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PREFACIO 

Ao ·compõrmos esta obra não tivemos em vista fazer um trabalho 

original. Apenas nos moveu o desejo de fornecer ao magisterio . publico 

prímari.o um subsidio á execução do programma ele Sciencias Sociaes. 

Com a remodelação por que passaram os programmas de ,htstoria, 

geogrctlphia, educação cívica, etc., ora enfeixados sob o titulo de "Sciencias 

Sociaes" - não era facil aos professores desempenhar essa tarefa sem • 
que tivessem de despender grande somma de esforço, terrvpo e dinheiro, 

tal a copiosa bibliographia que teriam de consultar • 

MiiUtando no ensino, tivemos occasião de observar que innumeras 

/oram as ài/ficuldaàes encontrcu:üu pelos professores para leccionar essa. 

materia. 
Afim de facilitar essa tarefa, occorreu-nos a iãéa de ela.borar uma 

obra que condensasse o programma, dando, tanto quanto possivel, uma 

noção dos pontos ali tratados. 
Confessamos, aliás sem nenhum prurido de vaidade, que não nos fol 

muito suave o trabalho - tal o numero de fontes a que tivemos de recorrer, 

lendo-as, seleccionctmdo-as e transcrevendo-lhes ou traduzindo-lhes trechos. 

Compulsámos não só as obras citadas no programma of ficial como 

outras que nos pareceu deviam ser mencionadâs. 

Dentre todas, sobreleva, pela contribuição farta que nos proporcionou, 

a maravilhosa obra de Métraux - La Civilisation matérielle des tribus tupi
guarani - livro admiravel que, ao lado da Rondonia, de Roquette Pinto, 

deveria figurar na bibliotheca de todo estudioso de ethnographia indigenâ, 

si o preço e a raridade no mercado não a tornassem difficümente acces

sivel aos leitores brasileiros. Por isso, e pela multiplicidade de assumptos 

que contem, syntheticamente expostos, della traduzimos longos trechos. 

Destinando-se este livro, principalmente a prof essorea, preferimos 
.. 
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abandonar a orientação estrictamente di.dactíca do programma of/tcfal e 

distribuir a materia nelle contida segun4o um plano mais systematico. 
Queremos consignar aqui o noss() mais vivido reconhecimento aos 

dignos directores do Serviço de Protecção aos Indios e seus prestimosos 

auxiliares pela valiosa contribuição com que enriqueceram esta obra, of'fer

tando-nos varias e preciosas publicações, inclusive magnificas phot()gTaphias. 

Esse reconhecimento é, por igual, extensivo aos illustres chefes da 

Ins1J00ção de Fronteiras, que tambem foram de captivccnte gentileza para 

com os autores, aos quaes offereceram copiosa documentação photographica, 

que, pela sua authenticidade, encerra grande valor pedagogico. 
Ao insigne pintor, Sr. José Boscagli, de cuja galeria artística estam-

• pamos varias reproducções, os nossos melhores agradecimentos. 
Aos Srs. Ferreira de Mattos & Cia., editores desta obra, h:ypothecamos, 

igualmente, o nosso cordial agradecimento pelo fidalgo acolhimento que nos 

dispensaram. 
O qu<Jidro que figura na capa do livro representa a mais bella índia 

pareci .e é àet.-'ido ao primoroso pincel de José Boscagli, que o of/ertou ao 
general Rondon; 'P01" u1n impulso de civismo do eminente civilizad<>r dos 

nossos selvagens, o quadro está hoje no Museu Nacional. 

OS AUTORES. 

• 

\ 
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1 NTRO D .UC ÇÃO 

Noção de anthropogeographia. As zonas anthropogeogra
phicas brasileiras. Predilecção pelos estudos. de raças. 
Fontes de informação para a ethnographia indigena. 
Origem dos indios brasileiros. Os problemas da ethno
graphia. O capital. Alimento. Caça. Pesca. Agricultura. 
Criação. Propriedade. Anthropophagia. 

Terra de tão forte ascendente sobre os home11s, deve ter il,1-
fluido de um modo proprio sobre o povo que a habita; qual foi 
essa influencia ? 

O povo "labor~oso e manso", tal _como o .Pintou Rio Br~n
co; deve ter transformado esse torrao americano; qual foi a 
transfurma~ão ? 

Eis ahi o que a anthropogeographia, applicada ao Brasil, 
procura deslindar. 

Anthropogeographia - foi designação creada em 1822 por 
Friedrich Ratzel, professor em Leipzig, espirito que impulsionou 
de um modo extraordinario o estudo descriptivo das populações 
<la Terra. Sua idéa dominante foi mostrar a correlação existen
te, por toda a parte, entre os factos historicos de um povo e as 
ca1acteristicas geographicas da sua região. 

