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Primeiro ~an~resso de l istoria J acional 

PARECER DA COMMISSÃO JULGADORA 

e A primeira these da 3.a Secção de -- 1-Iistoria 
das explorações archeologicas e ethnograph;cas. 
distribuida ao Sr. Dr. Affonso A. de Freitas, 
consta de 51 laudas de papel abnasso e obedece 
no seu desenvolvimento aos terrnos de sua epigra
phe:- Distri buição gengraphica das tribus indige
nas na épocA do descobrimento. 

A' guisa de preambuio, nas 20 priJneiras pa
ginas, o seu illustre elaborador trata dos - Pri
rneiros habitantes do Brazi1-concluindo que e os 
prirnitivos brazileiros descendeni de dous troncos 
distinctos, um dos quaes autochtone, tendo por 
berço o divor tium aquaruln d<;s bacias do Prata 
e do Amazonas, e o segundo o tupy-guarany, des
cido em tempos immenioriaes do planalto boli
viano a leste e ao sul do lago J!iticáca> (pag. 7). 

A seguir descreve a expansão dos tupys, do 
1noniento e1n que descem das collinas bolivianas 
até caniinharem sirnultanea1nente para o norte 
e para léste e dest' arte alcançareni as cabeceiras 

os rios da bacia aniazonica, cujas 111argens po
ara11i (pag. 16) . 
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E1,n consequencia da invasão tupy, os então 
occupantes da e1nbocadura do rio-rnar tomara11z 
o rumo do sul, niarg;eando o litoral, de modo que 
os 11iais avançados na niarcha-os tan1oyos - tive
rant de sustal-a proxÍlnv ao tropico de Capricor
n,iu, devido aos guaranys, que eni direcção de oeste 
fJara leste já ha·vian't attingido as praias da Ber
tioga (pag·. 17). 

Pur expansões se1nelhantes, explica o douto 
scientista a occupação por um rarno tupy dos 
·valles do ·rapajós, do jiraguaya, do 1'ocantins, 
do S. Francisco, do Paraguay, do Pilco1nayo, a 
penetração nos territorios da actual província 
argentina de Corrientes, do Uruguay, do Rio 
Grande do Sul, de Santa Catharina e de todo o 
litoral até a altura de Canania, bern corno por 
outro rarno tambe1n tupy a occupação das re
g;lões a leste do Paraguay, até encontrarem o mar 
1ias baixadas de Paranápiacaba (pag,. 18). 

E1n relação ás t1 ibus indígenas contempora
neas do descobrimento, é opinião do Sr. Dr, 
.Freitas que, "na data da chegada de Cab1al o 
11iovimento migratorio dos tupys havia cessado 
dezenas ou centenas de annos antes e- que o terri
torio brazileiro estava então todo habitado pela 
raça in1;asora ou por ,Povos surgidos do seu cru,_ 
zan1en.'o co1n os autochtones no centro do paiz e 
alg;uns pontos da costa " (pag. 21). 

.!J.ssentes essas idéas, o distincto ethnographo 
passa a localizar as tribus indígenas e.1n toda a 
vasta região brazileira, 1nencionando-as uma po1 
UN'l(l. 

1'al é a res~nha que pod~1nos fazer do ~rabalho 
subniettido á nossa apreciação. 

Quaesquer que seja1n as ulteriores. conclusões 
a que possarn chegar as investjgações dos via-
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jantes e ethnographos, o que nos parece mais 
provavel é que, na data do descobrimento, assin't 
como a impossibilidade de classificar as línguas 
faladas pelo gentio levou os prirneiros chronistas 
a reduzil-as a uma língua geral, do mesmo modo 
a impossibilidade de distinguir as ttibus deter
minou-os a crearem e a crerem em uma raça 
geral. (1) 

Essa observação do polygrapho patrio o Sr .. 
Dr .. foão l<.ibeiro suppomos de todo procedente, 
porquanto só depois das pesquizas do insigne 
Phelippe Martius, rectijicadas no passado seculo 
pelos sabiús Carlos von den Steinen e Paulo 
Ehrenreich, foi que se pôde obter conhecimento 
mais exacto da ethnologia brazileira. 

Çom effeito, não nos faltam dados conjirmatl'
vos qc~rca das quatro grandes nações indígenas, 

' ' 

(1)' Ao illustre scientista e acatado mestre, sr. desenibar
gador Af/o'nso Claudio, a quem coube emittir parecer ao 
nosso modesto trabalho, aos respeitaveis ment/!ros da Coni
missão julgadora a qual, por um feliz acaso altamente honroso 
para· nós, foi toda composta dos mais brilhantes vulto~ da 
intellectualidade brazileira, e ao . leitor complacer1te pedzmos 
venia para fonm,,larmos ligeira obser~;ação. 

Não ajfirmamos estarem os povos braz1licos subordinados 
a um só idioma-a lingua g'1'al-conio se poderia St{ppôr 
da transcripção do topico de João Ribeiro a que esta serve de 
nota: .ao contrario; citando no decurso do presente estudo, 
a par dos tupy-guayanis, o~ povos, chamados pelos -sabios 
allemães, Caraíbas, Nuaruak, etc. demonstramos nã.o nos 
sere1n desconhecidos os tnagistraes trabalhos de Martíus, vou 
den Steinen e Ehrenreich. 
· O que affirmamos, levados por estudos longos e ponderad•s, 

é que os povos brazilícos ,1nodernos 'classificados pelo erudito 
organizador do Glossaría Linguarum Braziliensíum, e~n tupy. 
guayani, Gés ou Cr,uis, Guck ou Coco, Crens pu Guereugs etc. 
ao todo 8 grupo!i, e p'or Paulo, Ehrenreich que eni igual numero 
de grupos tatnbem os diviáe sob as denotninações de Tupy, Gé, 
Goytacá, Càraib(l, Alaj'pure, Pa1co, Miranhas e Guaycu1·ú, ti

éram sua origem pri1ftifiva e remota apenas em dois troncos 
istinctos-o autochtone e o tupy-este, em farte, ulterior1ne!fle 
ubsidiado pelo sangue caraiba. 
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a saber: a tupy, tapuya, a nuaruak, e a ca riba: 
1nas de outras, embo1 a tnenos inzportantes, que 
se faze1n representar pelos karajás, panos, mira
nhas, guaycurús e puris, uão tenzos o conhecí-
1nento de sua distribuição geographica, sent 
falannos das que recentenzente esti'l•ercun e11i con-
tacto co1n a comniissão de que é insigne chefe o 
coronel Rondon. 

4' excepção das quatro nações eni Printeiro 
logar enurneradas, das de1nais beni poucas são as 
indicações que p ossuinzos quanto ao raio de sua 
expansão e localização e si os viajantes ntais 
c;rcurnspectos a esse 1 espeito nào se aniniam a 

_for1nular opinião, que direnios de categorias 
11zenos salientes de indíviduos, conzo as tribus, na 
aurora do XVI seculo? 

1'odavia, não é isso niotivo para desprezarnios 
us ensinanientos que dos honiens conipetentes, 
corno é o Sr. Dr. Affonso A. de Freitas, nos 
venha1n ,- si1n, poré1n, para ao contrario receber-
1nol-os com carinho e agradeci1nento. 

Nestas condições, so1nos de parecer q,a a these 
1.a da 3.a Secção está no .caso ele ser acceita, 
conto Ul'n subsidio scientifico que não destnerece 
os creditas do no1ne que a subscreve. 

5iala da 3.a Secção, 1~ de seternbro de 1911. 

'Ro9oefe Pinto 
Presidente 

!llffonso C:faudio 
R elator 

t/Jarão de ~tudart 
QJomingos !Jaguarihe 
f/)r. c-Oieira fi'azenda 
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Os prlmltlvos habitantes ,do Brazil 

No presentP trabalho d_eixaremo_s 
(}e trat<-1r <la origein f'xot1c<-1 das di
versas raças aborige11es do novo 
continente, não só por ser assum
pto por demais debatido e porque 
<.lelJe já muito dissémos e1n otitros 
estudos, como por estarmos perfeita
me11te convencidos de nada terem 
cJe commum os primitivos habita~
tes .. io Brazil, do':, quaes exclus1-
vé.1mente nos vamos occupar, cc•m 
<)S povos de indiscutivel proceden
cia estrangeira, taes co1no os Sy-
1n<)iedas ou seus descendentes, os 
esquimáus das frigidas regi0es do 
norte, as 1nigrações escandinavas, 
provaveis ascendentes dos . ~~lle
Vermelhas e nem co1n as c1v1l1za
ções pre - Co.loinbianas do novo 
munuo. 

I 
( 

í:· ·~:-. 
•• 

- 9- J) 

• 

• 



::.- --

Em relação á existencia da Atlan
tide entre o Brazil e a Africa, ele 
ct1.i <-1 hypothese tirarn alguns pen
sa<Jores a presumpção cio J)Ovoa-
1nento (lo territorio braziJeiro 1)elos 
arribc1dos do Cc>ntine11te Perdj<J(J, 
entenclernos não ter sen1elhante 
C:1ff.irn1ati\ta , si"não (J v~1 l or <le erro-
11ea interpret21çã<) JJOr F>Jéllão clacla 
á incerta i1arrativa do velh (1 Clyti21, 
seu tio, (> qt1a'J,. J)or· seu · tt1rn c) , do 
caso teve scie11cia. por <)utiva ele 
seus maiores .. . Possivel1nente fir-
1nada num facto reá l·, ta lvez C<.l ~ 
rececior ·da. : im1Jorta:ncia que lhe 
emprestou a imetginaçãc) rJo vtlho 
1nentor de Aristoteles, a ceJebr~1da 
submersão da Atlanticle, chegaria, 
pc,r sua longinqua e rem <Jtél occur ... . 
rencia; ao cC'nhec: imento elo disci
pu.lo dilect0 de S·o.crntes ·avolumacla 
em phantasticas proporç<1es e já 
envo]t(1 -nas · mais . irnp.efletraveis 
brt11nas da fabula. · i .. 

O 1nais · notavel f)€11 saclor antigo 

11 1 
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1 1 
que eia Atlantide nos f<.d.Ja ·é o ic.iea 
Jistél J)hilosc>pho greg·c), . e prc)curar 
8 \1ercl<:1rle do caso · na obscuric'lacle 
<los seculo~ .guiado a1Jenas µela 

~ inde~ i sa e baça luz de sua narra- ~ ~ 
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tiV(l é perder tempo, e é1rgumentar 
em p ·1r3 percla. 

Demais, sem embargo da grande 
autoridade de PJatão, so1nos dos 
que, · com o philosopho macedonio 
repete1n : 

"AmícL1s PJato · secl magis él mica 
veritas. '~ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pre2l1n bulanclo a resenha da sj

iuaçãc) ge<)graphica das tribus jncli
genas do Brazil na época cio des
cobrimento, eluciclare1nos nos.-o 
pensamento relativamente ~1 orige1n 
elos primiti\1os bt azileiro co11fron-
tando o i1 <.)sso pé1recer com os 
inultiplos dos muitos escriptores que 
srJl)re o assum1Jto se têm 1na11i
festado. 

