sua existenoia no Taiti, e h0je habitam principal~ 
mente a nova Guiné. A todos estes logares chegaram 
os Papuás (Papus escreve erradamente Buffon e 
outros depois delle.) Aquella palavra é corrupção do 
malaiopuá, moreno ou preto, q~e doh1:am como usam 
os meninos e os póvos na sua infanc1a para darem 
mais força á expressã@-A designação de Endamenios, 
qtie elles prop.rios ~era'm a. outra raça,. . recorda os 
pretos hediondos da il'~a d~ Andam·en com os qua.es 
apresentam estes a mais triste s~melh~nça. Os Enda-· 
me1ies (1) mais fracos e menos mtell1gentes que os 
seus c0:ntrarios desertaram da Papuasia. ou. Nov,a 
Guiné, e passando o estreito de Tor.r~s, se estabele
ceram no vasto continente da. Australia, onde parece 
que haverão de extinguir-se. . . 

A historia, desta parte da Oceania (Papu.asia) em 
poucas palavras se resu1~e. Ft>i clescoberta e~ 1511 
pelos Portuguezes Francisco de Abreu e ~nt~ru~ Ser
rano, estes, porém, não estabeleceram ali feitoria al
guma corr10 ne1n tambem D. José ~e Menezes,. ~ue se 
acredita tel-a visitado em.1526. Dois annos depois, em 
1528 0 "eneral hespanhol Alvaro Saavedra deu-lhe o 
nome d~ ill1as do Ouro. A este seguiu-se Grijalva em 
1537. Comtudo as. inais exactas noçõe~ da terra e dos. 
seus habitantes são devidas a Sch.ontem, a Roggwen 
e Abel Tasmam e mais que a estes a Cook e Bou-
gain ville. 

Depois deste brevissiimo bosquej,©, passe1nos ades
crever os seus naturaes, começando pela descripção 
de Lomaire (2) que Buffon resume nestes termos. 
«São muito negros, selvagens e b.ruta.es; trazem an-

(1) Rienzi. 
(2J Naoigatton : Auatrale. 
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neis nas orelhas, nas azas e cartilagem média do na
riz. São fortes, bem proporcionados, ageis na car
reira, dentes negros, bastante barba, cabellos pretos, 
curtos e riçados, que comtudo· não s&o tão embara
çados como os dos negros~ Têm maças, lanças, espa
das e outras armas de páo, pois não conhecem o 
ferro, e mordendo como os cães, até os dentes lhes 
servem de arma offensiva. As mulheFes são medo
nhas, têm mamas longas e pendentes, ventre exces 
sivarnente grande, pernas e braços finíssimos, feições 
horrendas physi0nomia de inacacos. » 

Esta descripção em que parece ter-se amalgamado 
os caracteres das duas raças pretas oceanicas differe 
em muitos pontos das de Gomelli Carreri (1) «são 
homens, diz este autor, corpulentos, de talhe gigan
tesco, cabellos riçados e dotados de muita força .. » 

No que vai inteiramente de accôrdo com o Padre 
Le Gobien, quando diz dos habitantes das Ma
riannas : (2) « São mais claros que os Filippinos e 
mais robustos que os Euro.peos; são de estatura alta e 
de corpo bem proporcionado; nutrem-se de frtLctas, 
raizes, e peixes, e apezar dis.~o são alguns tão gordos 
que parecem incha.dos, o que os não impede de serem 
ageis, e longevos de cem a mais annos, sem enfer
midade alguma. 

Modernamente tem sido descriptos os Papuás, 
como homens de estatura alta, de pelle negra e lusi
dia, com 1/8 de amarello, tendo o angulo facial de 
69 gráos no maximo, e 63 e 64 no minimo; dão-lhes 
cabellos negros, nem lisos nem encarapinhados, mas 
bastante finos e frisando muito e naturalmente, o que 
lhes dá um enorme volumê apparente á cabeça. 

(1) Voyages, t. 5, p. 298. 
t2) Istoria de las lsl~ Marianna1, de.1700. 

18. 
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Os, s~l,lS instrumentos de gue1'.ra são· fl. rcos , esctidqs, 
fundas, e p~ra esta:s '.trazem pedras bé1n arredondadas 
em malhas de canhamo. Andam nús, ainda que alguns 
mahometanos tragam lenços na cabeça, os chefes po
rém, usam de umas como tangas de esteira com fran· 
jas de folhas .~e bananeiras, e tingem-nas de côres 
mtí'ito viv&s. . ' 

1 

Os que 'LuÇOD; vio na ilha de Banka andavam igual
mente nús com ar1nas bem trabalhadas, que eram 
arcos e cacetes: quanto ao physico dá-lhes este autor 
para a estatura Jl1.édia, 5 pés e 3 ou 5 polegadas, re
px:esenta,n'.dó-os com9 dotados de :me1nbros delgados, e 

' ' . 
sendo pouco musculosos. 

Os seus alimentos são sirr1ples, batatas, inhames, 
peixes, tartarugas e mariscos, sendo a base o sagú de 
que fazem provisão. , N~o usam forno como os Polyne
siqs,, pi~s g~el,has· de bam.bú, ,especie , de ripss;Q UlU-
quém, arranjados' "em pleno a r. ' ' 

A polygamia é geral, a religião entre a lguns é o 
mahometismo e outros t êm apenas idolos de madeira 
rematados por craneos hu1nanos. 

. . « Os ,naturaes, lê-se na relação da V iagem de Gri .. , · 
jalva,· são homens de cabellos f.risados e comerri éarµ.e 
humana; e dão-se a taes artes e mal vadezas que só o 

• 
diabo póde correr parelhas com elles . » 

1 
ALFURAS. 

Os Alfurás ou Harafurs (que Forster escreve Ha'ra
f orás) têm sido, ainda que erradamente considerados 
como raça distincta~ / , 
Ess~ ·pa lavra na' linguados iq<J.igt(~as ·de Bor.nêp, 

exprimindo a mesma que ((homem selvagem)) é in-1 

1 
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' distinctan1ente applicada ás tribusque vivel'p. n 'aquelle 

' 1 ... ' 

estado, quàlquer .que seja a su~ cõr. AJ?sim os Àlfurás 
de Burú são côr de cobre, os Batas, que são os Al
furás de S umatra são de côr de amarella escura; os 
Purad}ás (Al{urás de Celebs) são semelhantes aos 
Batas .e de côr mais clara que a dos Malai9s; os de 
Mindanáo, Mindora, &, ' são"clc un1 '.n~gro, carregado.' 
Nas Filippinas havia tambetn Alfurá~. · 

Quanto a estas ultimas ilhas, diremos algU:1nas pa
lavras, relativas ao fim do celebre 1'1agalhõ.es, tão in
trepido quanto infeliz navegante. A.lguns autores e 
notadament.~ Faria © S9uza discrepa,1.n, :tlestt; n~n1to: ; , 
no en1tanto parece a veriguado que chegando este na-
vegante em 1521 á ilha Zebu, quiz começar por con
verter os seus habitantes ao christianismo; e levado 
de u1n zelo imprudente e pouco esclarecido como se 
julgasse que as for.mu,las infl uen1 radicalmente s0bre · , ' 

, . , (1 , • ! ~ . 1A 
1 

a essencia das cousas, ou que as e~terioridades aa 
religião equivalem ás crenças, lançou a agua do bap· 
tismo sobre o rei Zebu e a familia r eal. Os naturaes 
tomaram por offensivo aquelle acto; e o rei de Mactan 
possuido de indignação e colera o~erece combate a.os 
Hespanhóes; no qual acabou Magalhães 'com seis dos 

' 
seus conTr;>anheiros . 

Os principaes habitantes das Filippinas são os 
Aetas ou A lpu:rás de côr negra. e nas formas se1ne
lhantes aos Papuás. 

\ . 1 1 ' 

Andan1 nús, 'te:nd9 pôr unicas ·armas~ a,rco"h ·a fre- , 
cha, sem industria nem lavoura algurna; pois além ' 
da caça e pesca, não se alimentam senao de f,ructos 
silvestres. 

Iµscravos de todas as superstiç()e~, e acreditando 
:principaln1ente n~S' máos genios, a sua religião, se .t5') 
nome lhe cabe, é antes o requinte d.e temor pusila-
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nime do que verdadeiro culto. Ignoram as consolações 
das sup'plicas e não ad1nittem nem a reco1npensa fu
tura das boas obras, nem o castigo das más, ou antes, 
nãu parece que suspeitem a immortalidade da alma. 

De vontade inerte, de curta intelligencia, obedecem 
aos missionarios ; mas não se com penetram dos pre
ceitos que lhes escutam; ouvem~nos, mas não os en
tendem; seguem-nos, mas logo que se lhes propor
ciona alg·uma occasiào, fogem d.e novo para as 
montanhas; e são estes que assi1n fogem, os que com 
inais difílculdade voltarão para escutar as lições de 
seus padres. 

ENDAfl1ENIOS. 

Os Endarnenes· ou Endamenios são de côr negra f u
liginosa, de estatura baixar de aspecto selvagem e 
feroz. Delles diz Rienzi (1) que dois viajantes arabes 
que no seculo 9. 0 da nossa éra osvisitaram,depoisde 
haveren1 percorrido a India e a China, os pintaram 
taes quaes os viram os Inglezes, quando ali se quize
ram estabelecer e dessemelhantes da pintura que delles 
faz Hamilton, segundo o qual é um povo de boa in
dole, vivendo de arroz e apenas de outros vegetaes. 

Eis o que escreveram aquelles dois viajantes : 
<< Além da ilha de Nejabalos (ftienzi suppõe que se 
trata cle Nickoba1r) se estende o ma:r de Andamen; os 
póvos que a habitam comen1 a carne crua; a côr é. 
negra, o câbelle frisado, o aspecto medonho, com pés 
de quasi um covado de ta1nanho, e andam absoluta
mente nús. Não têm barcos, e se os tivessen1 devora· 

(1) T. 1.0
, pag. 115. 