A Anthropogeographia, escreveu um allemão de espirito la
tino, traça nas cartas a densidade da população, os estabeleci
n1entos ht1manos, e os caminhos. E, onde a humanidade f ôr re
prese11tada por diversas raças, povos ou grupos de natureza e 
({e l1istoria diversas, ella pesquisará a extensão dessas disseme
lhanças e a documentará nos mappas. 

Ratzel foi o primeiro a indicar o processo evolutivo dessa 
concepção, que não surgiu de um jacto no seu cerebro. Ella nas
ceu no seculo XVIII. Montesquieu, mostrando que a actividade 
h.uma11a é regida por leis naturaes; Condorcet, escrevendo a pri-
111eira historia philosophica da civiliz·ação, em meia duzia de pa
ginas; Buffon, traçando a historia natural do homem, permitti
ram a formação de um cri~rio anthropogeographico. Depois. La
n1arck, em 1809, prégando que o meio modela os organismos, 
teve uma grande influencia na evoluçã<;> dessas pesquisas, que re-

1 
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ceberam subsidio decisivo de Humboldt, o principe dos viajantes, 
e de Karl Ritter, o f11ndador da geographia comparada. 

Sobre a systematização de Ratzel pesou, porém, bastante a 
philosophia de Augusto Comte; e o geographo allemão não es
conde a funcção que teve, na sua obra, a concepção da humani
dade como organisn10 integral, o Grão-Ser dos positivistas. 

Porém, o genio da cultura f ranceza não dormia. E, desde 
1877, F. Le Play imaginava uma verdadeira technica de "investi- · 
gação social, baseada no es.tudo monographico, pratico, documen-

. tario, dos phenomenos humanos. Em muitas das suas pesqui
s2s, essa escola, vulgarizada aqui por Sylvio Roméro, faz pµra
n1ente o qu.e os francezes chamam - Geographia Humana. De 
tal ·ponto de vista. Ed. Desmolins é o seu maior vulto. Mas, qua11-
to ao fim dessa discipli11a, os f rancezes têm-se transviado, aban
clona11do 11m pouco a directriz primitiva, confundindo Geogra
phia Humana com Geographia Eco·nornica, que é coisa muito 
ctiff erente. 

Ratzel era, antes de tud-o, ethnologo; a orientação ethnogra
pl1ica é visivel em todos os seus escriptos e foi seguida pelos seus 
discipulos. . 

O 1nethodo adoptado pelo professor Brunhes, do-College de 
F'rance, não se propõe a deslindar os phenomenos humanos si-
11ão na medida da &Ua extensão geographica. E' relativamente 
111odesto e, por isso mesmo, mais accessivel e mais realizavel. 
J->orque a critica que se poderia fazer aos. outros, da interessan
te escola de Le Play, é ·precisamente esta: para sociologia as suas 
1nonographias tê1n sciencia de menos; para geographia 011 demo
graphia ... têrn sciencia de mais-. 

Anthropogeographia e Ethnograpl1ia são segmentos conne- . 
xos de um 1nes1no saber. · 

Cada phenomeno hu1nano póde ser co11siderado de doi& pon4 

tos de vista. O prim1eiro; ligado ao conhecimento do meio cosmi
co; o segundo, preso ao exame do meio social. Ambos interes
sam por. igual aos que pretendem comprehender a vida dos po
\·os. Para mostrar a orientação definitiva do es·pirito moderno, 
basta vêr como a exigencia de documentos é cada vez mais ac
centuada n~ses estudos, para os quaes, outrora, a f acundia sup
pria o conhecimento e as phrases eram. . . factos. 

> 
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Nenhum outro paiz apresenta como o Brasil, aspectos anthro
pogeographicos tão interessantes. Aqui, por toda. a parte, os ele-
111entos humanos postos em contacto foram, mais ou menos, os 
111csmos; porém os typos resultantes não se espalha1n de n1anei
ra equivale11te, pelo territorio. Uma carta da população actual 
1nostra tres zonas mais 011 n1e11os nítidas, cada qual correspon-

. ,{ente a uma das raças funda1nentaes aqui reunidas. 

A primeira mancha irregular, delimitando a zona do cabo
clo cobre Matto Grosso, Amazonas, Pará, Norte de Goyaz, e os 

,.Estados do Nordéste, até ás vizinhanças da foz do S. Francisco. 
P·ernambuco, Alagôas, Sergipe, Bal1ia, Minas, sul de Goyaz, 

l<~spirito Santo, Rio de Janeiro, norte de S. Paulo, formam a zo· 
ua de influencia africana. 