Convem, entretanto, <:-1ssignala r, 
cru e a convieção por nós adqt1iricJa 
e1n relaçãcJ ao objectivo de) i)re
sente traba1110, é rest1Jtante d(J cle
moraclo estL1do <Je co11fronto· cl<:1 
li11guagetn elos nossos indígenas, 
em seus ·varios idiomas e multi1)Jos 
dialectos, não só em suas af fini
dacles etymologicas como princi
palmente ao· c.onjuncto ele regras 

~\grammaticaes a que s:e subordinam ; 

~~~Jr= - . --,,. ~\ l~ _ _.,, 

- ~ 11 ~})- ~7 

• 

'1 



) 

, 

- =----

dos usos e costumes de cada. nação; 
e, finalmente, das modificações 
destas e daquellas, como conse
quencia da dispersão das prirneiras 
agglomerações ethn_icas de deter
minado fttibitat p<)r todo· o i1n
menso territorio brazileiro. 

Tambem nesse estudo mercceu
nos toda a attenção a bizarra e 
J)rivilegiada situação geographica 
da nossa patria, que em si encerra 
todas as latitudes habitaveis e to
rlos os climas supportavfis. 

São varias e, quasi podemos affir-
mar, tantas as opiniões sobre a 
origem do indígena brazileiro qttan-
tos os escriptores yt1e d<) assumpto 
se têm occupaflo: todos, porem, 
proct1ram encontrar a ori~em das 
populações brazilicas pre-Cabralia-
n.as em· elementos provindos do 
exterior. 

Nenhum delles, que saibamos, 
abordou a questão da autochtonia 
dos primitivos povoadores das terras 

1 

I' ' 

X 
1 

americanas, isto é~ do apparecimento 
e propagação na· parte do mundo 
em que viye1nos, por geração espon
tanea Oll por qualquer outro. meio, 

~~ do primeiro individuo de uma raça U//h'J 
~~_Jr-- --- .. . ~-~ 
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nova e clisti11cta, questã<) esta que, · 
firmada na theoria do polygenismo, , 
e na i1nfJossibilidade da dispersão 
hL1manc1 por toclos os recantos do 
planeté1 no infimo grau de efficien
cia intellectual demonstrado pela 
conform2tção e· espessura dos cra
neos da Lagôa Santa, pela primeira 
vez foi por nós aventa(ia e1n a 
« Autochtonia do Selvagem Bra
zileiro » . (1) 

Na opinião de mt1itos, os prirni
tivos brazileiros teriam vindo por 
mar e seria1n originarios dess21 
Atlantide referida por Platã<.1 e ·vi
sitada, segundo a trad.ição, pelos 
Phenicios em suas explorações 
fóra das columnas de Hercules. 

Outros acreditam serem elles 
productos do multiplo cruzamento 
de n1uitas raças. 

Para estes o extensi5simo territo
rio que dos Andes em largos tabolei
ros se deprime para o Atlantico, 
estaria deserto da humanid~1d~ até o 
in,01nento em que o primeiro es
trangeiro consegL1iL1 nelle pe11etrar. 

. , ~. •• 
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Este ·estrangeiro serian1 os po
J y11esios 
~ Povoanclo as costas occidentaes 

ela peninsul 21 sul-american21 teriam 
cle1)ois transbordado por toda a 
A.merica do Sl1l até o coração ela 
l)êninsula 11orte- americana, vncle 
iriam er1cóntrar ·os esqui1naus, des-, 
cendentes dos asiaticos SymoiecJas 
ja cruzad.os com nio11g·<>es. 

Fu3ionados esses povos e cresci
dos em numero refluiriarn par21 o 
1\1exico e para · o . Isthmo do Pa-
11a1ná, ele 011de desceriam i)ara se 
espraiarem i)e]o valle do A1nazon<Js. 

No valle do . grande rio novc-1 ÍL1-

são se oper<lria : os CarailJas, fJ ovos 
elas 1\ntilhas e da l•'Jorida, alli co1n 
ellfs se cruzariam forrr1a11<.io novos 
j)O \TOS . 

Estes i1ovos Caraibas, clesaloja 
clos e persegl1i(los pelos Goias te ~ 
riam st1bido <:10 longo cJos grandes 

: r affluentes austr~ies cio . Amazonas 
inclo clefinitivamente localizarem~se . 1' 

1. 1 
nos sertões . interiores do · Brazi1 e 
seriam os .. i\ymorés OlL Guay1norés..

E como este, outros systemas de 
hypothese têm sido propostos para 
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<Jos {Jriineiros habit<:1 ntes elo Brélzil, 
t<)clos, entreta11to, em (fiametra] c <) 11-

tr2lste co1n as clescobertas arcl1eo
Jogic: 1s e 1nuit<) CC)mplicaclos pora 
sjgnificaren1 a verclZlcle né1 · n<:1tur21] 
exr)anS[lC) ela 11llffiél D idade. 

Demais, a Ol)jniãc) da c>rig·em exo
tica dos nc1ssos jndigenas firm~-se, 
ger<:-1l1nente., i1c1 se1nelhança de algL1ns 
usc>s e costumes e ele SLlfJpostas affi
niclacles ling·t1isticas.en·tre os pri miti-
vos brazileiros e ')S pov<)S a · QlJe 
se pretende c:1pprc)xitnal-os. 

Mas, si eonsiclerarn1os ~er um S<) 

<) g·enero humc1n.o e, portanto, · S(Y 

L1mé1 a estrL1ctura fJ() homem, rig·oro
sa1nente igual em tocJas as rél(,'élS, á 
excepção do pigme11to e d' C)utras 
relativa1nente 11equenas ciifferenças 
exteriores, clélro está qt1e o c)r-
gam · voc·al ht1manc1, quri.lquer ·qu,~ 
fosse a origem e ét raçct do· inci1viclt10, 
teria emittido ·.sons vogcles, iden-
ticos e1n to<lc>s C)S jdiomas, como 
pont<.1 ele parti<Ja p~ra a formação 
ele Jinguas . particu1ares. 

Esses sons primitivos e suas 
r11oci ulélÇÕes pri rr1ejras, seriE1m todc)S 
einpreg·aclos p·ara clesjgnar as pri
m~)rdif1es neces~icl21cles ela vicia hu- Yl!h) 

~--. ~ ~ 
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" mana: dahi a possibilid<1de de con

seguire1n os philologos mocJernos 
descobrir affinidacles entre idiomas 

1 li 

de origens as mais diversas. 
Referencia aos usos e costumes, 

observa-se sere1n elles pri11cipal
mente impostos aos aggrupamen
tos, quer na viela elo selvagem, 
quer na do civilizado, pela região 
por elles occupaclas e não acJqui
ridas arbitrélriamente pelos indiví-
duos aincla que e1n collectiviclade. 

Ha ale1n clisso, a consi<Jerar ot1-
tros habitos decorrentes elo grau de 
adeantamento de cada povo na 
conquista da civilização os quaes, 
por sua gene.ralidade, to1nam o ca
racter de verdadeiro e poderoso 
vehiculo de approximação ethnolo
gica de co1lectividacles hu111é1nas 
que na origem, no sangL1e e no 
idioma, mantiveram-se separadas e 
extranhas atravez dos seculos. 

Dahi resulta qt1e, da mesma sorte 
que ac1optassemos a opinião dos 
que entend~m descendere1n os abo

1 1 

1 

rigenes brazileiros dos polynesios, 
por ser commum entre ambos os 
povos o uso da canôa rr1anufactu-

~ ra:: de uma só pe·ç~ de made:, ~ 

~ ~ ' • ~_'._ 16 - -- ~<qf=- ..::::::.:::::: 
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poderiamos tambem levantar a hy
pothese da ascendencia dos povos 
brazileiros nas actuaes raça civi
lizadas do velho mundo, si appro
xim21rmos o uso que sernpre ti veram 
os primitivcs brazileiros, assim come 
todos os povos descle a primeira 
infancia da sua propria civilisé1ção-, 
do arco e ela flexa, do use> elas 
armas aggressivas dos Gaulezes, 
dos Germanos e até dos bésteiros 
dos tempos medievaes. 

Somos de pensar inteiramente 
diverso dos que a esse respeit() se 
tê1n manifestado; ao contrario clelles 
acreditamos descenderem os pri-
mitivos brazi leiros de dois troncos 
distinctos, um dos quaes auto
chtone, tendo por b~rço a divor·
tium aquarium das bacias do Prata 
e do Amazonas, e o segundo - o 
tupjr-guayani, descido em tempos 
imme1noriaes (Jo planalto bolivjano 
a leste e a sul do lago Titicacé1. 

Esta é a opinião que procura-
remos expender a título de introito 
á these da situação · geographica 
das tribus indigenas conte1npora
neas do descobrimento do Brazil. 

1 l 
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Cortando o territorio brazileiro 
em duas porções de desigual tama
nho, desdobra-se o systema oro
graphico patrio, de sueste a no
roeste, em serranias divisoras das 
grandes bacias fluviaes da America 
do Sul: a do Prata e a do Ama
zonas. 

Sobre as cumiadas dessas serras 
cujas lo1nbadas se achatam em 
extensos planaltos é qt1e, talvez 
contemporaneamente ás primeiras 
manifestações da vida humana no 
velho inundo, ou possivelmente 
precedendo á elles, si adoptarmos 
a doutrina da prioridade do nosso 
continente na formação da terra, 
surgiu o primeir(J ser humano de 
uma raça nova, verdadeirâmente 
autocl1tone, quer tal phenomeno se 
d.ésse pela geração expo11tanea, 
simplesmente pela vontacle <livina, 
quer pelo systema de catastropl1es 

' de Cu.vier ot1 pelas leis darwinia
nas da selecção. 

Não trataremos deste ultimo ponto, 
não S() por escapar ao élS umpto 
que no rnomento nos preoccupa, 
como por ju1ga1-o fóra da orbita 
dos conhecimentos q11e a huma-

18 -
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nidade na sua sêde de saber venha 
ainda a accumular. 

O que , porem, parece certo aos 
que se abalança1n ao ingrato e fati
gante estudo de retrospecto dos iti
nerarios pelos primitivos brazileiros 
traçados ern seu movimento (Je ex
pansão, é ter tido utna das duas 
raças distinctas que estiveram em 
todos os tempos de posse do nossv 
territorio, o seu liabitat primitivo 
nas eminencias orographicas que se 
levantam no coraçãc> do Brazil. 

Nesses planaltos formados de ter-
reno de transição, possivelmente as 
primeiras porções do orbe que 
do pélago emergiram, appareceu o 
homem terciario para testeinunhar 
o diluvio universal e o assentamento 
desta parte do continente na pro-
porção talvez e1n que se elevassem 
os Andes. · 

Conternporaneo de todas as revo
luções sismicas e em consequencia 
dellas mesmo, o homo braziliensis, 
o ascendente dos Aymorés, teve !1 

a st1a expansão e a sua civilização 1 ~ 
retardadas por centenas de seculos, ~ 

~' para sómente em época relativa
~ mente proxima aos tempos histori- .l/ti?i 
~~~· - , ~VI~~' 
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C(JS, ensaiar a occupação do conti-

1 

!l 

nente,distendendo-se pelos intermi
nos sertões do· norte e nordeste do . 
pa1z. 

Neste movim·ent•) ele expansão 
foram alcançados pelas hordas tupys 
que na rectaguar(ia , avançavam na 
mesma direcção: vencidos, mas não 
totalmente absorviclos, com os in
vasores se fundirarn, adulterando 
o~ costumes dos vencedores pela 
l)C.lrbaria dos seus costumes de po
vos ainda proximos da irracionali
'dacle, e profundamente modificando 
a lingua tupy por sua travacla e 
gt1ttural algaravia primitiva. 