\ 
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ria1n.todos os navegantes que passassem por aquelles 
Jogares. >> Rienzi accrescenta : « labios grossos, nariz. 
achatado, ventre proeminente, membros descarnados 
e mal formados. Os homens são destros e amigos de 
sua independencia: mas ao mesmo tempo são cavi
losos, vingativos o sordidos, que todas as manhãs se 
chafurdam no lodo para se preservarem.dos insectos. » 

As cabanas são formadas de 3. a 4 esteios, atados 
no alto, sobre os quaes engenham um tecto de ramos 
e folhas de arvores. Não usam sal na comida.. Não en
saiaram ainda a cultura das terras; as mulheres sobre· 
que p.esam todos os encargos da vida domestiea, se 
bccupam de apanhar mariscos para sustento de seus 
barbar.os senhores. 

G-0stam em extremo de cantigas e danças, mas bem 
long.e. de s.e.rem de genio sociavel os Inglezes que. em 
1791 ali fundaran1 uma colonia, com o nome de Cha-· 
tam para os deportados de Bengala, dois annos depois 
a abandonaram pela intratabilidade de seus na.turaes. 

AUSTRALIOS. 

O vasto paiz dos AustraLios foi desceberto em t606 
por Luiz. Vaz de Torres, segun.do commandante da 
expedição confiada a Fernando Vaz. de Quiros. 

A estes seguiram-se 'Olltros até os annos de, 1688 a. 
1699, em. que mais escrupulosamente d0 que e.J;ltão 
se havk, feito. Da1npier observou os selvagens ec o 
paiz que Cook foi o primeiro a descrever com alguma 
ex:acção. 

Os .4.ust1·alios e Endamenios têm a mesma origem, 
os mesmos costumes, os mesmos caracteres physicos, 
o mesmo gráo de intelligencia. Talvez podessemos 
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accrescentar que os Tasmanios pertencem ao inesmo 
grupo. 

A Tasmania diremos de passagen1 foi descoberta 
en1 1642 pelo Hollandez Tasman, que deu á terra o 
no1ne de Van-Diemen em honra do governador geral 
de Batavia. Por isso Balbi a chama Diemenia, bem 
que o nome do descobridor fosse posteriormente e 
com razão preferido. 

Os habitantes da Tas1nania são mais negros do que 
A'!Jstralios; porém tambe1n menos feios e mais intel
lig,ente$. Andam nús, excepto no inverno em que se 
veste1n de pel,les ele' Kangurús. Viven1 de caça, pesca ' 
;de· maris0~s e peixinhos, têrn pernas, bi-açós e peitos' 
mllito peUosos, mas 4e pello algodoado e felpudo, têm ' 
por armas lanças de páo aguçado e achas de pedras. 
Por estas dessen1elhanças alguns autores consideram 
os Tasmanios não como Australios, n1as co1no uma 
das ultimas variedades dos Papuás, quaes são os de 
Mallicolo e Nova Caledonia, ou então con10 uma mis
tura de Papuás e Austral·ios. 

Os pobre Australíos tão mal favorecidos no physico 
pela natureza, que na sua ultima variedade são cha
mados pelos naturaes de Andragiri-Gugons e aos 
quaes propoz Rienzi que se lhes désse o no1ne de Pithe-
9omorphos, quasi macacos, são effectivan1ente muito 
.semelhantes a estes animaes ·tanto no exterior çon10 
na quasi nl,llla · ooncepçãó, N~o Qhst~nte, sendo. yer- , 
·dadeiró •O ' aX.iO$Ç\, de1 ;pascal de que O horrtem não é 
nem 'anjo, hen1'bruto, rião devemo"s dar muito credito 
aos colonos inglezes, quando pretendem que ·elles ca
recem inteira1nente de intelligen.cia, con1 quanto diga 
Rienzi (1), que elles vivem em tal estado de de· 

(1) T. 3.0
, p. 435. 
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gradação que nluito nos deve humilhar e affligir. 
O Australio, o mais desgraçado de todos os entes, 

não goza plenamente senão dos sentidos do ouvido e 
da vista como todos qs póvos selvaticos. Immundos, 
occupando o ultin10 logar na escala social da civili
saÇão, parecem o élo intermedio entre o h9mem e 
orang-outango, cuja mobilidade imitam em certos mo
vimentos pron1ptos, bruscos e COl!lO que irreflectidos. 
« U1n singular movimento de contorsão subita que 
elles dão á cabeça, ·e a ina.neira burlesca com que / 

. levantam as n1ãos ·olhando para o sol ou para qual-

. qµer outro objecto dist~n~e, mais os approximan1 .aos,· 
m.ovirnentos d~aquelles a:nimaes ·que a:os dos ' bip.~de~ , 
civilisados. >> , , 1 

' 1 • 

No .physico distinguem-se facilmente po'r tere1n os 
' 1 

braços muito compridos, as pernas finas e aindà mais 
co1npridas do que os braços, a bôca grande, o nariz 
largo e chato. Os da terra do rei George são de esta
tura média, membros delgados, abdomen protube
rante : vestem-se durante o inverno com pelles de 
kangurús, e fazem tugurios a que dão a for1na de um 
forno, cobrindo-os co1n cortiça das arvores durante 
as chuvas, e sobrepondo-lhes pedras para as segurar. 

No moral e intellectual não podéram ainda ser be1n 
· , estudados, porque uma como nuvem lhes empana 

'q9-alquer d 'aqulles estad0s da ' alma, cqja existencia 
não ·podendo facilmente ser deduzida dos s~us ·a~to~, 
quasi ê .preeiso adivinhai-a. ,,r : .,. "

1
, •• 

~rêtn oer~o sentilnento de superstição, · P,orque· não 
' 

se póde chamar religião o que nem os induz , a~ be1n, 
nem os reprime do inal; mas esta especie d~ qua'si · 
religião, não chega entre elles a mais do que a crença 
nos sonhos, encantos e sortilegios, e ao medo e te-
1nor dos feiticeiros. 
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Conhecem os geilios ,do bem ·e do mal, .aqu-elle '1'&-· 

presentado ·em Coyan,;, •es.te 'e'In P·0toyan, que iã nqite 
divagam e -~e temem-O.a lu:z, motivo porque a-accen·
,dem. Veneram os t'umu1os,.e ainda que por este faoto 
pateçam denotar a1gqm ~onheein1ento da vrda fu tu:ra, 
será bem difficil defini:r-se no que 3ulgam qae~lia 
c0n-siste. 

'Sem conseienoia do l:rem nem <do mal, sem ipied:ailife 
alguma prostituem -as mul'lle:res -por uma ·fatia de 
pão (l) e. sacrificam ~em -~em01rsos (JS fi.l11os, u que de 
ordinario acontece quan~do n-a:sêe.m ·geme-os; porq;ae © 

p'âi,mov:ido de -não sei que superstição, mata um, e a 
m.ãe, ·por ·neoessidade, V:'ê-se muitas ve,zes constran
gida ~- apandb~ar o outro. Além disto usa1n o~ Au:s
trâLios tirai utn dent-e ·dianteiro ao fi1'ho, cortar uma 
falan·ge d~ dedo á '.'filha 'e 1nat:ar a criança.,, se acon
tece morrer a mã'e, 'a-rttes ~e desma.n1ada a ciiian.ça. 

Qua:lquer que ·fosse 10 principio cle -qae 'Se 'originou 
a anthnopoph,agia, qtter provenha do serrtim.ento de 
oa:i@, e 'Vinga:nça -entre pÓ:VOS barbaros, 'quer 'do in.S
'ti:RctO iia conservação nus tempos .de .fome; é c-erto 
q,ue n:o 'Paiti ãre um arino -de fome, o que. equivale 'a$ 
.nossas seccas, se diz que . é- estaç}'.ío ,(ie co1n:er geritle. 

' ' '·- Diz ~ierrzi, comta,dq, rcôrpo já o ~avia, <l'ito Sou-
t.hey (2) dos ·degradad0S ·portt1guezes, éJUe nã0 ;é 1raro 
adoptar.en1 ·es deperrtados 'tão barbaro. costum.e;. 1q:u:.e 
a· tanto chega a depravação ·da 1natul'e-za hu!J:l1ana. 

'Estes hon1ens rnudando -d•e 'Voi:venda cm-n a esc:a:eez 
dos objectos?·de que se alim-enta1n, fl'ão e sseneialrnente 
notnad0s, e 'nisto nos confirrn-a Cu.n'ingltain1, qnand:o 
nos diz que os que têm g1n~tas são os qu~ hanitarn 

(1) .R,ienzi · : T . 3, p. 58. 
· (2) Historp of Brazil. 
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perto da.costa, o·n.de· as ostras e peix~s· lh~s as·segurain· 
;SUfficiente nutrição. , . 

No mai$ não' são ú1uito ·diffi0eis Qa es.eolha de ali
mentos : vermef:;~ cob.ra~, reptis, b:;\leia.s, aind.a po-
·dr~s, tudo lhe$ serve. · , . , , 

Vingativos e · descon.fiados. 0,0n}0 tod~s os ha1· ba1~os, 
' • nem · perdôam a injuria qtle se lhes faça, nem.. crêni 

.' n.a sinceridade do perd~o que se lhes coneeda, quando 
sã:o os aggressores. ~sto dizemos, apezar du1s.eu acolo
rado parrygerista Oatv:SQn, que os pinta como ·h0mel)$ . 
sensíveis a qualquer ·bo.m trati:.p:n,entp, suscep·tiv:~is de . 

' reconheci1nento, e;chega,q.té a ·pr~ten'der, com inge- ~~~1tL'tl,~r; 
1 t'nua. -eredtilida:de~ que desçonnecem o S'~l\ti'plento .âe · 

. vingança;,e. e$tãó s'emp·r~ disposios ~ p~rd9~r...as. injll" · .. 
ria~ qu~ redeb,ern. , ' · , ., 

O eérto é qu~ ,Qs Ing1ezes, que pass~1n por mel~otes , 
~oloíiis~dores, nada ·gelles t'êm podido conseguiu, p~r

. que nã.o tendo e.stes indigen.as feito . em p,arte alguma., , , 
gran.de.s prog1~essos, é precis.amen~e nas pro.ximidades · . 
dé Sidney, oµde se e1;1contraa.~ os merio$ aprov:ei- . . 
tados. · " ' · · • . 