A fita littoranea e os Estados do Sul, a partir da Capital da 
Republica, constituem a zona de influencia européa. . 

Evidentemente, é preciso dar a essas denominações uma sig
nificação relativa ... Os numeros censitarios, embora incomple
tos e precarios, de que se póde dispôr para esses estudos, concor
dam com a observação de quem viaja pelo interior do paiz. 

Nota~se desde logo que a distribuição dos afro-americanos 
s.:> ·faz na porção do territorio em que a população é mais densa, 
dando a impressão geral de sua predominancia no paiz todo, o 
c1ue não é real. 

· Grupados, assim, entre os maiol'es nucleos da população, os 
clescendentes da raça negra - sem a qual não haveria, hoje, 
aqui, nem união e nem progresso - são absorvidos e são trans

. formados rapidamente, porque não foram insulados por nenhum 
·preconceito. Essa distribuição geographica é, pois, um dos facto .. 
res Il!-ais importantes no desapparecimento dos negros, desap-
parec1mento esse que se vae apressando, por outro lado, por cau
sas puramente sociaes, estranhas á geographia. 

Em 1872 formavam cerca de 16 % da nossn ·população glo
})al; em 1890, já desciam a 12 % ; em 1912 deveriam andar wr 
9 'Yo . Emquanto os brancos subiam de 38 %, em 1872, a 44 º/º, 
~m 1890 e cerca de 50%, em 1912 . ., 
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Aqt1ella distribuição nasce11 de determinantes geologicos e 
a l1ricolas particulares; foi a ter1·a c1ue imilÔz a repartição dos ne-
~ 

gros pelo Brasil . 
* 

* * 
Sempre foram assu,mptos de especial predilecção para o es-

1>irito occidental o exame da organização do~ povos incultos e ll 
analyse dos seus costumes e usos. 

Nos tem·pos que vão correndo, ha, pelo mundo inteiro, um 
s11rto ainda mais energico nessa direcção; os paizes em que a 
grande industria avassalla a actividade da maioria são precisa-
1nente aquielles em que a preoccupação de bem conhecer o ho-
1nem selvagem, o irmão atrasado, se manifesta com· mais vigor. 

Quem conhece o que se faz na Allemanha e nos Esta~os Uni
dos da America, para ficar só nesses dois paizes, sabe que esta 
ol>servação é perfeitamente justa .. Longe de ir desprezando as 
questões da ethnographia, procuram tratai-a sempre com o maior 
carinho. 

Si a atlenção dos scientistas só se fixasse nas populações 
primitivas da região, o facto valeria apenas pelo desejo de zelar 
su.as tradições, dilatando a historia da patria. Mas o que se verifi
ca é a preo'ccupação geral do "ho'Inem-selvagem ", vivendo seja 
onde fôr, ao lado da preoccupação do "homem-primitivo", o 
<.Jue viveu nos tempos geologicos passados, aquelle que se chama
·va outrora "hom•em ante-diluviano''. 

Mesmo sem percebei-o, a·pesar da irreverencia que dom.ina A 
~ociedade, os povos cultos vão caminhando para a veneração do 
passado. 

Algumas republicas americanas têm mandado gravar a ef
f igie de um indio nas moedas de ouro. Isso tem o valor de um 
tributo . . O selvagem, afinal, nada mais é que um antepassado 
sobrevivente. 

* 
• * 

Si não procurarmos desde já reagir, mediante 9 estudo so
licito da nossa terra e do que nella se contém á custa da contem
v.Iação e da analyse do seu passado, daremos aos nossos filhos 

• 

-7-

m triste exemplo de desinteresse culposo; legaremos.aos vindou-
11 • • 
ros u:m paiz de advent1c1os. * 

* * 
Para ser justo e para desenrolar o novello pela ponta do 

cordel' devemos começar reco11hecendo todo o valor das primei
ras co'ntribuições devidas aos chronistas que pude·ram surpre
hender em plena florescencia a grande massa dos nossos abo-

. rigenes. 
Esse punhado de gente velha e respeitavel fez ethnographia 

empirica, é verdad~, mas deixou. ~ cabedal _in~stimavel. . 
· N·a piedosa revista, surge pr1me1ro o escr1vao Vaz Cannnha; 
~na carta celebre, que tão grande$ alegrias devia ter despertado 
no animo do rei venturoso, é o primeiro documento que .possui
n1os sobre a gente que senhoreava então estas ~egiões. 