Dessa amalgama, parcialmente 
p.011tuada ele sangu.e Caraíba, sur
giram os ascendentes dos povos 
que ajnda hoje no recesso :dos ser
tões do Brazil Central articularn 
idio~as differentes do tupy-gL1a-
va rr1. . 
_, Setn embargo, · entretanto, da 
avassalaàora invasão da onda · tupy ~ ' 
que se espraiou pelo· Brazil em 
toclas · as <iirecçõ·es, pôde a raça 
autóchtone, em parte, manter-,se 

1 1 

. pura; premidas entre ·os Gt1ayanis 
I ~ ao sul e os tupys que a ocodente ~ 

~~)F ~ - - =\l~~ 
, 20 n 
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~ invadiram-lhe os clominios no es
forço de ~1bsorpção da massa prin
cipal de su<:l população, muitas das 
tribus que demoravam a lestf', des-

11 

1 

ceram em demanda das regiões 
serranas que , entre os parallelos 
16º e 22º separam a zona maritima 
dos sertões interiores, onde che
g c1ram sem mescla ele consangui
nidade. Fort21lecidos a1li os auto
chtones, resistir<1m ·por seculos ás 
arremettidas dos inva~ores ele oeste, 
já agora seus parentes, e dos ini-
1nigos de beira-mar, os tupys a 
principio e, depois do descobri-
mento, este e os europeu.s, fran ce
zes e portuguezes. 

A esta resistencia de torlos os 
tempos que impediu as circumscri
pçõe;; politicas dos territorios hoje 
comprehendidos pelos Estados do 
Rio ·ae Janeiro, do Espirito Santo e 
pelo extremo sul da Bahia, d.e se 
expandirem para o interior do paiz, 
deve Minas Geraes sua actual gran-
deza territorial. 

1 

1 1 

1 ' 

Das repetidas incursões e tenta
~ tivas de dominação d<)S autochto
~ \\ nes, do seu ultimo habitat á região (;v 
~~:ampezina do actual Estado do lf7J 
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Rio, então se11horeada pelos povos 
tupys, surgiu -a fusão das duas 
raças antagonicas na raça mixta 
dos Goitacás a qual, após o des
cobrimento, se tornou irreducti~le l 
inimiga tanto das raças progenito-
ras como dos brancos europeus. 

Estes povos autochtones fora1n 
os que de si deixaram vestígios no 
ossuario da Lagôa Santa. 

Sem resquicio siquer de civiliza-
ção, jazendo n'um gráu de adean
tamento intellectual muito inferior 
ao:i dos tupy-guayanis, seus usos 
e costumes tocavam ás raias da 
irr,lciona Iidade. 

Affirma notavel chronista que a 
anthropophagia por alimento era 
entre elles uso corrente; e assim 
devia ser. Impossibilitados de attin-
girem o mar, inexgottavel celleiro 
qu.e as hordai:; tui)ys, senhoras ele 
todo o litoral brazileiro, guardélva1n 
e defencliam con1 todo o ardor, cer-
cados de todos os lados por po-
pulações hostis, os autochtones, eter
namente immobilizados nos sertões 
de Minas e Bahia, reduzidos ao 
exclusivo recurso da caça que aca-

X 
ti 
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fome si se não lançassem á anthro
pophagia. 
~ão sendo pastores e ainda 

znenos agrict1ltores, dissentiam d21 
necessidade de se fixarem em cleter
minado ponto pelo que não rnan
tinhain arranchamentos, dormindo 
ao relento, debaixo das arvores ou 
nas cavernas quando a noL1te os 
surprehendia nas proximidades 
destas. 

Da eterna dualidacle do Bem e 
do Mal, só conheciam a divinda(le 
malefica presentida nos vagos ru
mores da noute, e cuja acção jul
gavam sentir na sua concJição mi
seranda de verdadeiros párias do 
novo inundo. 

De Deus não tinham a minirr1a 
noção netn e1n seu pobre e res
tricto idi()ma existia vocabulo QLte 
s ignificasse a djvindade do Bem. 

Com o <lesconl1ecimento de Det1s 
ig·norava1n tambem a existencia e 
i1111n0rtaliclade da alma, o que, em 
parté, .1ustifi ca e desculpa o vicjo 
da anthropophagia e, decorrencia 
natural dessa rnaterialização inte1-
lectua1, não prestavam culto aos 
mortos. 
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A· concepção do bello entre os ~ 

autochtones era em absoluto ne
gativa, rnas o habito de praticarem 
a aperção dos labios e · das ore-
lhas para· a introducção e uso de 
enormes rodelJas de madeira que 
lhes davam ás feições o cunho da 
mais selvatica ferocidade, mostra 
bem terem elles possuído à intui-
ção do hórrido. 
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' ' . ' . . ' .. Os tupy .-guayanls · · 
• 1 • • . .. :.,. 

A :RJ~nc ipio os tupy-guayanis f c)r
tnav.a1n um só povo e viviam reuni
dos em u_1n_a ·só nação nas alti-pla
nur_as bohv1an<1·s que,d2ts cabeceirélS 
mais re1notas do rio Madeira', se 
éllonga v.am·para noroeste <:1té ao 180-l ) 

'I'i ti~a.cé1 e ás cnbeceiras d<) Be~ i. 
V1z1nhavam all i com os primitivc)s 

peruanos, os Chichuas, em éIJ(>C<l 
em que a estes era1n ain clc-1 (Jescc>
nhecidos o dominio e <:1 civilizaçãc> 
dos Incas. 

A leste e a norte c]esclc) brava -se, 
a seus IJés, a eterna prin1é1vera <las 
florestas · de Pin(lorama clesertas 
da humanidade até cercn do Vél11e 
<lo Arag·uaya. 

Crescrndc: º? tupy-guayranis em 
numero, sc1nd1rarn- se ("Il1 rnl 1itos 
povos e marcha rdn1 ern djrecção de 
novas terras que povoara1n á pro
porção que as conquistavam. 

_Não lhes sendo j)Os.sivel a expan-

1 1 

1 

1 
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nio chichua, transbor<laram para 
leste e1n todas as direcções, acom
panhando o curso dos grandes rios 
até ao mar, ou internando-se pelos 
sertões <li viS()res ele todos os caudaes 
elo systema hyrlrogra[Jhico am~zo
nico onde se foram confund1r e 
nmalgamar cc1n os povos auto
chtones, form<:tndo novas raças e 
adquirindo 11ovc>s habitas. 

Que essa expansão teve inicio 
antes ele subjugados os chichuas 
ao;:, povos portadore3 da civi liza
ção dos Incas parece innegavel, 
pois a verdade é qL1e jamais os 
tupy-gua~{anis apresentaram vesti
gio algum de se terem posto em 
co11tacto com essa mesma civiliza
ção, o qt1e autoriza a perst1asã1) 
de se ter o im1)erio elos Incas 
form21clo ern é(J<)Lâ posterior á oc
cupação c]o Bré1zil pelas nações 
tupycas . 

Entretanto, ao partire111 das altas 
reg·iões b·olivianas já não erarn in
teiramente selvagens essas 11 ordas. 

Guerreiros pela necessidade <jP 
se defendere1n do proprio home1n, 
havic.1m já inventado e nperfeiçoado 
armas de é.tgg·ressão e clefeza; dex-
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tros caçadores e pescadores, ma-. . 
neJavam essas armas com inexce-
di.vel ·habilidade. 

Navegadores mai s adeantados 
que os povos l1iblicos descobriram, 
em suas linhas geré1es, a fórma 
perfeita e definitiva das construc
ções navaes e cavaram nos tron
cos da frondosa PinrJahyba e do 
colosso Jequitibá, gigante entre as 
gigantescas arvores das no~sas flo
restas, desde os tempos mais remo
tos, suas embarcações àe prôa e 
popa, na fórma esguia conhecida e 
adoptada, em todas as idades, pelos 
povos ainda os mais avantajados em 
civilização, e até hoje conservada 
tanto na modesta canôa como nosfor
mida·veis vasos de guerra modernos. 

Conheciam a fermentação e ap
plica vam-na como industria no pre
paro do .fa1noso cauin; ainda como 
i11dustria fabricé1vam a farinha de 
mandioca. 

Na agricultura cultivavam o aipi 
ou mandioca e o milho 

Conheciam a fibra textil do tu
cum com a qual fabricavam cor
das para a pescaria e para outros 

isteres; teciam redes : na arte plu-
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1naria preparavam enfeites e uten-
si lios. -. · 

Não tinham religião, mas acre- · 
ditavam nai existeno_ia de um poder · / 
superior a yue deno111inavam Tu..: · 
p(ln, d~ quem se te1niam e a qut'm 
<l ttribuiarp todas as ma11ifestações · 
ele força .. __ que .ao pocler humano 

. . 

• 
• 1 

não era dado annullar ou· ·inter- · 
romper. 

A .. ! creditav'am na imtnortalidade · 1 

da alma e mantin·ham ·culto aos 
mortos. ' 

Praticavam. a lei de Talião e pu
niam o adulterio . 

. . 

Quanto á propriedélde, intuitiva
mente. s.em os ascendentes estadios 
cj21s civilizações conheciclas, haviam 
attingido a fór.ina do perfeito e com-
pleto communismo que ~ organiza- . 

· 1 

ção social 'dos povos . u.lt1~a-civiliza • ! • 

• 

c1os mocJernos está longe e cada vez. · 
mais di'stan'te de a1cançar; desco- . "!. 
nhecencio ·º ca.pita.lismo, naç:la 1n.ais 
possuiam de propriedade individual · 
além de suas . armas e cle ]imita- ' 
dissi1no· ryu1nero de .Qutro$ objectos · 
de restrícto uso . pessoal .. ·Tudo 

' ; 

• 1 

~mais, quer a caça que apannavam, ~. 

~~ - . : - ~. ~""-~ 
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quer ctS roças que faziam, perten
cia á communide:1de. 

A anthropophagia, desconhecida 
dos Guayanis, foi introduzida entre 
seus irmã(JS, os tupys, pelo con
tacto destes com os autochtones; 
nunca, porem, constituiu habito si
não cerimonia de guerra em que, 
po~ vingança,.· devoravam os prisio
neiros. 

• 

• 
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Dispersão dos Tupys 

Das mais altas eminencias oro
graphicas bolivianas, os tupys, em 
época anterior á civilização do pla
nalto Perú-boliviano, expandiram-se 
simultaneamente para norte e para 
leste até deparare1n com as cabe
ceiras dos gra11des rios brazileiros 
da bacia amazonica, cujas margens, 
no seu paulatino mas ininterrupto 
crescimento, povoaram. 

As hordas que tomaram 8 clirec
ção do norte seguiram pe1o rio 
Madeira até o Amazonas, SL1bindo 
parte clellas as aguas elo rio-1nar 
até cerca de 28º de long·it11cle oc
cidental do 1neridiano elo Ri c) de 
Janeiro, e parte, acom1)anhélndo o 
curso das aguas em seu roJ ar para 
o oceano, veiu ter ás praias elo 
i\tlantico. 

Os primeiros occupantes da em
bocadura do Amazonas= com1JeJ
lidos pelas massas humanas que 
lhes ficavam á rectaguarda, desdo-
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o/ braram-se para sul, acompanhando 
· a linha do litoral; os mais avan

çados, os tamoyos, tiveram de, pro-
ximo ao tropico de Cc1pricornio, 
sustar a marcha até alli mansa e 
sem .impeflimentos effectué:lcla, ante 
as hordas dos gt1ayanis qL1e e1n di
recção de oeste é:l leste j[t haviam 
attingido as· pràias de Berti qge:1 e 
tocla a zona marítima desse ponto 
para o sul. 