' ' , 1 j 1 ' • 

. Se · nos . o.~jecta1n .q'ue estes homens não fovam ali , 
, em missão eapecial de catechese, pôd,eríamo~ rt}tor- · 

.i ,, ·qµ~r que não sã;o rneriqs barh.8tros o~ Jrdig
1
e,nas <Pa

~ qu·ella;s paTtes ,1 frequ~ntadas %1ºf .mis$jon{:l.~'ib.s 'ingle
, ' ze~ no espaço de oerca de 20 annos. · · ·' . . 1 

' ' 
· lim dos gov~rnad9res ·dy O.umherlan:d, .p:rocurar.rdo ( 
~ll,leios .de os fi~.ar em d,eterrnin~do legçi.t, ma:1:i.dou-.Ib:~s 

'' · <;onst1:t~ir cabanas e 'depOÍS'' de pro1nptasj petgu:pt6~."~~ '. 
chefe a quen1 ,as mostrava : Que· ta.és? Bem boas, 

.. 1 ' 

respo,;ndeu-ll1e o selvagem - optimas p·a:ra .qu;~µ:do 
-.chover. ' · · . ' 
,. . C?nvém . no. err1t~nt-0, ~bservar gQe, nem seinpre, u 

estas pobres creatura'8 '.'sãô onjectos de, tal ,solicitu~e . 

t9 
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I>awson, que já citamos , diz que os deportados, em 
distancia da colonia atiram-lhe como as féras. A Ga
zeta de Sidney, ainda não ha muito te1npo, fallava de 
envenar os selvagens das margens do lago Hu..i1ter, 
como ineio mais proprio e expedito de ·Se livrarem 
delles . Um advogado d'aquella colonia , Wardel, de
fendendo en1 juizo a um criminoso de homicidio na 
pessoa de um selvagem, sustentou n 'aquelle logat, 
no jury, que matar um anthropophago, qual suppunha 
ser o inorto, visto ser indigerta, não era crime, ~orno 
be111 o sustenvam e de1nonstravam os mujtos erudi
tos, sabios e circunspectos Barbeyrac, Puf~endorfio, 
Bacon, e outros de igual farinha: e polpa. 

Ainda mais, Prichard (1), discorre largamente so
bre '< la conduite de certains blancs de notre colonie · 
de la Nouvelle Hollande qu'on dit avoir tiré par-fois 
surdes pauvres sauvages, pour les donner en pâture 
à leurs chiens » proceder igual aos Hespanhóes no 
Novo l\fundo, segundo refere o Abb~de Gregoire (2) 
citatlo pelo n1estno Priohard de q·ue na chegada dos' 
cães d~ fila, mandados buscar de Cuba para S. Do
mingos, se lhes deu em pítança o primeiro negro, 
que casualmento passava. «E a promptidão com que 
elles devo1·avam a sua preza, aocrescenta o mesmo 
autor, encheu de jubilo os tigres brancos de rosto 
humano. » 

As mulheres n1ais infortunadas entre os Aust,ralios 
do que entí·e os Tupys, são 'co1no bestas de carga. 
suj eitas a todas as privações e ·trabalhos, e ·soffrem 
os n1áos tratos dos seus brutaes possuidores, a que 
aliás; ellas alimentam, e que por astucia , violenoia· e 
traição usain arrancar das tribus inimigas . 

(1) His_t . N. de l'homme. T. 1, p. 9. . . 
(2) De la Littérature deB ne{Jf>es. Pá.tis, 1808, in-8. 

' 
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<r Então, escreve Laplace (1) con1eça para estas 

desgraçadas a longa série de iniserias e . torn1entos, 
que só acabão co1n a vida. A quasi nenhuma helleza 
de que as dotára a natureza madrasta, decahe pr.01np
tamente co11Ii .os mais peniveis trabalhos,. e ós i11ais 
duros· tratos, sen1 1he assegurar a àffeição do tyranno 
que muitas vezes a aba:ndon·a quando a saciedade lhe 
embotou os desejos, ou quando uma nova captura 
lhe augmenta o numero das victimas da sua brutali
dade. Verdade é que essas pobres creaturas não são 
alg;uma cousa supportaveis senão .na flôr da juven
tude. N08ta idade, ao tra'V'.ez das crostas de sor:clidez 
e .gordura, unico véo que. resgua1~da os ,seus eneantos , 
descobre-se-lhes wn talhe esbelto, e seios graciosa
mente contornados. Sob os cabellos em desalinho 
apparece uma fronte com o cunho da belleza, e olhos 
que se volvem com meiguice, a mesma hôca ador
nada de ,dentes alvos e bem dispostos não é sein · 
attractivos; porém com alguns 1nezes de escravidão, 
apagan1-se esses traços, o o.lhar como que se e1nbru
tece, e ellas poderião ser .escolhidas como tJ~pô,,, da 
mais repulsiva fealdade. E c01no não seria assim? 
Como é que os dotes pl1ysicos e as qualidades do 
éoração· poderiào resistir a pancadas e humilhações 
de todo o genero, e a fadigas do que nos póvos 
menos, civilisndos da Europa, nas ·ultimas classes 
sociaes, não te-m a mulher .que receiar a .mi1esfana· 
parte? ' 

« Vêde a companheira do Australio carregando as 
costas o filho pequeno e o ·sacco do farnel, co1n os 
instru1nentos da pesca, atravessando mattas e brejos , 
e obrigadas a vingar con1bros de areia, seguindo os 

(1) Voya9e de la Faoorite. 
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~assos ~o senh~r, que desempedido, sem carga e 
1naccess1vel á piedade apressa a jornada da familia 
prolongando-a do romper do dia até ao pôr do sol ! 
No momento em que faz alto a tribu, ou mude de 
residencia ou prosiga em alguma expedição guer
reira, os homens entregam-se ao descanço; as mulhe
res pelo contrario, cortam lenha para fazer alimentar 
o fogo, durante a noite, e pelas margens dos rios e 
dos lagos vão procurando mariscos que a~sam sobre 
carvões para alimento dos seus maridos. Se lhes falta 
éste recurso, dão caç~ aos lagartos e opossuns, que 
perseguem ·até~ ?ºPª das ~tvores ,~ais altas, occul
tos nas co.nc~vidades em . que · estes ino.ffensiveis ani
tnaes se jülgarião e1n s·egurança. » 

Além do caracter insociavel dos Aust-ralios, da sua 
intelligencia muito pouco desenvolvida, encontram os 
colonisadores grande obstaculo na diversidade e des
semelhança dos dialectos. « Apezarda unidade incon
testavel de origem, da semelhança dos caracteres e 
costumes das differentes tribus da Austl·alia, conta 
esta grande porção da terra tantos idiomas, quantas 
são as suas povoações; posto que se não possa expli
car esta estraordinaria diversidade, e o que ainda 
mais é, não offerece nenhum destes idion1as a menor 
semelhança com os que se fallam nas ilhas da Poly- . 
nesia que são as mais proxiinas da Australia. » · . ' ' 

, ,A · de~~ripç~o que faz. ·Buffon dos Australios, e que ., 
préfer'iipos por, n~o ser das mais exa;ger,aqas', será . ~ ~ 

' • f\ ~ ' \ I~ j 

uma pro;va, mais - de que em qua1quer dos Estados ' 
- physico, moral e intellectual, são estes os ultirnos 
dos seres racionaes. 

« Os da Nova Hollanda (escreve ei::.te autor) são de 
todos os homens os mais miseraveis; e os que mais 
·se assemelham aos brutos: são altos, direitos, delga-
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dos, os inernbros compridos e franzinos, a cabeça 
grande, a fronte redonda, as sobrancelhas espessas. 

Têm sempre as palpebras meio cabidas, habito que 
contrahem desde a infancia para resguardarem os 
olhos dos mosquitos que os incommodam e perse
guem. E como nunca abrem perfeitamente os olhos 
não pode1n ver ao longe, excepto se levantam a ca
beça como se quizessein ver algu1na cousa aciina 

• delles. 
« Têm o nariz grosso, os l,abios tambem grosso~, 

a-bôca grand~; ao que s~ ,suppõe, ·arranca.m os dois 
dentes da fvent~ da maxilla superior., porqu~ 'é falta 
~ue em todos s~ nota sem distincÇão de sexo nem . de 
idáde. Sem barba, rostQ comprido, aspecto desagra
davel, sem uma só feiçào menos horrida. Têm os 
cabellos cnrtos~ pretos e de carapinha, a côr negra 
corno os de Guiné; não trazem vestidos, mas sómente 
casc~s de arvores presas no meio do corpo em fórma 
de ~1nto, com um punhado de hervas compridas no 
meio. Não têm casas, dormem ao relento, sem cober
tor e sem outro leito mais do que a terra. Vivem em 
rnalocas de 20 e 30 homens, mulheres e crianças, 
~d~s de mí~tura. Sem pão, nem grão, nem legutnes, 
tem por ahmento ordinario utn pequeno peixe que 
apanham, cortando o~ pequenos braços de n1ar com 
pedras que ~montoam. » · 

Concluamos àgora. 

CONCLUSÃO. 

Chegado quasi ao fim do nosso trabalho, convém 
lançarmos os olhos sobre os principaes pontos que 
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temos de tomar para termo de comparação, esco
lhendo dentre elles os que nos parecerem mais. im
portantes para a resolução que nos parece dever ter 
o nosso programrna. 

Qual dos póvos da Oceania ou do Brazil estavam 
mais aptos para receberem a ci v:ilisação ? 

De dois modos se póde entender esta palavra : ha 
a ci vilisação filha do christianismo qtue tem por base 
a fé na religião de Christo ; e a outra civilisação que 
nasce de certos habitos de vida policiada, oom leis, 
industria, artes, sciencias e religião propria. Consi
derada do prin1eiro modo, devernos crêr que são 
todos os l1omens aptos para a receberem, porque 
Christo inandou a 1seus apostolos que a pregassem a 
todas as gentes. 