Caminha sympathizou com ps bugres. 
"A feição delles é serem pardos, escreveu, inaneira de aver-

1nelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos ... " Achou 
as índias "bem gentis, ,com cabellos mui pretos, compridos }leias 

d '' . espa uas •.. 
Todavia, o escrivão da frota de Cabral não teve tempo para 

aprofundar as noticias; e, pondo de lado tudo qt1anto se possa 
respigar nas cartas e informações dos primeiros colonos, o .que 
avulta, nesse ·periodo, são as preciosas informações de Fernão 
<:ardim, Gandavo, Gabriel Soares, Frei Vicente do Salvador e 
Simão de Vasco11cellos. Escreveram os tres primeiros nos fins 
<lo seculo XVI; e os, ultimos no começo e no meiado do seguinte. 

Do exame comparado de que nos falam esses chronistas to
dos, mormente Fernão Cardim e Gabriel Soares, resulta a pri
meira noção fundamental que dominou sempre a ethnographia 
iudigena: a divisão dos nossos aborigenes em dois grupos, de 
linguas differentes e de costumes diversos. . 

Para Cardim, os indios que viviam "na costa do mar" "eram 
todos de uma só lingua" com ligeiras variantes. A sua indole era 
bôa e recebiam bem os portuguezes. Formavam o grande gru
llO do Tt1pi. Na língua delles o outro grupo era o dos - Tapuias. 
Eram contrarias um ao outro; e até as tribus do mesmo grupo, 
inesmo entre si erain co11traria$. · 

• 
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O grtt}.}O dos Tapuias desde logo foi considerado mt~ito he
terogeneo. Affirmava Cardim que as 11ações que o com·punham 
tinham "muitas e differenles linguas diffict1ltosas". Era '~gente 
})rava, silvestre e i11domita". 

Ainda mais frisante é a caracterização dessesi dois grupos, 
tal qual se lê no informante maximo daquelles tempos, o arguto 
(.abriel Soares, cujo livro constitt11e um presente opti>mo que nos 
fez Varnl1agen, historiador de vista philosophica ás vezes mui~o 
limitada, mas, innegavelmente, o brasileiro que até hoje :µiais 
profundamente estmiuçou e conheceu as nossas cousas e a nossa 
l1istoria. 

Gabriel Soares torna a divisão dos índios mais clara e _mais 
interessante; porque alem das differenças linguísticas, ainda leva 
cm conta habitos sociaes importantíssimos que o seu talento de 
observador exímio desde logo distinguiu. 

"Não vivem estes barbaros; em aldeias, diz elle dos Ta·puias, 
Item casas, como o outro gentio, nem ha quem lh'as visse, nem 
sniba, nem désse con1 ellas, pelos matos até hoje; andam ~empre 
de uma para outra ba11da ·pelos campos e matos; dormem no chão 
sobre folhas; e se lhes chove arrimam-se ao pé de uma arvore, os 
e11genham as folhas por cima, q11anto os cobre, assentando-se em 
cocras; e se não achou até agora outro rasto de gasalhado. Não 
costuipam estes alarves fazer roças nen1 plantar alguns man1i· 
111e11tos; mantêm-se dos frutos silvestres e da caça que matam, 
a qual comem crua ou mal assada, quando têm fogo ..• " 

"Estes barbaros não sabem nadar, e qualquer rio que se 
não passe a váo basta para defensão delles; mas para o passa
rem vão buscar o váo muitas leguas pelo rio acima ... ~, 

"Comem estes selvagens carne h.umana por mantimento, o 
que não tem o outro gentio que a não come senão por vingança 
de suas brigas e antiguidade de seus odios ... " 

Bastam esta$ linhas admiraveis de clareza e concisão, inci
sivas e rigorosamente exactas, para que todos possam vêr o alto 
valor do chronista; e si alguem disser que elle foi o f u·ndador 
da nossa eth11ographia indígena, terá feito a Gabriel Soares in-
teira justiça. · 

Dessa descrirlção resaltam logo as differenças entre os Ta
i:~uia~ e os Tupis, que não viviam em grupos isolados, sinão em 

• 
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11ações já esboçadas, tinham casas be1n. feitas, dormia1:? en1 rê
des, cultivavam certas plantas, conf1ec1am a navegaçao, erurr1 
nadadores emerilos e só praticava1n a anthropophagia ritual. 