1 1 

1 

O movimento ele exi)(lnsão (]as 
horclrs qt1e primitiv·amente se diri
giram para leste, operado contem
poraneamente ao que acabamos ele 
esboçar, foi rnais moroso e~ si não 

~ I 
1 

conseguiram nelle os IJCJV<)s que se 
deslvcaram con~ervar a ho1nog·e
neicla<Je da raça e a pt1reza dos 
primiti\ros costumes, <1presentaram, 
e.ntretanto, a relativc1 vantage1n c1e 
se ft1ndirem com os autochto11es, 
modificando-os e 1nelhorando-os 
coin a cliffusão c1e seu sang·t1e e 
co1n a Lldopção fia pr8tica ele seus 
h ab1tos incontestavel111entf. mais 
brandos e huma11os. 

Ir' Jnvadi11do os va lles (] <) Tapé1j()S, 
~ fio Araguaya, cto l 'ocantins e do 

("8_~;:,o~~ ~-,. rlff,?::\ ' 
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occupação do territorio desce11do 
pelas cabeceiras desses grandes 
caudaes. 

.. ~ proporção q~e avançavam 
iam-se as hordas 1nvasoras crL1-
zando com os vencidos e com elles 
confundinclo SL1a li nguagern e mo
clificarido seus L1sos e costum~s . 

Desta fusão de raç2ts surgiram 
os ascendentes dos povos que. na 
é1)oca do descobrimei:to . d.om1n~
\ ra1r1 o amago do terr1tor10 braz1-
leiro . 

Na sua expansão rnulti-se~ula.r 
}Jara i1or(_leste, estes l)O\~os att1ng1-
r~11n a zona de occupc.1çao dos tu
PJ-·s cJo litoral e dos rib_eiri nhos do 
.t\mazonas c1t1e não n1a1s os reco-
11 hecer2lm por irmãos, inercê das 
transf orrnações eth11jcas por elles 
soffridas. 

Dos povos tupys qt1e sem inescl21 
se clesen\'Olveram l)ara sueste e 
l)ara su 1 desceram,. uns, p e 1 os 
rios Paragua·y e Pilcornayo, e1n 
cuja conflt1encia, na. ~l l~t1ra ele A~
su1npção, se s~bd1v1~1ram cont1-
nua11do, os mais ad1antc1dos, ª? 
longo do rio e occupa1:do o te:r1-
tori o da actt1al prov111c1f1 tlrgent1na 
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de Corrientes, o Uruo-ua'r os es- \ \. 41::. 

::::> J ' ~ 
tados brazileiros do Rio Grande e 
de Santa Catharina e todo o lit0-
ral até a altura de Cananéa, der
ramanclo-se os do segundo ramo 
peJas regiões a leste do Pélraguay 
até defrontarem o mar nas baixa-
das de Paranc1piacaba oncle, (}e 
r1ovo, entraram em contacto co1n 
seus irmãos ao sul, e marcaram o 
lirnite meridional elo do1ninio tttpy 
a nordeste. 

Estes povos, conhecidos sempre 
e ainda hoje pela deno1ninação 
generica de guayani, não s(> por 
terem descripto trajectoria muito 
mais curta que seus irmãos do 
norte, como principalrnente IJ<.'r se 
não terem cruzé1clo nem entra(lo 
em contacto com nenhurna outra 
rc.1ça, conservaram intactos seus 
habitos e inalteradc1 n pt1reza ele 
suc-1 JJrimitiva linguagern. 

A anthropophagja, habito '-lue, e111 
pé1rte, os Tupyn21mbás e os 1""'t1py11i
q uis, os Goytacás~ estes sttrgiclos da 
fusão dos Tupys do Baixo-PnrahjrlJa 
com os Aj11norés, os Cahetés eainc1a 
outros povos, tomaram dos auto
chtones, era desconhecida entre 

- J4 
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elles, assim como o barbaro uso 
do· tembetá adquirido da mesma 
origem pelos Tamoyos, pt.los Tu
p)rniquis de Porto Seguro e por 
mt1itos povos amazonicos. 

Não tendo os Gt1ayanjs encon
trado em seu ca1ni11ho povos mais 
atrasados que lhes embaraçassem 
a marcha e lhes entorpecessem a 
incipiente civilização conservaram, 
em sua pacifica conquista, a indole 
proverbialmente boa de que eram 
dotados. 

Para que se lançassem esses po
vos em lucta fraticicJ,1 <.1e extermí
nio, foi mister que o europeu con
quistador interviesse, delles se 
servindo como instrt1mento á. sa
tisfação de seus odios e de seus 
interesses mercantis. 
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Situa~ão 1eo~rapbica das tribos indi1enas 
NA ÉPOCA DO DESCOBRIMENTO DO Bl~AZlL 

QL12tndo os primeiros p0rtuguezes 
aportararn 2lS l)raias OCCÍuentaes elo 
Atlantico já o movime11to 1nigr<.ttori() 
elos tu1)ys havia cesse,1clo hé1 clezenas 
C) U talvez mesmo, 11a ce11tenas de 
ann(JS. 

O territorio brazileiro estava entã0 
todo habitado pela raça invasor21 ot1 
por povos surgiclos <lo seu cruza
mento com os at1tochtones n<) cen-
tro do paiz e ein é1lguns pont<>s ela 
costa. 

Todos estes povos, norna(les 2l 

principio, com o (lesclobrar do 
povoamento qt1e lhes i1npeclia a mo
vimentação para a pacifiC<"l tra11sfe-
rencia ele habitat, i'nicie,1vam i)re
matura e extemporaneamente, pois, 
nem 1nesrno propriamente pastores 

.. 

ainda eram, o pericdo ela seden
tariedade, quand(J foram surprehen- (/ifij\ 
clidos pelos europeus. Já então ta- ~ 
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manha era a difficuldade em se 
deslocarem os povos brazilicos que. 
os que se não quizer<:t1n submetter 
á nova ordem de couzas creada 
pelc1 conqL1ista, taes como os Ta
moyos e os Cahetés, foram exter
minados em seus dominios por se 
não poderem retirar em distancia 
que os puzessern a salvo (}e seus 
perseguiclores. 

A i1osição geographica clesses 
don1inios na época d<) descobri
mento assim como a denominação 
de cada povo e, ta11to quanto possí-
vel, sua formação particular, é que 
ei11 seguida tentaren1os dar. 

('01110 preliminar dire1nos, entre
tanto, que a nomenclatura gene
rj ca ir1digena, conhecida e conser
va(Jc1 i)elos chronistas, na maxi1na 
pctrte annotada de pov<.)S adversos 
etn relação a determi11adas tribus 
ou i1ações, não corresponde nem 
correspondeu nunca ás denomina-
ções attribuidas a si proprias pelas 
hordas brazilicas e, por isso mes1no, 
acreditamos, as unicas que convi
ria serem conservadas, -:;i possível ff//h) 

~\1 o:o.,,e sua discriminação. ~ ~ 
(?'~ ~~y- . . . =íl~d_ ~ 

' 38 

• 
• 

'! 

• 

Cada nação, cada tribu, cada 
horda, tinha em geral duas cleno
minações; uma, ele seu proprio uso, 
e outra que lhe emprestavam set1s 
ini1nigos cc)nferj nclo-lhe sempre qt1a
lidades inferiores. 

Infelizmente ne11ht1ma clessas no-
1nencl éttura~, i1em me::; rno nél JJarte 
refere11te aos povos mais conhecidos 
e estucl21dos pelos conqLüsta(lores, 
chegou co1npleta OL1 cliscri111i11~d'1 
até nós, sendo f)OUC<) ao µesqu1za
dor morlerno, todo o criterio 1Jara a 

- distincção, na e1nrnaranhada r11iscel
lanea de designaçõf's contraclictc)
rias, entre os nomes V(1lt111taria
mente to1nados lJelc)s povos, e os 
dos que lhes i1npunha a ini1nizade 
dos seus adversarios. 

A denominação - Caheté - , por 
exemplo, parece designé1r o nome 
cldoptadc) pelos valentes e i11clitosos 
indigenc:ts do SL1l ele Pernan1bL1co, 
qL1e tc:lnto trabalho clera1n aos eu
ropet1s e aos outros indige11as, c10 
!)asso que a denominação-'f élbajá 
ou mais proprinmente Tob~l~rá, que 
a inaioria dos india11istas trac.iuze1n 
por-senhor das aldeias-e que, en
tretanto: ao certo, outra significa-
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ção r1ão tem sinão a de inimigo -
er a evi(ienten1e11te dacla fJOr certas 
horclas 21s trib us C<> ntrarias. 

Tobayás era1n chamaclos os ~~
P)'"niquis do norte por set1s v1z1-
nhos os Tupjrn<:1mb21s ela Parahy~a 
qt1e, por aquelles, ern re1Yresal121, 
erarn no1neaclos-l)otiguás, - co1ne
<lores ele camarãc). 

T<>bavás eran1 tarnbe1n , seg·l1ndó 
o insusi>eito teste111u11ho de Pia11s 
Sta<len. co1n relação aos Gua)ra11ás 
<le S. Vicente, os ' ru1):r11a1n b<1s -
tamo,ros do Rio cie Jnneiro, assim 
co1110 pnra estes seri~~ J'l1py~ iq Ji~ , 
1)aren tes ruins, 1)S pr11n 1t1 vos v1 cent1-
11c)s. 

Volte1nos á distribuição geogra-
phica . . 
~o territorio co1nprehend1c}c) en

tre . o rio Camamú, na Cé1pjtania 
(lC) ~ Ilhéus, e o ri o Cricé1ré, hoje 
Süo Mathel15= , assim co1no nas 
ilhas fronteiras ac) continente, a par
tir cleste ulti1no ric) até a a ltura d<-1 
capital espirito-sa11tense viviam no 
a1111c> rle 1.500 C) S 

Tupyniq'l.l..is 
e11 cc)ntrél<los por Pedro ~L\ l váres Ca-

,, 
1 

bral na bahia de Porto-Seguro. ~ 

-

~ 
40 

• 

• 

t 
1 

t 

1 1 

Pertenciam á família tupy da qual 
conservavam a primitiva brand 11ra 
de costumes. 

Confinando a oeste com os Aymo-
rés senhores do sertão, não se 
poderam furtar os Tupyniquis de 

. P orto-Segt1r() á influencia barba
resca de ~eus vizinhos e, si abalo 
algum soffreu sua indole bôa e amo
ravel com os exetnplos de canniba
Jismo deprimiu-se-lhes, entretanto, 
a racionalidacie na concepção (lo 
bello, de que jà estavam ele pos~e 
seus maiores, passan(io elles, depois 
ào contacto cozn os a11tochto11es, 
a completarem seus adornos pJu-
ffi (:trios, em cuja manufactura mos
travarn-se tão babeis como seus 
irmãos de sangue, com o uso 
horrivelmente barbaro ~ inesthetico 
(]O tembetá. 

rl 'ambem llSavam, em Contraste 
com os habitc>s dos outros tup3rs, 
<1rrancar C>s cabei los do alto da fronte 
formando calva e1n larga faixa, 
de orelha a orelha, como variante 
da depillação, en1 corôa, dos Aymo
rés. 

Corn o correr dos te.mpos foram 
~1 estes Tupyniquis, !'m parte, des!o:~ ~ .. 
~fl~y - - f~ 
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·dos pelos portuguezes que do seu 
valor e da sua alliança ·e appro
veitara1n na g· ·1erro. contra os fran
cezes e os Tamojr()S elo . Rio ele 
Janeiro, e em parte (lisr)ersos ou at1-
niqt1ilados pelas tribu~ ini1n.igas. 