Devendo nós con-cluir theologicamente que a nossa 
religião deverá triumphar de todos os erros, a com
paração ve1n a estabelecer-se, não sobre o gráb da 
intelligencia de tal ou tal povo para a con1prehender, 
nem sobre a cultura anteriormente e pór outros meios 
adquirida; .mas sobre a predisposição que tivesse1n 
para abraçai- a e circu1nstanoias em que estivesse1n, 
de qualqu,er natureza que fossem, que a facilitassem 
ou retardassem. Tomada neste sentido, já o dissemos, 
mais facilmente poderá ser recebida por um povo 
selvagem; mas de boa índole, do que por aquelles 
que pr0fessare1n uma religião differente e antipa
thica, ainda que o seu de~envolvimento político a 
deva fazer considerar co1no u1n povo civilisado, abso
lumento faltando. Tanto é isto assiin, que o divorcio 
entre o judaisn10 e o christianismo, e as seitas que 
do seio deste ultimo se tem levantado, e que amea
.ção perp@tuaF-se ao travez <\los seculos, são a prova 
de que ella encontra n1ais obstaculos, onde acha me-
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nos desse1nell1anças, como entre irmãos desavi ndos 
são mais profundas as antipathi~s. 

Muito nos engana1nos se a si1nples contraposição 
dos caracteres, e o resu1no do estado dos póvos da 
Oceania e Brazil não bastam para que possa qualquer 
.resolver por si o problema em favos dos ulti1nos . 

Comparemos. 

Temos no Brazil duas raças - Tupys e Tapti!J as 
- a pri1neira habitando o littoral e as margens dos 
grandes rios, a segunda o interior das terras. 

Uns tendo uma só lingua, que era a geral --- língua 
rica e variada, na qual se lhes podia pregar tódos os 
myster ios da religião christã , outros co,m diffe.rentes 
dialectos, ou mais propria1nente, segundo o dizer dos 
inissionarios, com líng uas .diversi~simas entre si,. 

Um sem casas, sem artes, 1sem i~dustria, sei11' la
voura., se:µi hab~tos de vida me.nos inculta, em quanto 
os outros tinham casas, aldeias fortificadas, generos 
que cultivavam, uma theogoqja complicada, e costu
mes que eram leis. 

Mas para os primeiros· povoadores o princiJ>al era 
a occupação e posse do littoPal, que demonstrasse a 
prioridade de suas conquista.s,. No littoral acharam os 
colonos uma só raça, com a mesma linguagem e cos
tumes, faoil, hospitaleira,, C0It'stante em suas arniza
des ; mas fraccionada por discordias intestinas. Tudo 
isto podia e devia ser aproveitado para a catecl1ese. 
As suas discordias por um lado embaraçavam a con
federação em numero que podesse pôr e1n perigo os 
estabelecimentos portuguezes; por outro não repu
gnavam a união de todos sob novos princípios, pres
tando-se pelo contrario a qualquer plano de cate· 
chese. A sua hospitalidade abria as portas aos 

• 
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miss~onarios, em quanto a unidade de língua e uni
formidade de costumes facilitavam-lhes a pregação do 
Evangelho poupando-lhes maiores trabalhos. 

Não tinha.n1 cartas privilegiadas, nen1 desicrualdade 
radical de condiçoes, nem se perpetuavâ o ~acerdo
c~o em de~ertninadas ?lasses ou famílias ; mas longe 
d1sso caminhando rapidamente para a sua decaden
cia, a religião se tinha convertido em formulas supers
ticiosas, e os vínculos sociaes se relaxavam. 

Eram não só faceis,massegundo o confessavam os 
propFios m~ssionarios, facilliinos çle admittirem a re
~igião clir.istã. Se, porém, nada Gonseguirat1), nern os 
colonos. ne1n. os missionarios, f~i por tão. palpaveis 
razões que nos contentaremos da as expender em 
poucas palavras. 

No principio nos n1andavam os Portuguezes os seus 
degradados : eram aquelles sobre os quaes as penas 
não produziatn effeito, os criminosos reincidentes, e 
os condemnados pelos crimes mais graves. , . 
· ' Es~es ho1u:_e~s, sentinas dos vicios das ~rande's $1-
dades, regeitados p'o1· uma sociedade, que com quan~o 
começasse a envelhecer, os não podia . tolerar, e 
achando-se em contacto com póvos. selvagens, adop
taram os costu1nes dos barbaros com os quaes viviam, 
impunham a sua vontade aos colonos puros, aos quaes 
sobrepujavam de muito em numero, ~ttral,liam os liar
~aros~ 1cuj~ .~oc~edade t~i:ibem ,Pr?cura:·am, e p,e,rve;i;-.. 
tidos por irnJ.hares d~ v1c1os que.os póvos ' ni\o; c.on,he
cem na sua infancia, barbarisavam-se e barbarisavam
nos ainda mais' do que eram. A bebedeira habitual, o 
furto, o adulterio, a bexiga, a syphilis, crimes, vicios 
e molestias por elles desconhecidas, começaram a 
grassar e a propagar-se embotando-lhes a intelligen
cia, enfraquecendo-lhes o corpo; e dando-lhes e1n 
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vez das luzes e necessidades creadoras da cinJisação, 
os desregramentos e vicios das sociedades velhas e 
corrompidas. 

Os colonos puros eram, dissemos em num.e~o :mui
tissimo inferior; portanto perdiam-se as suas boas 
obras e viam contrariadas as suas boas intenções e 
os seus melhores planos. Nem sobre elles era sem 
influencia o máo exemplo dos outros. Vivendo e1n 
um seculo no qual se negava intelligencia, raqionali
dade, natureza hu1nana aos selvagens, testemunhas 
da itnpunid~de dos delict<;>s CÇ>tnmettidos pefps outros 
00~1t.r~ os indigenas, l'la impotencia em que,. estava a 
autoridade de os castigar ou prevenir; tendo ainda 
joven~, abandonado a sua patria, em uma quadra, em 
que ainda se não affronta impunemente o especta-
culo dos vicios, porque a moral não alargou raizes 
pela intelligencia e coração, tornavam-se dentro em 
pouco tão bons como os outros. Perigava a conquista 
portugueza e no solo ain,da virgem d<;> 13,raz;il ,plánt~
ram-se as sementes más que não poderemos extirpar 
tão· cedo. ' · 

Unidos pelos mes1nos CúStumes eram pouco co1npa-
' rados á multidão dos indígenas. Eram alliados; 1nas o 

s~~so intüno lhes dizia que a alliança cimentada pelo 
v1c10, não póde ser duradoura. Não queriam arar a 
terr~ e precisavam de ~rabalhadores; não tinham o 
t;ecursp da costa d'Africa, , e preêisav:arn· de es~ra,vos: 
dos Indios uns era1n hostis e .lhes faziam todoodamno 
irnaginavel, outros amigos, mas por demais podero
sos para serem queridos sem receio, por den1ais cio
sos . da sua independencia e liberdade para serem 
subjugados sem difficuldade, por demais vinga ti vos 
para se esquecerem de injurias in1merecidas .. 

Neste extremo o genio do mal suscitou-lhes dois 

t9. 
1 
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meios - a discordia das tribus e a escra vidãb dos 
indigenas. 

Então conseguindo de P ortugal a publicação de 
leis, de que os indígenas não tinham nem podiam ter 
conhecimento, castigando a todos indistinctamente 
pelo .crim.e de algun,s, se ó que repl;'esalias sej.a1n cri
mes, indisp0seran1 coritra si os sens proprios alliados, 
e tornaram-se inais intoleraveis para os que vivendo 
nas selvas desconfiavam do bo1n ~en1blante, das boas 
promessas de tão falsos amigos. 

Então igualmente para 00njurar a te1npestade in1-
n1inerrte que a sua imprudencia havia suscitado, os 
iniser.aveis deportadôs que já tinhan1 feito cahir a seus 
compatriotas no desprezo dos barbaras, atiçarain os 
odios e as discordias entre as tribus, e como o sacri
ficio ·d0s prisioneiros serviam effi.cazn1ente para pe,r
petuar· estas inirniz:a:des, os indignos do nome chris
tão animavam e acoroçoavam com a sua presença es
tas festas sanguinolentas dando-lhes escravos para 
que os sacrificasse1n, ou inimigos que matavam pa1·a 
que nelles se cevassem. Deste n1odo descança:vam al· 
gum tempo, em quttnto cona ª' hypoorisia cynica .. do 
interesse indigna1nente acobertado oon1 o pretexto da 
r eligião que deveram professar, resgata varo para o 
baptismo os escravos das guerras, que elles mes1nos 
havia1n suscitado de inodo que as aguas da redemp
ção fossem. como o, stygn1a . do captiveiro, 

Por esses te1npos os J esuítas, estabelecendo-se no 
paiz, começaram a sua tarefa. E ra pessimo o estado 
moral e religioso dos colonos, o clero secular dava o 
exen1plo de vícios e escandalos que era do seu dever 
reprinrir., e a autoridade n1al se fazia , respeitar. Então 
apparecera1n os religiosos de Jesus como defensores 
dos opprimidos; a sua illustr.ação, o seu desinteresse 

f 
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individual, a pertinacia co1n que persistiam em seus 
planos, o affan com que se davam ao engrandecin1ento 
da sua ordem, o amor que mostravam aos indigenas, 
os bons officios que em todas as occasiões lhes pre~ 
tavan1, attrahiam um ~em nu1nero'delles, que vinham 
beber as suas dou~rinas, e á sombra das missões abri
gar u1na existencia disputada pelo rancor dos tapu
yas e pela cubiça dos colonos. Dir-se-hia que Deos se 
amerciara emfim dos pobres selvagens, suscitan<lo
lhes aquelles protectores para o bem temporal e sal
vação futura. Os effeitos comtudo não corresponde· 
ram ás esperanças. Não bons colonisadores, porém 
missionarios zelosos segregaram completan1ente os 
indigenas da convivencia dos Portuguezes para que, 
como se dizia, o exemplo dos máos costu1nes não 
tivessem sob.re elle..~ pel"niciosa influencia. Seja-nos 
ta:tn})en1 permitticlo· crêP que, pa1"a que fosse mais ef
ficaz o sequestro que delles faziam, não deixara1n de 
lhes inspirar maior gráo de temor para con1 os P or
tuguezes, afim de q·ue os evitassem e fugissen1. 