A esta nação pertenci8 o celebre 
Martim J-\ffonso ele Sotiza, o Ar21-
f)rgboia, que, á frente <le 200 in(I ios, 
ein acção conjuncta corn os por
tuguezes bateu e1n 1565 {)S Tam.oy1)S, 
ex1Julsou os francezes clz1 l)ahiél cle 
Guanabara e foi un1 elos prin ciJ)aes 
fundact ores dc1 cidade de S. Sebas
tião do Rio de Janeiro. 

Ao no~te dos Tupyniqui~ clePorto
Seguro, tio rio Camamú até cerca 
dos actuaes confi11s elo territorio 
bahiano, no litoral, demoravam di
versas tribus 

Tupynambás 
' né1ção que, como 'é sabido, formava· 

u1n clc)S dois principé1es ramos da 
raça tupy. 

Dessas tribus guardot1 a 11istoria 

1 

1 

1 

o nome da que, na épocét dc..1 des
cobrimento, habitava o Baixo Pa

~\ raguassú até o Reconca\ro: era esta 
~ 1 a tribu dos Paraguás que, mais 

~~~Jr ~~ 
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~ Como já dissemos o territorio dos 

1 

1 

Tupynás foi, ao decorrer do tempo, 
occupado pelos Tupynambás-maira-. . . 
giqt111g. 

(~onfinando com os Tupynás ao 
sul e com os Tobajàs ao norte, 
v1v1am fJS 

Cahe"tés 

no territorio do actual Estad0 de 
Al<:lgoas e do sul de Perna1nbuco. 

Estes indios, de raça tqpy, eram, 
V{ entretanto, inimigos dos Tobajás 
~ e Potyguás, tambem tupys, dos 

portuguezes e francezes, respecti va
mente alliados daqueJlas nações, 
e mantinhm-se permanentemente 
e1n estado de guerra com toclos 
eJles. 

1-3ravos e indomitos não quize
ram ()S Cahetés acceitar o jt1go, 
disfarçado e1n falsas praticas de 
amizade e alliança, dos coloniza
dores portuguezes de Pernambuco, 
entranc]o cpntra elles em lucta des
de seus primeiros desembarques : 

li resultou dahi ficarem os intrepidos 
~ filhos das selves sitiados por ini
~ migos que lhes moviam guerra 
~ cruenta de e){terminio. 

~~Jr ,, - 44 
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Enfraquecidos na Jucta contra 

seus irmãos ele raça foram afinal 
vencidos e exterminados como na
cionalidade, em diversos massacres 
promoviclos pelas forças de Duarte 
Coelho, filho do primeiro dona
tario de Pernambuco. 

Os poucos Cal1etés escapos a tal 
hecatof!lbe internar<1m-se na região 
sertaneJa onde jam<:1is conseguiram 
recomporem-se em corpo ele nação. 

Estas hordas tão tragicamente 
desapparecidas foram as mesmas 
que, em territorio alago~1n 0, mata
ram e devoraram o prirneiro bispo 
do Brazil, d. Pedro Fernandes Sar
dinha 

Ao norte dos Cé1hetés, desde os 
limites orientaes da capitania de 
ltamaracá até a margem direita do 
Parahyba senhoreavam os 

Tobajás 

1'abajaras, Tabajares ou ~f abaiares 
indios tupiniquis, bons e doceis 
como em gera] o eram os desta t 

1 nação. Fizeram-se amigos dos por
~ tuguezes aos quaes, por mais de 
~\ uma vez. livraram dos assaltos e {(!Íi) 
~, da sanhá vingativa dos Cahetés. ,1fJ?.. 1 

~ ~-_-o~ 
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Elemento ethnico e consanguí
neo continuadamente aproveité1clo 
na composição ele nun1erosas fra
cções da ípopulação pernambucana, 
~m breve desapparecer<.1m os 1'o
bajá~, em su~a pureza de raça, 2t.bsor
vidos pelos eleme11tos· co loniza-
q9res. -... _- . . . 

Parte .elos Tobajás pernambuca
q9s, 1 commandados pelo celebre 
chefe Ja~a.una acornp<:1nl1ou a ex
pediç~o ele ivf.artim So<:1res á1. con
quista _ do Ceará, fixando-se proximo 
á Jagôa P orangaba, na distancia de 
3/4 de legua da .actual ciclade .da 
Fortaleza. - . 
· ·Ó ald.eamento de Jacauna ser
viu de base á 1r1oderna povoa<;áo 
de Arronches. 

Avançando-se para o norte en
contravarnJse os· 

Potyguás 
povo ~upy11ambá, clo1ninanc]c) todo 
o litoral, a princi1)io até o rio· Ja
guaribe é depois, contemporarlea-
mente ao desc;0brimento, até a serra 
Ibiapaba com a exf)ulsão dos Ca
rirys-tremembés das praias do Ceará 

~ para 9 interior. . . .. . 
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No territorio dc)s ar.lt1aes Estaclos 
do Parahvba e tio Rio Grancle do 
No1ie o ' °clornint<) J)O tyguá não ia 
além da dj st<:1ncia média <le 25 
leguas do rnar, ao SOf)P ela serrél Ror
f)orema, 011de a valentia elos co
medores de camarPJo esl)arrot1 sem
pre com a jnvencivcl resistencia 
(}a nação Cariry, senhora ela reg·ião 
serra11a. · 

Os potyguás· f or211n visitados em. 
1501 pela segu11~la expeciição offi
cial pc)rtL1gueza em a qua l :vinha 
por cosmographo Americo .Ves1)u
cio, na bahia Acejutibiró, depois dél 
Traição, segundo alguns e criptores, , 
ou na altura do Cabo de S. Roque 
ou ainda na enseada dos Marcos, 
segundos outros. 

Este gentio que se mostrava tãc) 
hostil e traiçoeiro aos J)OrtugL1ezes 
desde set1 primeiro· contacto co1n 
elles, como demc)nstra o f21cto rle, 
a falsa fé, matarem e clevorarem 
tres ho1nens da expeclição de Ves-

1 1 

ir 

pucio, mantiveram amizade leal e · 
estreita alliança CC)m os francezes ll'~ 

habeis que o~ exploradores po1iu- !/~ ) 
!/;;?.) 

... ~ 
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guezes, souheram-lhe captar a con
fiança. 

,, 

A cidade de MaranguarJe e a villa 
da Bahia da Traição tiver<:1m origem 
em al(ieamentos potygt1ás forma
dos sob o patrocínio francez. 

Da serra lbiapaba para alétn, na 
pequena nesga da praia piauhyense, 
em todo o Jitoral do Maranhão e 
na i 1 h a grande d o Tapurucú
guassu, mais tarde dos 

Tupyn.am hás 

iremos enco11trar em 1500 estes 
povos que, como todos os de sua 
nação, fizeram-se grancJes amigos 
dos francezes e irrecJuctiveis adver
sarios dos portuguezes. 

Segundo relatam alguns dos 
chronistas coloniaes, entre estes 
aborigenes existi a a tracJição de um 
habitat originario dos seus rnaio
res sob o tropico de Capricornio. 

Desdobrando-se pelo litorétl p 21- · 

raense desde o Maranhão até o rio 
da Lama viviam os 

,...I'aramam hás 

1 1 
1 

j 

r 
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\ Tas margens do Ri o Alnazonas, 
Parc.1na1)itinga dos indige11as, clesde 
seu delta· até a alturrl fl e '1'abatinga, 
zona immensé1 onde ainda hoje é 
corrente o uso da lingua geral, 
predominava o elemento tur>y jà 
for1nando i11nt1meros aggrupamen
tos de r21ça pura, ou poclerosamé11te 
contribuindo co~n o sang·ue Caraiba, 
originario <las Ar1tilhas, e com os 
povos cruzados dos autochtones, 
para a for1nação de novas raças. 

Destes povos, de existencia só 
muito mais tarde melhor co11hecida 
pelo conquistador branco, procura
remos dar a situação e a nomen
clatura mais ou menos exacta 

. ' m ais ou menos completa, subordi-
nando-os á epigrétphe 

Gentio do V alie Amazontco 
Na ilha Marajó, que bi~parte as 

aguas do grande rio em sua · fóz, 
en.contrav~m-se os ~heengaihas, 
(~1ngua-ru1m), deno1n1nação gene-

1 . ~1ca dada pelos tupys (lo contine11te 
L _ás n açõe~ Mumayaná, Anajá, Ma
~\ puà GuaJarà, Pixipixi e aincla ou
~ tros aggrupamentos orig ina dos ern 

49 
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cruzamentos tupys e fallando a 
lingua geral em dia1ecto. 

Passando-se da Ilha Mc-1rajó ao 
valle do '"f ocantins eram encontrados 
a orien te do gran(le tribt1tario amaz()
nico os Apinagés que se desdolJra-
vam até Goyaz, pelo rl'ocantins 
superior e pelo Araguay1a; os Tym
biras qt1e se estencJiam até o 11a
ranhâ(), e vivem l1 oje nas 1nargens 
do Cajuapará; os Agurujás, Capojês, 
Amanajós, Acarajápita11ga, Puru
rús, Panacatnucú, CL1ruauacú e a 
occidente, os Crajaicás, Crajuarás, 
Uayos, Mucurás e 1"uriuarús . 

Todos os individuas (]estas tilti 
mas nações furc=rvam é1 S orelhas e 
o Iabio inferior para o uso ele ro
dellas e do tembetá, varianclo o 
deste ultime>, e11tre os Amanajós, 
qu~ o atravessavam no labio su
perior. 

Entre os rios rI'ocantin s e Xingú, 
no valle cio Pacajá, ~livic1 o gentio 
que deu o nome ao dito va lle, o .Ta
conhapé e o Guanapú, este ult11no 
estendendo seu domi11io até ao 
rio que lhe tomou o nome: estes 
tres fJOvos tinham origem commL11n 
e contríbuiram como ele tnento de 
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população para a villa de Portel 
ao sul do canal Tagipurú. 

Pelo valle do Xingú acima até o 
curso médio desse rio, encontra
vam-se os Cara3ras que parece se
rem os Caribês dos prin1eiros ex
ploradores, os Taguanhapés e os 
Jurunas, os lJocca-negra, nome ori
ginado no t1so de colorirem estes 
indios de negro os seus beiços. 

Diversas villas do Baixo Xingú 
tiraram destas nações os seus pri-
1neiros elementos de população. 

A oeste dos Jurunas, desde o 
medio Tapajós até o Madeira de
moravarn os povos mais tarde e 
aincJa hoje, conhecidos por Mun
durucús : os Arárás assim como o~ 
Cauari-puná, Marupá, Poma, Orupá, 
Tt1rá-Tuctí. e Tt1cumá das margens 
do !vladeira pertenciam a este gen
tio, hoje um dos mais civilizados 
das nossas selvas. 

Ao sul do territorio dos Jurunas 
e dos Mandurucús, desde o Baixo-
Juruema até a margem esquerda 
do Ara.guaya cohabitavam os Apia
cás com seus irmãos de raça, os 
Tapanhumas, Ayapés, Tapirapés, 
etc. etc. · ; 

: 
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. i No valle do ·Tapaj()S (:lS p1i1ne i-
ras tribt1s conhecidas denomina
vam-se Javaim-Uru}Já, Stianirama, 
que se tatuavam n<.) rosto, J c.1care
tapiá e Sapopé~ estas anthropopha
gas, Tapélcorá, Curary e Maué 

Ao norte do Baixo-rl'a1)aj()S, DélS 

aguas d.o Amazonas enC()ntravam
se os 1"'upynambara11as, directos 
representar1tes das l)rirneira·s migra
ções tupys os quaes, i11sula<los entre 

,, 

' os braços do Madeira e o grande 
rio, puderam· evitar o contacto in
timo dos povos mesclados tup)T-au
tochtone que da borc1a austral (la 

X 

\ 

bacia amazonica descera1n até o 
curso principal das aguas. 

Ao sul dos rf upynat11baranas, vi-

1 

J viam os Acarainarus, Aituariás, 
Br'1narás, . Co1nany, Uarupá, Curitiâ, 
Sapupé e Muturuca, · todo'-3 affins 
(los Maués que, como é ·sabido, 

1 ! 

são tupys mescla(lvs e grandes 
preparadores do Guaraná. · 
, As margens do Madeira," povo21-

1 das por numerosos povos de ori-

l gem Mundurucí1, entre os quaes o 
'f'urá, em· parte exterm'inado em 

~ uma das e:xpedições de· guerrri o.r- ~//,, 2J 
~' d~as pelo governador do' P~rá, Vf/?0 
~1-=""~Y ~~! 
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Costa Freire, e em parte aldeado· 
na hoje villa de Serpa, erarn in~es.:.· 
tadas pelos· Muras, piratas (]O t\rna
zonas como os Pa)raguás o eram 
do Paragua;r. 

Estes Muras, tupys impt1ros, ·do 
seu habitat nas 1nargens (10 ft1r0 
·ua1ítaz entre· o Macieira e o Soli
rnões, irrompiam t)elos clo1ninios 
de) gentio ribeirinho dos grandes 
valles e perturbavam o c~ rn111e rcic) 
fluvial para a cesta mé1ritima, lev<1n 
do suas incursões e (1epredações 
pelo rio Madeira até o Jacuary·, pelo 
Purús até a affluencia <lo T<:ipaná 
e pelo Solimões até cerca de Ta
batingc:l. 

O rio Amazo11as, <la sua con
fl uencia com o Negro para cima, 
é; como se s<1be, chamado Soli
mões, C()rruptela (le Soriman, norne 
do gentio que na a1:J.rora do sect1lo 
XVI vàgueava ao longo de st1as 
margens: os restos desta nação 
loc'alizaram'-se nas povoações de 
Coarv e reffé. 

[)o"' valle do Purús as nações pri
in'eiro conhecidas foram a Jumá e a 
Catauixi que·dominavám as cabecei- 1/lí?J 

~~\, ras do Coary, Iryú, Itaiapvá e Tiari : 1/10) 
~~\ - - /~ ./ 
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.. as margens do canal 9( Cudayá 
eram habitadas pelosAJaiupés pos
terjormente dalli e pellidos pelos 
Muras. 

A oeste do r Teffé viviam as 
nações Amb a, Cacá e Uará. 

A mais e um centen21r se ele
vavam 9S povos indigenas <le no
menclatura distincta que no seculo 
xvr ... abitavam o 11orte dc::t bacia 

zonica, mas, para não conver
rmos este trabaJho numa lista in-

~_X,i/~,,· terminavel e fastidiosa de nomes, 
r Y citaremos apenas os daquellas na-

ções que mais interesse historico 
possam despertar. 

No extremo oeste, no curso infe
rior do Putomayo dos Hespanhoes, 
viviam os Içás de quem herdou o 
rio sua denominação brazileira, na 
parte em que rega o territoriv na
cional. 

A nação Içá su.bdividia-se nos 
aggrupamentos dos Ticuna, Tum
bira, Xumana, Piraná-fçá, dos Ca
catápiyas, anthropophagos, dos 
Possé e Juri. 

Ao norte dos Içás demoravam 
os Miranhos, anthropophagos, que 

· .. ! ~-Ehrenreich classifica raça distincta 

. ~~v - e~~ 
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e o criterioso Martius inclue entre 
o Gentium incertae affinitatis. 

Os Oi:naguas ou Cambebas, cujo 
verdadeiro norne era Mauás, estacio
~1a,vam então ,_~o v~1lle do Jutahy 
ate cerca de l abat1nga onde mais 