Deste· apartamento não era de nenhum modo pos
sivel que po<lesse resulta1· a fqs~o ,dos dois , póv:os, 

'"" . cousa a que se devia attender, nem o aocôrdo de id& 
') as, nem a uniformidade de sentimentos, nem a crea

ção de r eciprocas necessidades, que tornando-os de
pendentes uns dos outros ·fosse a garantia de u1na 
pa~ dµra(.loura .. Este grave erro tinha por certo im 
pressionado o abbade Raynal quando referindo-se á 
A1nerica portugueza, resume o seu plano de coloni
sação no entrelaçamento das duas· raças, julgando 
que se deveria ter mandado rapazes e raparigas que 
se alternassem com os naturaes da terra. Muito$ an
nos depois s~ lembrou o governo portuguez de favo 
recer esta medida, mandando que aos Portuguezes que 
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se casassem com as !µdias do I.)ará, sendo soldad<>S 
se désse baixa, e sendo paisanos se fizessem ~ercês: 

Os colonos, já irritados com a escassez de escra
vos para as suas lavouras começaram a soffrer neces
sidades urgentes, quando os Indios domesticos se 
occupa.'~'an1 com o serviço das missões, do que . vipha. 
ao p~bhco pouco proveito immediato. D'aqui nasceu 
o od.10. ao systema, depois aos Jesuítas; d'aqui a 
necessidade e1n que estes se viam de sacrificarem os 
seus protegidos para mo1nentanea satisfacção do cla
n1or publico. 

Se o sangue de tantos milhares de victimas nãt> 
fosse ó~jecto de bem tristes meditações, rir-nos-hia
mos hoJe> de ver como com um rasgo de penn:i jul
gava Portugal que podia mudar a indole de um povo, 
e ,(azer respeitada pelos indígenas a autoridade, que 
"eUcs· nem de nome conhecia1n: rir-nos-hiamos de ver 
como erarn executadas essas leis, que se diziam feitas 
a bem da liberdade, e que não eram senão occasião de 
novos vexames e de maior numero de captiveiros. Se 
um fazendeiro inaltratava o indio, se o prendia e es
pancava, se o feria ou matava, recorra o indió ,ou 
seus parentes á autoridade, á autoridade que elle não 
conhecia e que o não reconhecia a elle como membro 
da Republica, a autoridade connivente nesses cri-, 

mes, ou sem força para os reprimir. Se depois a 
vi~g11·~ça o levava. a . algum act,q , de desespero ! - . 

Prendei-o, insulta os vassallos de El-rei - devasta 
as suas propriedades - é escravo legitimo. 

Se um Portuguez passava, u1n d'aquelles de quem 
tantas offensas recebiam; se um missiona rio os acom

' panhava; ~e porque sern di~tincção eram t t>dos m·al- . 
. tratados, se v~nga~a1n indístinctamente sobt~· todos, · 
se de qualquer n1odo obstavam ·á pregação do Evan- ... 
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gelho :· ---:Prendei-o para que saiba o que é o Evan
gelho ! 'E prendia1n 'd.e facto não só os culpados, mas 
a quantos topavam, amigos ou inimigos, trazendo-os 
carregados de ferros, para o seio de uma sociedade 
que se fazia odiada: ali á força de açoites, de máos 
tratos, poucas vezes de caricias, abus$.ndo da sua 
credulidade, arrastavam-n'os perante o tribunal. Uêde' 
os differentes livros de n1issões que ainda se encon
tram nos nossos archivos municipaes; a formula é 
simples e tão geralmente seguida, que por maior 
commodidad e poderiam ser stereotypados os terxn,os 
da matricula : dec.la.rou ter sido pre~o erri g.Uerra ' 
justa! e poderiam accrescentar que eram nos sertões 
comprados por um fio de contas ou de missangas, 
por um lenço ou prego, e revendidos por um cruzado 
nas povoações. 
, Neste cahos de intel'esses encontrados d~scon.~ec~,... · 
ram os jesuitas a obra santa para a qual a Providen
cia os chamara entre os selvagens : embrenharam
se nas missões, obraram prodigios de constancia; 
mas como já tinham dado de mão á colonisação para 
.só pensar na cat:echese, deslembra.ram-se tambem da 
religião e do principio vivicante que ella encerra, do 
seu espirito para só cuidarem e impôrem com o maior 
rigor formulas e praticas que os selvagens como 
atJtomatos repetiam. 

Pensando em Deos, e no paraíso esqueceram".'se· da 
terra e da socieda:de; não era um povo a quem e<iu-

• 
cavam, eram noviços que instruíam ; não eram ho-
mens que educavam ·para a sociedade, eram barba_ 
ros aos quaes se applicava o processo de Loyola para 
qu.ebr~r e subjugar a vontade, reduzindo-os a uma 
· obedie11cia cega, a u1na passibilida:de inorta, inerte 
e improductiva . 
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Relaxavam os laços ele familia tornando os filhos e 
mulheres denunciantes dos pais e n1aridos, tiravam
lhes .ª vontade e o amor á independencia; e á força de 
~wn1lhações, de disciplinas, de castigos infamantes 
lmpostos em praça publica, impostos até aos seus 
1naiores, e por estes recebidos como actos meritorios . , 
apagaro.m e consumiram um tal qual sentimento de 
dignidade propria sern a qual nenhum esforço louva
vel se póde conseguir ·da nossa especie. 
· Chegar~m a dominar absoluta1n~nte os espiritos 

dos neoph1tos, e quer usas-sem, quer abusassei11 ·do 
~oder que -tinham 1adquirido, é certo que sem. a sua 
inte11<Venç:l0 1€ assentiineJí.l.1to nada se. p0<lia conseguir 
c?m elle~ .. Eis o que -em fins do ~eculo.passado, escre
via Domingos Alves Branco 1'ioniz Barreto (1) e que 
damos co1no um exemplo entre mil : 

<( O governo e jurisdicÇão que tê1n estes padres 
temporahnente nos Indios é tão dispotico que elles 
arbitraria e absoluta1nente os condemnam a horroro
sos castigos, depõem capitães-mores e outros officiaes, 
nomeiam sem autoridade outros em seu lagar, punin
do-os com prisões, gollilhas e ferros; e final1nente re
sistem a todas e quaesquer ordens do g9vernador e 
da justiça, que os inesmos Indios não ousam cumprir , 
sem que lhes seja orden ado pelos seus padres assis
tentes, e estes se1n que tan1bePJ, lhes seja ordenado 
pelos prelados de suas res.peet~vas· religiões. 

«· Não ha mt1i.to te1npo que se~do ,nomeado pelo 
Exrn. Marquez de Valenga, governador: que foi da ca
pitania da Bahia, u1n capitão-1nór elos indios d'aldeia 
de S. Felixdo Rio-Real, o inissionarío que se achava 

(1) P lano sobre a ci()ilisar;ão dos indios do Brazil, por 
D. A. B. M. B. - i1S. do Instituto Historico Brazileiro. ., . 

O BRAZlL E A OOEANIA 339 

nella não q_uiz cumprir a patente d"aquelle Indio, nem 
dar-lhe posse do seu en1prego por inotivos particula
res; e ainda em ci1na trazendo de olho ao ~nesmo 
Indio por ter sido promovido se1n o seu consentimento 
e approvação, deixou passar tempo e suscitou a 
mesn1a questão governando áquella capitania D. Ro
drigo José de Menezes; depoz seguuda vez o mesmo 
Indio, e do 1nes1110 modo nomeou outro em seu logar. 
Chegando o clamor . á presença deste governador, e 
ordenando de novo por uma portaria sua ao regente. 
missionaria, restituisse a jurisdicção ao 1nes1no IndiP, 
ainda .. assim não ob.~d.e.ceu, causando até uma .pertur~ 
bação -entre os outros Indios, por lhes fazer crêr que o 

~ governador mandava fosse lhe restitujda a jurisdio
ção. Estava de má fé, dizia o missionatio, e era de 
esperar que o.s tratasse inal, sendo que bastou isso 
para que os inesn1os o não quizessem conhecer por 
seu capitão-mór, nem obedecer-lhe de modo algum. )) 

\)uan..do se extinguirau1 os inissionarios estes ho
mens enfraquecidos por uma luta de seculos, educados 
n'uma tutela constante, envilecidos pela escravidão, 
sem vontade, sem animo, sem que soubessem gover
nar ou tomar uma resolução, consumidos e destrui-
1clos ~las g.uerras, pestes, fo1ne, resgates,. e capti
veiro, offerecera1n-se como facil preza á avidez dos 
colonos que os achara1n reunidos, e indefensos. Não 
foram pQiS e-stes padres os mestres, os instructores, 
dos neophytos que dev.eram ter guiado pel0s ~tni
nh~s da civilisaçãp: dir-se-hia antes que foram O$ sa
cerdotes que a Providencia cha1nóu para junto do 
leito de um povo moribundo para ali durante ma:is 
de dois seculos assistirem ás suas conversões, minis
trarem-lhes os sacra1nentos e abrirem-ll1es as portas 
do céo . 

• 

' 
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Se se devesse ajuizar dos missionarios do Brazit 
pela r.egra do Divino Mest1·e. ex fructibus eorum &
concluir-se-hia, ou que foi por elles mal interpretada 
a palavra do christianismo, que devendo ser vida pro
<;luziu a inorte, ou que a Providencie\ os escolheu para 
instrun1entos de suas vistas inperscrutaveis no exter-. 
minio dos indígena!', e no fundamento da dominação 
portugueza: sem a sua intervenção não resistirião os 

• 
Portuguezes á f urià. dos selvagens, nem os sei vagens 
sem os seus conselhos se deixariam tantas vezes per
sudir a descerem das florestas, e~ quebraren1 as suas 
armas em signal de alliança para que as tentativas 
contra a sua liberdade os achassem desprevenidos e 
indeíenaos. 

Dissemos a opinião entre nós consagrada de que 
elles foram os unicos e verdadeiros amigos dos indige
nas : queremos crêr, e crê mos que de boa fé patro-

' cinaram a sua causa: todavia se os avaliamos pelas 
suas obras, vêmos que elles prestaram grandes e i1n
portantes serviços, inas aos Portuguezes; intimidaram 
os estranhos., fortaleeera1n os estabelecimentos crea
dos, fundaram novas povoações com a tranquillidade 
que lhes assegurava1n, contendo os barharos, repel
lindo os p,iratâs e oahirarl.1 erpfim quando já se a:chava 
consolidado o domínio portuguez,por u1na posse diu
turna, e não disputada. Que foram pois? Os proteo
tores ~o~ indigenas que se f}xtinguiran1, ou a salva
guarda dos Portuguezes que prosperaran1 ? 

Quaesquer, pot·ém, que fossem os erros provenien
~s· 9o· m,odo porque se effectuou a colGnisação portu~ 
gueza; qualquer que fosse a influenéia exercida no 
contacto com os indígenas, nada disso altera as condi
ções de s•~ciabilidade e civ~lisação eni que se achavam 

' os indígenas,_ no1n desmente . a asserção dos primei-

\ 
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ros navegantes e missionarios de que eram facilli
mos de admittirem á religião christã. 

' . 
Passe1nos á Ocean1a, 
Tres são as raças com que aqui deparamos, Ma

layos, Australios e Polynesios. Procedamos por or
den1 se(}'undo a i1nportancia nuinerica de cada uma 
dest~s r~ças e vejamos se uma simples recapitul~ção, 
do que sobre cada un1a dellas· deixamos escr1pto, 
basta, como nos parece, para que possa qualquer . 
resolver 0 nosso programma em sentido favoravel 
aos indi()'enas do Brazil. 

Os M~laios coi;istitue1n a. raÇa mais numerosa da 
Oceania. Estes, porém, longe de serem barbaroseram 
dados á navegação desde tempos mui .remotos. ~avo
recidos pelas circumstan.cias de, hab1i~rem as ilh~s 
numerosos e proximas dos ventos constantes, d~s 
correntes conhecidas, deram expansão ao seu gen10 
·essencialmente aventureiro, ao aiµor que tinham ás 
expedições longinquas, estabelecendo uma infinida~e 
de colonias, e por esta forma propagando e vulga~1-
sando a su~ lingu~ por tod~~ as terras da. Oqean1a . . 

Em quanto os Brazis sacrificavam e devoravam os 
seus prisioneiros de Cl'uerra, destes uns eram anthro-

º ºfi pophagos por preceit?. religioso, outros sacr1 i?a~~m 
as viuvas, nas exequias dos maridos, e as escravas 
nas das ~enhoras,além de que igualmente devoravam 

• • • oe pr1s1one1ros. . . ~ 

Os nossos dava1n.:sé cotn p'a:ixão ás bebidas esp1r1-
tuosas os da Oceania davam-se com igual excesso ás 
mesm~s bebidas e alé1n disso ao opio, e1n quanto as 
mulheres de algumas partes to1navam o arrlró para 
&mmagrecerem, viciando por esta forma o germen 

das gerações futuras. . . 
Tinham, cou~a de ·que os n;osso~ careciam, classes 

\ 
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privilegiadas e até com mais distincções do qne na 
India e na China. -

Assim os habitantes de Bali, a pequena Java, sec
t arios de Chiva não têm sómente as quatro classes 
que se conta1n na India entre os póvos da mesma 
crença; mas uma quinta mais que não entra em conta 
por ser reputada in1pura, e como tal habita fóra das 
povoações, longe do contacto de todas as outras. 
Eram estes ou Siid1·as ou Poleás destas ilhas, os 
Chandalas chamados. 

Em J ava, uns como os nobres puetendiam ser 1 des .. 
eendentes de Wichnou en1 quanto os montanhezes 
compartilhando taes prejuizos, f.a:ze-1n provir os seus 
antecedentes da especie de macacos que corihece1u 
com o nome de Jl7 ouwons. Aquelles tinham vestua~ 
rios proprios, que em todas as occasiões os differen~ 
çasse dos outros aos quaes a inacula inexpiavel de 
origem ti~·ava todo o ineio de plU'ifioação ou rehabili
tação. 

Todos tinham governos estabelecidos e despotico~, 
como é de necessidade que sejam,'onde se acham clas
ses bem descriminadas, e constituídas desde tempos 
imme1noriaes. O estado era feudal; os nobres exer
cian;i o mais intolerav-01 despotismo, e viviam na. maior 
independencia, fundando as 'suas prerogativas na san
tidade de sua origem, em quanto os servos, e os es
cra V'os) gemia1n sob as oppressões· e extorsões de todas 
as elasses superioré~. As d,isoor-dias que entre elles 
appareciarn n~o provinham nunca de n1ovimento po
pular, eram alevantes 011 rebeldias dos nobres contra 
o rei, ou manifestações dos reis contra os nobres, es
forçando-se cada um por dilatar e estender o circulo 
de suas prerogativas e direitos . . 

Em muitas partes co1no em Java tinha1n palacios, 

' 

-

O BRAZIL E A OCEANIA 

côrte, etiqueta e civilisação, não lhes faltando nem 
escravatura, nem o trafico que exerciam por meio da 
pirataria. 

O que completa o quadro do seu desenvolvimento 
intellectual era terem uma litteratura rica e variada, 
romances, poemas, theatro historico-e mi1nico, tem
plos, tumulos e monumentos, construcções antigas e 
de tal belleza artistica, que são reputadas superiores 
as da Persia, e comparadas as mais bellas do Hin ... 
dos.tão; por fi.1n archivos de uma remotissüna anti
guidade, e que começa1n a fazer fé dos 76 anhos da 
nossa. e.ra, ·que é o prüneiro da javaneza. 

Esta raça como inais particularmente se observou 
nos homens· de Palembang, repugnava1n a (Iualquer 
in1wv:ação, .a qua.l quer mudança nos seus costu1ues, a 
que são e:)(treman1ente afferrados, e no seu caracter 
belliooso achava incentivo e recursos para a luta com 
os Europeos. F'oi por estas causas que o reino de 
Achen lutou por quasi um seculo com os Portuguezes, 
então no auge da sua prosperidade, obrigando-os por 
fim a recuarem, depois de cançados, e. desacoroçoa
dos, e consumidos innun1eros thesouros. 

Os Hollandezes se estabeleceram em Java, e em 
i>utros pontos da Oceania; mas dando de n1ão á pre·· 
gação do Evangelho, suscitavan1 e fumentavam dis
cordias. entre os reis e os nobres, que mutua1nente S"e 
enfraqueciam. e destruíam, em quanto elle~ com ·o 
sang11e de milhares de victin1as iam co11solidan.do o 
seu poder. Destruir, porém, não é ci vilisar. 

A pregação do Evangelho, ou antes a civilisação 
que tem por ·base o cl1ristia.nismo encontrou um sem 
numero de obstaculos nas r eligiões que os Malaios 
professavam : desta causa primaria deverá ter nascido 
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a opinião aliás .verdadeira, de que eram em extremo 
afferrados a seus costumes. 

Seguiam elles o culto de Chiva ou o de Brahma, e 
o de Mahomet. Peço desculpa de ter de entrar ein al
gumas considerações metaphysicas : serei breve, e 
procurarei ser claro. 

Não sendo os dog1nas fructo da politioa; mas pelo 
contrario, sendo as sociedades produotos das reli
giões, seria preciso substituiJ· uma religião por outra, 
para mudar-~e a forma s.ocial. Estas mµdança.s qµe 

1 e1n todos os casos não. se operam senão por meio do . 
te1'h,p0, e ele vidl~hcias, silio de e~trema ·difficuldade 

' qu'ando está no seu auge a reHgião .que se pretende 
extirpar, e impossiveis qu:i;tndo te1n creado raizes no 
seio de urna sociedade que a par de1lla se foi desen-

1 

volvendo e fortalecendo, comprehendendo ambas na 
occasião do ataque, que urna sem a outra não poderia 
subsistir. 

Vejamos quaes são os dogmas da religião de Brah
ma, e quaes os seus effeitos na ordem política. 

Brahma e Chiva são os dois deoses da trindade ad
mittida pelos livros sagrados da lndia : na sua esscn
cia a religião é uma. 

Brahma é o principio unico, o autor de todas as 
cousas, a alma universal, é uma unidade infinita que 
se manifesta nos éspiritps, nos séres e nos objectos . 
da; 1 n-átu~eza, uma substancia que se acha presente 

' . 
em quaiquer acção, vida ótl intelligencia. E tudo, pois 
comprehende tudo. Os indivíduos são sombras que 
passam; só existe Brahma, que é o fim supremo da 
creaçüo, que delle nasce, nelle subsiste, e a elle tem 
de voltar. Todos os espiritos se haverão de confundir 
na unidade da substancia eterna, depois de um nu-
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mero maior ou menor de transformações em castigo 
de faltas commettidas. 

Se Deos é tudo. e os individuos outras tantas illu
sões não póde existir a individualidade. Os indivíduos 
são sombras, que Brahma cria por emanações da sua 
propria substancia, procedendo na sua marcha do 
mais ao menos perfeito. A individualidade pois, de
pendente da unidade absoluta, não existe para si, 
mas para o ser de que e1nana; nào existe esse princi
pio nem mesmo da eternidade, não obstante reconhe
cerem os premios e castigos futuros, porque estes 
dois extr~mos op,postos combinam-se para aniqu:ilal-o. 
O castigé) suppõe a emenda, a rehabilitação para a 
recompensa, e a recon1pensa vem a ser o fim do indi· 
viduo, po.r qué é a absorpção da alma humana na 
alma universal. Brahma pois é o principio e o fim ·de 
tudo. 