t;Jrc1e deram origem ás povoações 
de Ponte-Bôa, S. Paulo de Oliveira, 
etc. 

A rna~gem esquerda do Jupurá 
era habitada pela nação P8rianá 
que dividia o dominio do rio com 
as naçõ~s lapurá. 
pas cabeceiras septentrionaes cleste 

rio até ás orientaes. do Rio Negro 
encontravam-se os Já citados Mi-
ranhas, os Nepuris, Po;Tanás, Gue-
p uás, Coretú~, . Iucunas, Ma11ayás, 

, Araruás, Per1at1s, Umanás (~auia
ris: us Macús afJpé1recia1n das mais 
longinquas nascentes do Rio Negro. 

Os Manaus que emprestaram seu 
no1ne á capitêtl do A1nazonas e 
for11ec_er21m população, nEtc> -,6 para 
essa c1clade cc)mo par21 e:1s c1e l\1oura 
e cJo Jogar do Carvoeiro tiveram 
';eu primiti''º ·habitat na zona in
teri<)r ela confluencia elos rios Ne-

, . 
1 

• 
1 

gro e Solimões, embora acrecJitem . 
~~ muitos terem elles vindo do Baixo fltl> 11 

~ ~y=---- ~~~t . 
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Tocantins. O Rjo Branco conhecido 
dos indígenas pelo nome de 
Queunene e .·affluente septentri onal 
do Negro, era h21b1taclo pele> gentio 
Paraniana donde tambem a deno
minação, em corr~ptela, de P<1rclvi
lhana dada ao mesmo ri o. 

Hoje estas duas denomi11ações são 
el:ipregadas ao affluente septer1-
tr1onal do Negro, abaixo (}O povoado 
de J ç:tua-pessássú. . 

O gentio das naçoes affin::; Arua
qt1i, r-:>ariqui, Seden, "f erecú e Uc-1s
sahys, estes hoje conhecidos por 
Janaperys occ11pavam a região da 
margem esquerda do J-\mazonas 
entre o valle do u·atamá e o Rio 
Negro. 

Estes povos tinhaqi e ainda con
servarn o habito de furarem a 
membrana divisora das narinas e 
peJa aberturc-l cruzarem duas p,ennas 
de tucano. , 1 

A naçãc) ·Torumá qt1e com os 
Aruétquis habitavam a mesma re
giãn f oj mais tarde completamente 
exterminada. · · 

~ l Na região intermedia dos .rios 
Trombetas e Jamendá, affluentes di-

,no 
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paraense, dominavam; na época rlo 
descobrimento, o celebre .. gentio 

(A1nazon:as que -o ataq.ue á expecli
·Qão -Orellan-a tornou: lendario.. ·· 
·· Estes Amazonas, segundo judi
ciosamente pondera Barboza ~ Ro
drigues, devem ser · ros ascendentes 
dos actuaes l'Jaupé·s d() 1-\ltc RiiO 

.. Negro, os qua·é5,) .co1no aquellelB, 
adornam-se com 01 Muir·akitan~ de 
jcade, têm o t)rpo afemir1étdo,. usam 
longos tabe:llos· que· penteiam· e 
trançam, sendô; . íle . rresto, o; unico 
povo brazilico que ·se faz · acom
tJanhar Jas· mu1lheres 1 no CC)tnbate 
ao ini1nigo 1·. 
· ·As nações rr1ais 1 conf.lecidas · 1 (l}a 
zona brazileira do Pari1na eratn ~1~ 
ivlacu;xi e Uapixaná. ·r; · , i 

· Sobre os p·1a·nc1Jtos que 1de sueste 
correm :a noroe~te 11a exteri:s-ac' 
de 8érca -d1e 200 .. leguas e servem 
<le (Jivisores elas ·grandes ba.c.ias 
flL1 vi·aes da Prata 'e elo Amazonas, 
vivia e ainda vive a gr2lncle · Bação 
Pareci, hoje 1nuito <lizimacla, porerr1 

4 . 

lJOcierosissi111a e J!<.)pL1losa qt1an(10 
1)e]él prirnejra .,, vez · visita< la .· p~l<)S 
JJaulistas, irmãos Arthur e Fernando (/( 
Paes de . Barros e pelo coronel Pi- f/íl? l 

~ '/,::::===:::::;. ®;=- --,. ~ ~,~J 
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res de CampGs nas primeiras 
zenas do seculo XVIII. 

Ao sul das cabeceiras do Ari
nos e do Xingú nas vertentes do 
Prata, em Matto Grosso, vaguea
vam os Boróro~, coroados e tem
betados uns, apenas coroados ou
tros, e originarios todos do mesmo 
tronco de que provinham os Caya
pós e os Chavantes situados a 
leste daquelles. 

·Dos Boróros serviu-se o coronel 
Pires de Campos para submetter 
e anniquillar o poder dos Cayapós. 

Os Chavantes, do seu primitivo 
habitat em Govaz irradiaram-se 
mais tarde para Õ sul até os ser
tões do Paranapanema em S. Paul(1, 
onde eram conhecidos pe lo nome 
de Chavantes-otis, e margem mat
togrossense do Paraná. Os P aya
guás e os Guaycur\1s, irm·ãos no 
Sc1ngue e na vida nomade yue le
vavam, appareceram como nacio
nalidade sómente após o desco
brimento. . ·· 

ma-
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Pernambuco, a principio senhores 
do litoral ceàrense e do parahy
bano de onde foram tangidos pelos 

, 1 potyguás para o interior, viviam os 
1 ! Cari•-ys 

classificados por Martius em Guch 
ou Coco e que nós acreditamos 
serem povos resultantes da fusão 
dos tupys com os autochtones ou 
mais provavelmente eom qualquer 
das sub-raças destes. 

· Espalhavam-se principalmente 1 

pela região da serra · Borborema VJ 
e do seu contra-forte, ainda hoje /0., 
co11hecido por serra dos Carirys-
novos, intromettendo-se nesse ponto 
entre os limites septentrionaes dos 
Tabajás e meridionaes dos Poty
guás: pelos sertões de Pernambuco, 
da Bahia e dos confins cio Piauhy, 
onde se iam confundir com os Pi-
menteiras, seus affins. 1 

Bas tribus da nação Cariry que 
entraram em contacto com os domi-

g1os as seguintes : 

SUCURÚS: ·- habitavam o ter- J1{~ 
~, ritorio das comarcas ·de Alagoa do ~~ ' 
~\' Monteiro. de São João de Cariry //í.:..u\ 
~ - '~1 
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até Teixeira e a Serra do Arobá, 
municipio de _ Gimbres no E starlo 
de r:Pernambuco. " .. _, .~ t , :: h , 

I' .. t -

. CARIRY-BUTRE: - das cabecei-
ras do Ingá, affluente pela margem 
esquerda do ;Para·hyba do Norte 
para o sul até as s·erras do Bato-
pitá e. Carirys-velhos. .. , . · " :i 

·rEsfes' Carirys forneceram a pri
m eira -popula·ção ; fY~ra . 'ª' ,aldeia de 
Campina Grande, '-·hoje ·.cidade do 
mes1no nome-,·~ 1'-p~iFa · ... a· ~ de · PiJaii· 
situada ur.ri rpoueo ;-: acima da ; af
fluencia elo ri·o Gurinhem ao Pa-
rahyba. , •' e 
· -Aos Carirys-butres, depois de 
reduzidos, foi assegurada, por s~
rnaria, a posse do teriritorio a bna.n
gi~'.01 pelas cabeceiras do Ingw~ · . . 

• • •• 1 ' j • ' 
• . ' • ' , ,. - I "'" f 

~i<f\R~l[S oµ ·:~EGAS: - occupq-
vam as .fraldas occid.entaes da serra 
Borb .. 9rema a;té , as . cabeceiras do 
r;io 1 dás. Piraijhas. Pomba~,,.:· cíqade 
riibeirin~a·i d<? Piancó, teve or~geµi 

~ nutn ald~qmento ~.este gentio.- , , 
. 

. ICÓS: -a oeste dOB Pegas desde 
.a::- serra do Formigueiro ~.nçi . Para
h}rba .. ,. serra , L,uiz · G_omes, , no R,tio 

~\~ , - • 1 • • ~ ~~-. ~ 

•• 
.. .. _,J 

' 

Grande do Norte, até cerca do rio 
Salgado. . . . .. . . ··' · -- . . . .. 

CANINDÉS: - ná ·região do rio' 
Canind·e do Piauhy. : 1 • • 

.,~ sertão destes indíos foi muito 
trabalhado ~,[ d9s· PauJistas; · entre·
tanto, ' comb pà'drão unico dos fei:! 
tos dos bandeirantes nessas·' parà-
gens exis~.em ape.nas t:atlições 
vagas e a . denom1rração · de · uma 
insignificante :povc>aÇão perdtâa ·ná 
serra Dois Irniã9s, · junto á cabe: 
ceira maisi remota do rie>· Canindé: 

, ' . ,. 

T ACAUJUS: -habitava1n, ao des-
pontar do seculo XVII, a serra 
Ibiap~ba : onde em 1608 t1ucidaram 
o mjssionario . padre Fra.ncisco 
Pinto. · ~- · 

Além destes · p ov·Ôs existiam . ' mais o.~ . .. . , 
'· 

· jUCÁS: - aldead_os· em · 1787 ,.em 
Arneirós, Ceará, e· os .. · ··· 

, . ; ~~ 

P AY ACUS, entre os Estqdos ào 
Parahyba ~ .. S.j.o Grande do . ~orte, 
~mb;0~ ;ta•mbem Carirys., 

. Como ·já dissemos, os Treme.m
bés dó litoral ceare.nse eram c9ri-

1 

X 
l 
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1 

l 
l 
1 

1 

~ys e, depois. ~e de~Jocado~ .. p'~~-~s J/í!t, 
JI 
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Potyguás, refugiaram-se no s~r~ão 
onde acabaram por se f~nd1rem 
com outras nações suas irmãs, á 
excepção de uma p~qu~na parte 
que subexistiu aggrem1ada, ser
vindo de base á primeira popul~
ção de AJmofala nc) Aracaty-m1-
rim, Ceará. 

Estes Tremembéc;;, aliás Tre~
bemhés, as~im como os demais 
Carirys nada tinham de commum 1 

com a; problemati~os . Tremembé.s 1 

e Quiririns da Cap1tama de S. V1- \Jx~ 
V cente. [1

1 r~ 
Continuandc) para o sul atravez 

dos sertões encontraremos os 

Ayinorés 

dos quaes detidamente já nos .oc
cupamos e que tudo faz acreditar 
descendentes directos do homem 
da Lagôa Santa. . . 

Occupavam os ser~ões. interiores 
do paiz desde a Cap1tan1a de To-
dos· os Santos até os confins do 
Rio de Janeiro e vizinhavam ~ leste, 

1 pela · 1inha da serra que ho1e per-
1 pet\ta seu nome, ·com os TupJ~-

\\ ~!~~r;= ~~~ .~ 
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estes seus affins mas, como aquel
les, tambem seus inimigos, e com 
os 1"amoyos que eram os Tupy
nambás do Rio de Janeiro. 

Inimigos de todos esses povos e 
do europeu conquistador, do qual 
só na época actual é que se estão 
approximando, não tendo recebido 
elementos consanguineos de ne-
nhum outro povo, conservaram os 
Aymorés a pureza de sua raça atê 
o~ nossos dias, assim como só mo
dernamente é que se tem levan
tado seu moral com o abandono 
da pratica irracional da anthropo-
phagia. 

'f'ambem o uso do botoque vae 
entre elles gradualmente desappa
recendo. 

Dos asce-ndentes destes A)rmorés 
avassallados e 1neio assimiluoos, 
em. épocas immemoria~S:. l? O terri
torio mineiro, pelos pr1m1t1vos tu
pys e mais ao ~ort~ pelos ~upys 
mesclados com Cara1bas surg1ram, 
corno já affirinamos, os povos de 

1 

~ 
1 

lingua .travada que. ai11da occt1pam 
o interior do Braz1I des<Je o Sul 
de Mattcl-Grosso e de Goyaz até_ 

~\ as vertentes orientaes do Amazonas. ~ 

~~-~~ff --~ ~ 
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1 Do 'rió Cticaré, ~líoje S:1 'Mathe{ts, 
para o Sul até o Parahyba,"!de onde 
seus limites já vinham sendo '.. re
cuados pelas hordas Goytacás rria11-
tinhatrí-se os 

-.\ .. . . 

;: Tupynás 
. ri j ' 

ou Papanazes, .·na ép·oca das pri
meiras visitas dos portugt1ezes ao 
Brazil. · 

Premidos entre povos contratios 
foram estes incligenas, ap<>s a con
quista, esmagados pelos Goy~ac~s 
de um lado e pelos Tupyn1qu1s 
de outro retirando-se os sohreviven-' . tes· para as invias florest~s-do inte-
ri or 011de nov?s persegu1çoes: s~f
freram dos A:vmorés; o terr1tor10 

" do seu antigo domínio passou·ct ser 
occL1pado pelos · q.o_ytacãs .:qu~"; ,se 
tornavnm 21ssim, v1z1nho:.;r ;·dos-· I·u
·pyniquis, numa vizinhanQa incom
rno(la e· perigosa par~1 estes, mas 
'justa paga da coaclj_u vAo~o prest-t1da 
no extermi11io d,e. seus· 1r,11ãos ele 
sangue. · 
· Entre os Tupynás, seg~nuo.affi r
mam 'ós cl1ronistas, era prat1cacla 

~~ a pena de Ta1ião. 

~-"°~Jr - --
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.~as marge11·s do Parahvba do 

Sul a 1inhn de occupação tupy do 
litoral foi interrompida pela fcir
mação de uma sub-raça no cru-
zar_nento de .A)1 morés com· Tup:ys 
nesse ponto da costa. 
Des~a 1 1approxi rnação 1 st1rgira rn os 

~oytaeás 
que do 'l'upy herdaram, alem ele 
cliversos caracteres physicos, a pra-
tiCél (ios f0.lguedos e à arte da na
tação, e dos Aymorés a insocia-

V bi !idade e a fereza. 
ni Os Govtacás dividiam-se em 

" ~}Ttacá-camopy, Goytacá-guassít e 
Goytacá-jacoritó e estendiam seus 
dominios, a principio, como já ficou 
mencionado, até as margens flo P<:l
rahyba do Sul e posteriormente, 
já no periodo da colonização euro-
péa, até o rio Cricaré, após a <les
truição dos Tupynás. 

1. 

X 
' 

Do Cabo Frio pétra o su 1 a réiça 1t 
tupy reapparece pura em sua co n
sanguinidade, porem mesclada com 
relação aos 

Tainoyos \ 
em sua ethologia, pelas barlJara~ '/;;::::;\\ 

~ usanças dos Aymorés, seus vizinhos ~ D 
~' ~ - -~-~~ 
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de oeste e seus inimigos desde im-
memoriadas épocas Üc<~upavam 
os Tamoyos o. litoral, desde Cabo
Frio ate Ubatuba, e levavam, suas 
correrias e depredações até á barra 
do Bertíoga e111 pleno domínio 
dos Guaya11is de S. Vicente. 

Legitimos tupys, estes indígenas 
tupynambás tiveram sempre ele de
fender seu · territorio dos ataques 
elos l)arbaros Aymorés : 11 essa 
lucta de seculos eJles que, com al
gu~a razão, se inculcavam primo
g~n1tos da raça por terem sido 
-?eus antepassados os que, primeiro, 
das alturas do continente de:::>ceram 
µa ra o Jitoral, aclquiriram a fereza 
tão experimentada pelos portugue-
zes, ar)óS o descobrimento. 

Tambem dos botocudos J\ ymo
rés tomaram o habito de furarem 
o labio inferior, luxo qt1e eJles re
quir1tavam perfurancio tambem as 
faces para a introducção ele orna
tos de madeira e pe-dra. 

Alé1n do estado ele lucta µer-

1 

1 

X 
/' ' 

1 

1 1 

~11 inanente que mantinha1n os Ta-
lJ rnoyos com C)S A:ymorés estiveré1m 
~ eJ les, clepois de 1500, instigados ~ 
(, . ~ pe l o~" francezes, de quem se ha-~ 

~~~~7 - ·~~ 
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vian1 feito alliados, em guerra sem 
treguas com os portuguezes de 
que resultou o exterminio dos bra-
vos filhos das selvas. 

De Ubatuba para o sul até Ca- 1 

nanéa, pelo litoral e pelo sertão, 
mo·viam-se nurnerosas tribus guaya- 11 

nis que o contacto secular dos rf u
pynambás do Rio de. Janeiro con
verteram em Tupy-Guayani. 

Confinando com estes povos vi-
viam os Tamoyos a nordeste; os U 
Catagu~s, conhecidos dos europeus (\\ 
sómente no seculo XVII, porem 
que a densidade de sua população 
nessa época attestava exi~tencia 
pelo menos bi-secular, ao norte; e 
os Carijós que, pelo interior do 
µaiz, se estendiam até a provincia 
argentina de Corrientes e pelo li
~oral até o canal ela Lagoa dos 
Patc>s, o chamado Rio Grande do 
Sul. 

O gentio Pato, ribeirinho d<:l l .. a-
goa <lesse nome, era C(1rij(): os Nli
nuanos da Lagoe:t-mirim, os Cama
quans, os Tapes, que do sul do 
territorio rio-grandense se estenclia tn 

~ até o do Uruguay, pertenciam á V/J;f?J 
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m~$111a raça gua)'a11i da qual for
rpa·vam os C<:)rjjós t1 1n granel e ramo. 

A oeste, os Gua,·anjs do territo
rio vicentino confun cliam-se com 
l)S GL1ayanjs do Paragt1él~' manten
do-se sempre com elles em per1na-
nente commt111icação .. 

GL1arda avançaJa çla f,1milia g·uc1-
:vanj o genti.o qL1e primeiro pisoL1 
~) áctuaI solo J)aulista, rlesdob.rancio 
sua marcl1a de sudoeste .Para 11c)r -
<leste, cc)rtou .. e valle cio Paran8µa
nema .e su1Jiu att" o curso suµ erior 
<lo 1'ietê, de oncl ~, os mais adeanta
llos, alcançaram e povouram <> 
Vél lle do Parah,;ba. · 

..; 

Deste gentio eram as horclé1s QLte, 
se1n co1nparticipação de outr~l qua l
quer raça aborigene, hé1bitOLl él é.l tJer-
tacla bacia fluvial elo leste f:Jâuhsta 
desfie época anterjor ao descc) IJri
rnento, até confundirem-se nc) µe-
riocl() de plena cc)Jonização eLi.ropéa 
Ct)JTI a f)OJJulação ~, ranC<:l que . se 
f<>i fixando em seus cJ01ninios. 

A zo11a do Parahy_ba jarnais fc>i, 
• 1• JJeto inenos desde os tempos his-

li 

1 1 

\ . 
'\, 

1 ' 

~ ~ toricos, senhoreada por indios de 
~ \\ raça di.vers~ da dos. Guayani~ : as 
~~V\ (lenom1naçoes ela l1ngua-gernl -. ,~ 
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·rremembé e ·Quiririm - q'ue appa
recem appellidando Jogares outr'ora 
habitados por aborigenes naqueIIe 
valle, referem-se a particularidades 
toµographica s e nflo ·a rlesignação 
ele tribus e menos <:1incla de nações. 