Negando a religião personalidade ao hcnne1n, o 
o·overno não podia admittir a liberdade social, e por o . 
tanto constituía-se despotico. 

Além disso Brahma cria por emanações successi
vas, procedendo do 'mais ao menos perfeito; haverá 
pois tantas desigualdades no seres quantos forem os 
actos de emanações. O homem quatro vezes creado. 
formarf.\. quatro classes, ou quatro especies de crea
turas differentes. Se pois a natureza hurnana é m·ulti- ' 

: plic~, e se ; çompõe como, a dos a~imaes , .de ~uitas 
',class·~~, ~que .$e não podem co~fu~d1r, , ~ ~fttes, dev~m 

perpetuar-se üe geraç~.o ein,geração, o gpverno a~cotn-: " 
inodando-se a · este novo principio t1·ansfàr1uava-se 
logicamente em u1n despotismo hierarchico de castas. 

Se, porém, a soberania pertencer de direito á classe 
mais nobre, a classe divina, Brahma é de direito 
senhor Q.a creação, tudo lhe pertence; e se os outros 
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ho1~~ns algu~1a cousa desfructam do que ha no mun
do e isso devido a puro effeito de sua generosidad S e. 

e os que governam são os n1ais proximos de Deo 
são elles os que só podem interpretar a sua vontad 

8
' 

d 
. e, 

e. even1 assun ac.cun1ular o poder temporal e 0 espi-
ritual. O estado e por tanto theocratico e t odas 

l · ' as esp 1e~as Sóc1aes se rege1n e ordenam dogmaticamente 
por leis que são ao mesmo tempo politicas civeis 
moraes, e religiosas. ' ' 

~in?a mais ; se Deos é tudo, a sciencia unica é a 
sc1enc1a do Deos : della depende a arte a industrio . ' 'i"' 
a agricultura, ·o c0mm·erero : a · :religião en1 sumrna é 
o cent1·0 e o fim de toda. a acti\Tid.a<le. 

Concluh11os. 

A religião de Christo pregando a confraternidade 
o amor do proximo, repugna a idéa da-multiplicidade 
da natureza humana, e por consequencia o reO'ímen 
<le castas : a historia mostra que elle se comp~dece 
com todas as fórmas de governo, inas a razão faz ver 
que não póde se1n renetiar de sua verdade sublin1e 
ca1ninha:r com theocracias de credos differentes. Po; 
outro lado como a religião de Brahma é a sciencia e 
o principio da actividade dos que a professan1, os 
hornens desta communhãe> não poderia1n acceitar a 
b.a~deira d"uma civilisação baseada em outros prin
cip1oe por c~usa do antag0nisn10 fatal ; e dir-se-hia 
1'nesmo impossível, que deveria àpparecer entre as 
façuld1ades moraes e inteHectuàes. Seria preciso extir· 
pal-a, offen.dendo o poder dos governantes, ferindo o 
interesse de castas poderosas, arrepellando os pre
j uizos do vulgo, que, ainda quando victimas de seus 
erros, não são os que e1n favor delles pugna1n co1n 
menos aferro. 

Menos teremos que espender ácerca do Maho1ne-

' 
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tis1no, o qual, posto que i1ão ·sufficientemente, tem 
sido com tudo inelhor apreciado. 

A fatalidade que ·é a l>aSe da fé n1ahometana, faria 
á primeira vista suppôr que os crentes, como elles se 
chamam, assistirião de braços cruzados á invasão e 
predon1inio de un1a crença differente; se não tivessen1 
un1a fé tão viva e tenaz, se a glória do seu paraiso 
não . reservasse um logar distincto aos que inorressem 
por a1nor do propheta, e se emfin1 a sua religião não 
admittisse como o christianismo o prineipio do. pro
selytismo. 

I-Ioje que a Turquia é considetada co:mo u::m ele-. 
mento necessario ao equilibrio ettrope9, depois que a 
s·ubli1ne Porta deixou 'de infundir receios pela- tran
quillidade da Europa, as opiniões sobre o Islamismo 
modificaram~se singularmente por effeitos da politica, 
chegando a pretender certos autores, se1n duvida 
pouco orthodoxos que eila é a mais apropriada ao 
caracter de certos póvos, como sejam os Africanos. 

Não é essa a nossa questão. 
« Até aqui (escreve Eichtal) (1) tem sido os musul

manos inconvertiveis pelos christãos, e esta resisten
cia se explica pela propria natureza do seu dogma, 
sin1plicissimo e1n si, e que por outro lado achando-se 
etn harmonia cóm o ch1•istianismo em um grande 
nun1ero de pontos, é• tun protesto expresso ·c.ont:ta os 
outros. e1n que della ·Se separa.· » 

Em outra parte diz o mes1no autor copl r~fe:t:€ncia 
a Af1·ica. «Nen:hurna' duvida temos a <liste 'tespe'to. 
Toda a tentativa de pr0selytis1no entre as populações 
i11usulmana$ as sublevaria de um ja0to tornando-as 
desconfiadas e hostis para co1n os Europeos, e no caso 

(1) Mem. cit. (S. Eth.). T. 1, p. 2 pag. 164. 
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de ter algum successo, não deixaria de produzir uma 1 

luta religiosa com os effeitos desastrosos, que sempre 
acompanham semelhantes lutas. » 

Um outro autor (Buxton) (i) diz: « São por tal 
forma enraizados os seus prejuiws, que alguns mis
sionarios não hesitam em declarar que elles preferi
riam empregar os seus esforços com pagões do que 
com inusulmanos. > O que combina com a asserção 
de Molliano « de que os missi?narios fariam inques
tionavelmente conversões entre os idolatras, mas que 
cxperitnentarião invencível reiS.istencia da parte dos 
n1usQlmanos. > 

,Resb.ltâ do que levç:i.i,nos·i?ito qu.e se os musulma;nos 
não são inteiramente refractarios á acção do christ,a
nismo, aq m·enos não o chegarião a adoptar sem gran
dissiinas difficuldades. Se o raciocin.io o demonstra, os 
factos a têm confirmado. Faria e Souza (2) diz em 
uma parte da sua obra referindo-se aos mouros « con 
estos és toda la porfia portuguesa. >> 

POLYNESIOS. 

Quando mesmo a idéa de comparar os indigenas 
.do Brazil com os da Oceania tinha nascido da suppo
sição de que descendem estes dos Arriericanos, regei
tando nós tal opinião, fundados 'nas autoridades de 
M~rsd~'.n. ?.;lorhenhou.t. ' Urv.ille e I,Iumbóldt, temos 
regeitado i1n:plicit'amente a paridade que de tal facto 
se' poderia achar no estado de am.bos para os effeitos 
. da ci vilisação. 

(1) Thomas Fowel Buxton, trad. de Pacaud. « De la traite 
des esclaoes en. Ajrique et des moyens <:rg remédier, p. 333. 

(2) T . 1, p. 83, oh. cit. 
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Os Polynesios são no physico superiores aos 
Malaios, com a côr mais carreeada que a <lestes, e ao 
mesmo tempo mais altos, mais robustos, mais bem 
feitos. Os Tupys pertancem a um typo differente, 
mas apresentam todos os caracteres da força. Com
tudo para os effeitos da civilisação as dessemelhanças 
physicas entre uns e outros não são de grande i1npor
tancia. 

No moral, feita a excepção de que os Malaios são 
mai$ e muito mais sanguinarios, abunda1n 4s seme
lhanças~ São ,ambos preguiçoso$1 Tingativos e resolu-, 
tos par.a os actos que demandam, n.~o perse·ve~~nça 

de que são pouco capazes, mas energia subi'ta. ~1ns e 
outros, so:Orios, hospitaleiros, amigos da sua indepen,.. 
dencia, uns e outros, amigos de lutas e combates; 
mas o Pupy procurava o inimigo ás claras, eni quanto 
os Polynesios, desconhecendo o arco e frechas, ama-

• vam as traições e as emboscadas. 
No intellectual é admittido que desde tempos 

immemoriaes tinham os Polynesios lnna civilisação, 
que embora fosse elementar, era comtudo regular e 
completa. 

Mas se tinham essa tal qual civilisação., não pode
mos suppor que o novo progra1nma se refira senão á 
introducção do christianismo entre elles. 

Nisto, por~m, já diff~rem. , 
Os :Polynesios bem , que dotadós de t,alen~o e copi 

. ràra .inte!l'igencia p~r,a as· ,ar.tes ,\llechanic~s~: '.pp~o .»' 
tamberµ tinham os nossos indígenas, e.rarn. tão a!eri
rados .aos seus costumes que se tornavam antipatic<>s 
a qualquer civilisaçào já formada . 

Além desta disposição pouco favoravel, contav~ a 
sua sociedade tres castas, a primeira das quaes era 
intoleravel pelo despotismo que exercia, em quanto 

20 

• 
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a ultima jazia sub1nergida no ultimo gráo de servi
lismo e miseria. Todos na actualidade, como ~ 
para isso se tinham dado as mão~, fogem dos Euro
peos, e maldizen1 a cega confiança·.e iinprudente hos-
pitalidade.He seus pais. · · · 

Em religião são n'lahometanos ;·poré1n muitos não 
têrn senão superstição grosseira, idéas confusas de 
uma outra vida e a credulidade nos feitiços e mandin-. 
gas. 

Entre todos, o sacerdocio, em cuJo apice está-o rei, 
é muito influente e respeitado, de modo que como ·se 
ae-he1n confundidos em uma ·s'ó pessoÇI., ou pelo nlenos 
em u1na so' casta, os interesses. d:o eéo e os da terra, 
gemia a maior ·parte debai~o do peso de uma theo
eracia cruel e superstiljiosa. 

Mas o maximo dos obstaculos era tabü., em mãos 
de homens que por certo se não quererião servir delle
e1n damno próprio. 