O ter1no ']~remembé, JJOr exem-
J)lo, estél bastante esµa Jh ac lo no 
Esté1d<) dP. S Paul<): né1 serra cl<:1 
Ca11tareira, circurn vizinhanças da 
(~aJ)ital, existe u1na pélrag·em élssim 
cle11ominada, e na propria ci(Jacie, no 
coração daPaulicéa,otrecho é.1 lagadó 
d<) rio · Ta1nanduateh \·, 11a varzen 
elo Par:7

, e que 1)or. esse tn<>tiv·o 
soffi:eu rectificações e1n 1862, foi 
se1npre conhecido · elos i11digenas 
e dét população 1nestiça por Tre-
me1r1bé do Par.y, no1ne que sómente 
rnuito mais ta-rde a população 
branca tl'"ocou pelo de TrernecJal 
d()

1 Parv. · 
Entretanto, só ; á força de 1nl1ita 

i1naginação se f)O clerá affirrnar te-
rern existido i ndios tremembés na 
planicie (ió Braz OL1 na serra da 
Cantareira. 

- -• 

1 

X 
1 

l. O territorio pauJjsta nunca foi ha
~ bitadc> pelo gentio Trememhé ou 
~1 Trambambé, Cariry ou Quiririm._ ~) 
~~ff ·- -- f~! 
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Ha quem affirme terem os Tre-
1nembés e os Carirys do Ceará 
emigrado para S . Paulo, quando 
da1Ji expulsos pelos Potyguás em 
época contemporanea ao desco
brimento. 

É absurda tal affirmativa. 

1 ' 

Como poderiam essas hordas, 
e11fraquecidas na lucta qt1e deter-
1ninou sua deslocação, atravessar 

. se1n serem esmagadas, si pelo ser-
tão, o immenso territorio (Jos Ay-
1norés, ini1nigos s:le todas as raças, 
si pelo litoral, o proprio campo de 
acção d0s Potyguás e das nume
rosas nações de raça inimiga 

X 
que dominavam a co~)ta desdt
Parahyba do Norte até o Rio de 
Janeiro ? . . 

Demais, ainda mesmo c1ue o mi
lagre dessa . tragi ca e phantastica 
travessia se tivesse realiza(lo, mo
rosissi m <:1, horrivelmente detnora(la 
teria sido tal marcha, e os rniseros 
'T're1ne1nbés e Carir}-~ que a ella 
se tivessem aventurado teriam avan-
Çétdo perdendo, a catla passo, al
guma couza do::> seus usos e Ci)S

tumes, do seu itiio1na e C\té mesmo 
~ da lembrança do habitat abando- lti?i 
~~Jr ~~~ ~::.~ 
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nado: quando chegassem ás mar-
gens do Alto Parahyba do St1l 
não mais seriam Tremembés nem 
Carirys. . 

Mas, ainda que tudo se ti vesse 
pass<:1clo como querem os que se 
convenceram da existencia ele gen
tio de origem cariry em ~. P aulo, 
restaria ex1JHcar como possivel teria 
sido aos Tremembés-Carirvs, indios 
de tão diversa origem, fíxarem-se 
em corpo de nação junto e ape11as 
9 kilometros, do centro principal de 
irracliação do grande aggrupamen
to de indios taubateanos, incon-
testavelmente guayanis, sem que · 
delles soffressern séria e capital 
opposição. . . 

Com relação ás tr1bus que se de1-
xara1n fi car na região do alt(J da 
S erra do Niar até aos Ccimp()S (]e 
Piratininga, e ·qu~ a si mesmas se 
denominavam Gu ctyanás, (habita11-
tes dos valles) a· ·generali(1acle dos 
tratadistas acreditam-nas proceden-

\} 
A 

tes de raça diversa da tt1py ou 
guayani, havendo <:lté quem des- jJ~' 
propositadame11te. affirm e serem ·'\\ 
ellas , o~ ascendentes dos moder- f/1i?J 

~ P.OS Camgangs. YJjfi) 

C0--~ - ~~~ 
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eram genu.inos guayanis: já o pro
vamos em o nosso trabal·ho ---- Os 
Guayanás de Piratininga-(1 ') e 110-· 

vos . argumentos aqui pocleriamos 
adclL1zir nesse sentid10 , si, ·o limita
di~simo prazo , que nos foi .' conce
di.do para . a exp.Jana'ção e apre.: 
se~tação . desta -,these ao · douto e 
collendo Primeiro Congresso de 
Hist()ria Naciona l nos ·não obri
gasse a restringir o assu1mpto. 

1 1 

1 

1 

~ Uma ligeira consideração ainda 
assim faremos em ·corroboração á 
nossa nffirrnativa. 

li 

Padre Anchieta aportou pela pri
meira vez . ao ·.-Brazil em Ju11ho de 
1553: depc>is de breve perm·anencia 
de mPnos de seis mezes na Bahia, 
curtíssimo espaço d.e tempo em que 
lhe seria inateriaJmente .. ·impossive1 
a aprendisagem do idioma· .indígena 
faltado no Reconcavo Bahiano, 
transferiu-se para a Capitélnia de S. 
Vjcente onde, a 2.5· de Janeiro de 

(1) Edição da Casa I~aen1rnert & C., S. Paulo 
1910 e Rev. do Instituto Historico e Geographico 

~Q de S. ~aulo-vol. XIV. ~ 

~~~y-~ ~~~ 
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1554 acolvtou padre Manoel cte ' . . . 
Pai,ra i1a celebração da µr1me1ra 
missa resada nos Ca1npos cie I)ire:1-
tininga, e d' onde n~o inais se re
tirou si11ão após (l1latados annos 
ele residencia entre os filh<>s elo 
va lle <lo Tietê. 

Em Piratininga, pois, esttt~ot1 
Anchieta, então aincla ir1não Ie1g·o, 
o icliorna dos Guaya11ás c1 Lte lhe 
cleveria servir de vehiculo á cate
cl1ese dos conterra11eos de T el)i
riçá e do proprio. ~hefe J)Íratin.i~ -
gt1arc.1: ora, esse idioma, . o uni<<) 
aborigene fallado e ~scr1pto pelo 
thaurnattirgo da i\mer1ca e do qunl 
C<)m1,oz e11e Lln:1 trabal.110 intitt1-
lad<>- c;ram1nat1ca clc.1 11ngua gttél
,·ani - outra não era sinã<) f> pro
ÍJri o gua}"ani e a. v~rclacle ~ C]tte~ 
sj dessa raça . era a l1ngt1a fe:.t1lada 
JJelos Guayaná~, tambem <.1 ou~r<l 
raça não po<ier1am ~lles µertcncer. 

Os Guayanás habitavam de pre
ferencia o valle de) Pinl1eiros, d<J 
Geribatvba dos indigenc.1s, sitt1an
do suas- maiores aldeias ao longo 
desse rio. mas extendiam-se tam
fJem lJelo interio~ tende> em muilo 
cc,ntrihuido, con1unct<-1mente com 
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os Cci rij<)s e com <)S Gua~yanis do 
Paraguay, para a fo rmação do im
l)eri o elo Guél\1ra. 

l\1ansos e amoraveis os Gua~ya-
11is de Piratininga, fieis á obser
, .(lll eia tradicional cJ os hal) itc)S ele 
seL1s maic>res, i1ão havi(,1m contra
l1i< l<) nenhuma elas barbaras usan
çns elos autochtc)nes d'-lS c1uaes, 
i 114 uestionavelrnente, ti11ham co-
11J1ecj 1nento atrc-1vez elo retrocesso 
e1n civilização dos 'l'a1noyos, seus 
yjzinhc)S. 
~~ào eram botocl1dos e, gua~~anis 

IJttr()S, seu J)h>·~ iC <) aJJresenta va a 
111es1na co1npleicão do <lestes !)Ovos 
<)r\'<111 (1 () sua estatura f)f' 1<1 estatura 
1 né< lié1 ele li es, CC)lD <> tive i11 U!'-1 ensejo 
t!P verificc1r inedi11 clc) c>s oss()c:; d<) 
velh<) chefe ·1-iebiriçá os ciuae:-;, pPl21 
tu hella cie Orfi 11 <.1. C<)nf ere1n élO r)a
tri<.1 rché1 de · S. Pau.l o a (dturél <le 
1.651n, 

.:\Tao SélO destitt1id<JS <le lllC> tiV() 
estes 11 OSSOS breves fCl)arC):-4 S() l1re 
a ethc>logià e an thro1)o lc>gia elo~ 
1>ri1niti vos 0abitantes d<1 I->a Lilicéa 

1 \ cre11ça rle que ta1nl)e1n lJot<.>
\ltcl<)S ou te1nbetados era1n O:S pi
ratiningL1aras 110 alvorecer ele> :-;eculc> 
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X VI vai-se arraigando e fortale
cendo, mercê do bello e justamente 
apreciado quadro - A }-unclação 
de S. Paulo-destinado a perclurélr 
não só por Slt a s cJimensões co1no,. 
pr.incipalme11te, pe]<) alto e incontes
iC:l ve 1 \rc1l or étrtistico c1 L1e re 1Jre,~e11ta ... 

\T erdacleira obra ele t:irle, µi11tacla· 
com amor e meticl1tcsc) es1ner()) 
lJOr Oscar PereiréJ clc.1 Si 1 v<:1, cuj21s 
su1Jeriores ql1aliclacle:::; ele artista so-· 
mc)S os primeiro~ a reco nl1ecer 
e proclamar, cujo val (>f ele figl1-
rista im1)eccavel e ele exi1ni c> cc)
lorista J)C)r n1nis de Lttna vez teinos 
clefendicio <la cri tica i njl1 ~ta rn
cerra, e11treta11tc>, ac1l1cl lc.1 te la, co1n<) 
i)ag·ii1él de l1istoria, nu1nerosa~ i11 -

vercla<les. · 
SPrn cliscL1tirmos a i1npropri e<lacle' 

ela hora e1n c.1ue o 21rtista fez [>é1d rc· 
l\1f a11oel de P aiva celel}rar <) actc)I 
ela 1)ossc religic1sa <los Cé1 t11I)<>s cl~· 
Piratining21 e os car é1cteristic<>:-i <lc> 
terreno, mL1ito ffi()Llernc>s lJarél serem 
os 1nes1n0s cJe 155-+, af fl rmare1nc>s 
s(nn e11te que o t:Tr>o i11cligena, por 
cert<) aeimiravel ria correcc;flt> <ias 
li 11has e do coloricl(>, CJt1e C) 11<Jtavel 
íigL1rista brazileiro collocol1 em st1a 
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te.la é todo Tamo,1 0 : - Ta1noy·o 
v • 

pela estatura, Tamo;ro pela perfu-
ração das faces, TamO)'º até pelos 
enfeites de guerra de Qlle o nrtista 
o revestiu para a a s i~te11cia da 
cerimo11ia religiosa chri stã. De 
Guayaná nada tem. 

No litoral paulista encontrara1n 
os portuguezes diversas tribus qt1e 
das alturas do Paranapiacaba cJes
ceram ás praias : era1n <le origem 
guayani e gua.yaná e viviam 11<:l 
mais i11tima a1nizade com seus ir
mãos de serra acima, co1n elles 
formando uma unica collcctivicl c.lde 
politica. 

A essas tribus que por sua vi
zinhança com os ··r'amoycJs re[>re
sentavam o ponto de C(>ntacto entre 
os tupys e os guayanis é que real
mente se póde dar a denc)minaçã<) 
de 'l'u.py-guayani. 
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