O tabu · regulando to'dos os actos, todos· os momen
tos da vida ·e sendo exercido por todos os cl1efes e ' . 
autoritlades, erá' nina pala:vra ·fatal, com a qu-al podia 
o chefe afastar os estrangeiros do seu povo, regeitar 
as suas relações quando dellas se temessem, e emba
raçar todos os esforços que se tentassem para os civi-
lisar. 

l\<IELA NRSI0<$ 

Temo -por' fin1 os Melanesios, que são os Papuás de: 
pelle negra e lusidia, de estatura inédia, sadios, de 
cabellos riçados, mais intelligentes du que os Austra
lios, e e1n religião idolatras-e musulmanos. 

Os Alfiirás, escravos de todas as superstições, em 

• 
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in telligencia inferiores aos Papuás, e supe_riores aos 
Ausli-alios, deixam-se guiar pelos inissionarios, mas 
sem amor á vida das missões, e aproveitando-se. de 
.qualqúer aberta. para voltare1n ás .suas montanh~s, e 
reto1n,are1n· o seu estado anietior. ·· 

Por firn os Attstralios, entes desgraçadissimos no 
moral como no physico, avessos a todo o ensino, fal
lando innumeras línguas, e collocados (diz Rienzi) no 
ultiino gráo de embrutecimento da especie humana. 

Co1ntudo as dif!!erenças entre estas variedades não 
são tão características que os autores os não deem a 
conhecer co1n a designação generica de pretos da 
Oceania. 

Os Inglezes,, o que sem duvida será devido ao 
caracte1· dos indígenas, têm ali con1mettido crimes 
iguaes áquelles porque são accusados os Ilespanhóes 
da An1erica. Se é certo o que n0s conta o abbade Gre
gorio (1) de que á chegada de uns cães de fila man
da9.o~ de Cuba para S. Domingo~, deu-se-lhes em 
pitanç.a e como para eX!peri1nenial-os o prirneiro negro 
que casualmen·t& passava : Prichard (2) lembra: tam.
bem o proceder de certos brancos da colonia ingleza 
da Nova Hollanda, dos quaes contam seus compatrio
ta~ terem por vezes atirado nos selvagens, para os 
dar em carniça aos cães. 

' 
Um membro dos communs no ,primeiro quartel 

deste seculo chamava a atten~o dos seus comp?-trio
tas ,para os vexarr1es, praticados pelos colonos inglezes 
contra-.os indigenas das terxas en1 que se estabeleci~m; 
e tirando as consequencias dos factos conhecidos, 
mos~rava que a população da Australia e Polynesia, 

(1) De la Littérature des Negres. Paris, 1818. 
(2) T. 1. º, p. 9 : da trad. franceza. 

, , 
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montando a mais de dois milhões, tinha rapidamente 
decrescido ; e que tomando a Inglaterra posse da 
ilha de Van Diémen, em pouco mais de vinte annos 
se aehavam destruídos os i;n:digenas. Concluiremos . ' 
melhor o que são estes homens pelo a,rrazoado ~e 
seus defensores. 

« É para ~ós fóra de duvida (escreve Rienzi). que 
os Australios são susceptiveis de civilisação; julga
mos comtudo que nesta obra se terá de arrostar com 
os maiores obstaculos, e indicando em resumo quaes 
sejam as difficuldades que antolha, taes como -fazer• 
lhe pe~der o amor á vida errante, arre~al-os do.co°'-': ~ 
tacio dos deportados, ganhar-lhes a con.fi~nça-. Cqn-: . ~ 

1 • 

clue o mesmo autor que mais de uma geraÇão terâ . 
de desapparecer antes que elles se habituem aos ·cos
tumes das nações ci vilisadas, deixando os habitos da 
vida selvagem pelos das nações .civilisadas. 

No emtanto para provar que os philantropicos in-. 
glezes .. estã~ bem longe de procurar semelhantes F~·~1 
sultados~ . cQ'piarei de Rieqzi1 (1) a opiniãó de um cQ,;i; 
lono de llobart Town, que ·a 23 de Mar~o de 1835 

. 
• escrevia: 

1 Quanto á população negra, é pouco numerosa, e· 
desconhece completamente os heneficios da civili
sação. São tão estupidos estes homens, que em um 
paiz, onde a benignidade do clima dispensa vestido$, . 
rião se r:esolve1~ a constranger os membros dentr.0·1• • . 

~ ' )' ~ 1 ' . " 

· ', · dos te:Cidos de 1ã, que se lhes offerecem em troca d~". . 
liberdade, preferindo um viver com1nodo.e indepen..:~ 
dente á servidão e ao trabalho. 

« Os brancos justamente indignados de tão brutal 
loucura, exprimem a sua divergencia de opinião apon-

(1) T . 3.•, pag. 558 (b . 
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tando-lhes aos peitos os canos das espingardas, ao 
que elles retrucam com botes de lança, quando se lhe 
offerece occasião. Sem duvida que não terminará 
estacontrov:ersia senão quanao uma das ·cõres houver 
exterminado a outra. » · · 

Temos informaç.ões mais recentes que não desmen
tem ás anteriores. O Boletim da Sociedade Geogra
phica noticia a publicação ultimamente feita em Lon
dres da viagem de Owen Stanley pelo naturalista da 
expedição John Macgellivray, obra elogiada pela 
curiosidade das noticias sobre os costumes e caracter 
d~s .Austr~lios : « 0.s missionarios inglezes (diz o re· 
sumo que consultamos) não só tê1n consegui'do' muito 
poucos resultados dos seus trabalhos com os naturaes, 
mas .se vêm muitas vezes expostos a ser atacados 
por estes, em consequencia das suggestões dos de
_portados, a que aquelles de melhor grato se prestam. 
Estes indigenas, em geral quasi embrutecidos, têm 
p.es$ima opinião dos brancos, que elles conside~am · , 
'como . inimigos, dos quaes se devem acautel.a;r. ·Ha. ., 
excepções, mas parece que são raras. » 

Estas opiniões servirião para demonstrar a extrema 
difficuldade que have.ria na e1npreza da civilisação 
dos Australios, e esta consequencia ainda mais se 
confirma com um facto por tal forma generioo, que o 
podemos considerar como regra geral. 

A experien.cia mostra que , a raça preta ~m con-
. ta.ctó com outra qlialquer se deixa' sempte stthj,ugar' 
o f!ue é prova de incontestavel inf~ri<>rid.ade; e de' 
facto os Autralios são muito inferiores aos Guaranis, 
tanto no physico como nas faculdades 1noraes e intel
lectua.es. 

. ~· 
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RESUMO E CONCLUSÃO 

Os· Malàio-s tinham a religião de Brahma e a de 
Mahom.et; uma civilisação antiga, o governo feudal; 
o regímen de castas. 

Os Polynesio.s tinham uma civilisação rudimentaria, 
mas eempleta;; igualmente o regímen · de castas; um 
sacerdocio influente e a superstição do tabú. 

Os negros, em~m, dos quaes os Papuás, os mais 
intelligentes, eram inferiores aos Ame1'icano$, sendo 
os mais, como os Australios, estupidos e quasi:em
b.rntecidos, sem religião, sem çost:um~s, co1111 fór,mas 
comparadas as dos macacos, aos quaes se não·,avan- .. 
tajam muito em belleza ou penetração., e fallando 
diversíssimos dialectos. 

Dos tres - os primeiros eram já civilisados, ·e só 
com muita difficuldade admittircym o Gh.risti~nísn}o ; ' 
os u.ltimos com urna intelligencia quasi nulla, e por 
tanto quasi incapazes ~e o comprehender.em. -Estas 
raças emfim estavam disseminadas por uma e~tensão 

immensa, que se calcula abranger a.metade do mundo 
conheeido, e íallavam muitas e di:vet:sissimas . .linguas 
com uma infinidade .. de dialectos. 

Contrapômos a estes os Tupys - uma só lingua, 
uma só raça, com os mesmos costumes, com a mesma 
religião, com a mesma índole, dominando o .littoral, 
fraccionados em. pequenas tribus, coqi um gov:erno 
sem força, um sacerdocio sem irrfluencia 

Quer os Portuguezes no Brazi!, quer os Hollandezes 
e Inglezes na Oceania em contacto aquelles com os 
Tupys ou Tapu.yas, estes com a raça preta ou ama
rella da Oceania, não conseguira1n mais do que .tor
nar odiado o nome europeo pelos indigenas destas 
differentes partes. Não tiramos a consequencia (aliás 
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plausível) de que todos c~1nmetteram grandes erros; 
mas considerando quantas boas intenções, esforço,· 

· thesouro, vida, se sacrificaram e perderam; quanta, 
<ledidicação, virtude e sciencia se consumiu sem re
sultado, quanto tempo gasto, quanta perseverança 
sem fructo, quanta experiencia perdida, lamentaría
mos a impotencia do hornen para fazer o bem ex
treme do inal; e reconhecendo o eterno principio de 
que só Deos crea se1n destruir, desistirian1os de toda 
a tentativa, se Deos não nos tivesse dado a intenção 
e boa vontade para desculpa do erro, e a esperança 
para estirn ulo de novos esforços. 

Aqui finda o meu trabalho, apresentando, porém, 
resolvido · este programma co1no entendi, e como 

. pude, cabe-me agradecer, como de boa mente o faço 
à Sua ivlagestade o Imperador, haver-1ne dado occa
sião de coordenar os estudos sobre os nossos indí
genas, que já de algum te1npo antes n1e occupavam, e 
de ter feito nascer a opportunidade de os apresentar 
a esta associação tão altamente protegida. Se, além 
do prazer de ter concluído uma tarefa, que talvez 
erradamente reputo difficil, me fosse dado enunciar 
um desejo, quizera não que fosse isto considerado 
como o panegyrico de u1na raça, que inais inerece 
commiseração do que louvor ; inas como um brado, 
embora fraco, en1 favor da cateche~e dos indigenas. 
Em uma época em que tanto se trata da colonisação 
estrangeira, cujas ubilidades e vantagens estou bem 
longe de contestar, seria bem que un1 pouco nos vol
tassemos para as nossas f!orestas, e considerassemos 
se alguma antipathia ha entre a philantropia e o amor 
da prosperidade nacional, ou se se dá alguma repu· 
gnançja para que sob o mesmo impulso progridam a 
catechese e a colonisação. 
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