* 
* * 

Ao contrario do que se acreditou oulr'ora, a coexislcncia <lo 
hon1em da Lagôa Santa com os animaes extinctos, cujos restos 

. foram retirados por Lund, não é incontestavel; é hoje muito dis-
cutida pelos es·pecialistas. _ 

E assim, até que novas descobertas venham claramente pro
·var o contrario, não andaremos mal, acreditando que a especie 
hulnana só appareceu no Brasil em época relativamente recente. 

. Outro tanto se póde dizer de toda a Ainerica; apesar do apre
goado autochtonisn10 do "Homem Americano", cujo re1Jresen
tante puro seria o mesmo "Botocudo". 

Nobrega, Navarro e Anchieta são tres nomes, que a ethno
graphia do Brasil tem o dever de prezar. muito. Obrigados pelo 
Drdor que os consumi~ a conhecer os 11abitos, os coslu1nes e as 
lii:iguas dos gentios, seu~ catechumenos, fizeram os padres ethno-
gr-apl1ia ... por necessidade. · 

- . Pór. ot1tro lado, infelizmente, a intolerancia religiosa,. de que 
an~ava impregnado o ar daquell·es tempos, prejudicou um tanto 
~·· .~ . observações desses apostolos; porque a primeira coisa que f a-· 
z1am era procurar varrer da alma dos bugres, antes de retel-as, 
~~q11ellas lendas e abusoes do mais alto valor para o cônhecimeu
to e a apreciação do seu estado social e, quiçá, da súa origem. 

* 
* * 

Afinal, que sabemos dos nossos aborigenes ? 
D_as suas orig~ns e .das suas pretendidas migrações, eu pre

firo nao trat~r aqui; teria de desenrolar uma longa fieira de fac-
. to~ e tl1~orias, uns f avoraveis ao autochtonisno, outros favora
, ·e1s á immigração asiatica, ou 1nesmo oceanica. 
~ No fim de tudo,. verificar-$e-ia qt1e ningue1n pôde ainda, ra
zoavelmen!e, ~o~cl?1r e~ favor de u1na ou de outra hypothese. 
. . Todavia, e 1ndiscut1vel qtle .º t~po anthropologico mais pa

iec1do co,r;i o geral ,?os nossos ind1os . se. encontra precisamente 
entre os amarellos cruzado.s da Malas1a, conforme Vircl1ow o 
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{)emonstrou; isso não implica a prova de qualquer immigração. 
·Mas, dentro dos limites da mesma raça, como já se disse, 

elles apresentam algt111s typos ben1 differentes; l1a no Brasil in
dios de estatura athletica, co1no são os Bo~ôros, de l,m 70 e oi1:. 
tros de pequena altura, co1no são os Maués, de 1,m 58; ha do
lichocephalos co1no os Carajás e brachycephalos como certos 
Aruaks; ha indios -claros, quasli brancos, como são os Pareeis e 
os Nhambiq11ára-Tagnanis, e outros escuros, como são os do rio 
Juina, na Serra do Norte, em Matto Grosso. 

Talvez 1nesn10 algumas tribus existentes na época da con
quista fosse1n ai11da inais escuras; porque ao que informa o pro
fessor Capistrano de Abret1 - até á introducção dos Padres da . 
Companhia, os quaes começaram a chamar_ os índios de Brasis, 
c-Jles eran1 deno1ninados Negros, pelos p9rtuguezes. 

Esta ultima denomi11ação não lhes ia mal, em qualquer hy
r>othese, porque se pintava1n geral1nente com o summo do ge-

• 1npapo. 
• 

"O fruto do genipapo, quando verde, exprimido dá o SUD1-

1no claro como agua; porém, quem se lava com-elle fica negro 
como carvão, ne1n se lhe tira a tin·ta e1n poucos dias. Assim se 
pintam os i11dios"; são palavras de Frei Vicente. 011tros, me~1io 
sem pintura, eram quasi pretos, como os Charruas. Os que pare
cem fra11camel}t•e vermell1os são os qi1e se pintam .com o urucú; 
a dominante ·natural é o amarello-sienna. 

No entanto as características anthropometricas mais ge
raes mostFam <1ue elles são antes mesorrh1nos, mesognatas, me
gasemas; isso quer dizer c1ue o t)'po indiano mais commum tem a 
saliencia do nariz e a projecção da face, sem exaggero para qual
l(Uer das direcções oppostas e1n que se firmam os typos branco 
e 11egro, e o tamanho das orbitas francan1ente approximado das 
oimensões encontradas no typo amarello. 

Os men1bros superiores são curtos; as per11as rijas, mas del
gadas; os pés pequenos. O tronco é antes francamente quadran
gular; a depressão lon1bar existe raramente. E' sobremodo ca- · 
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racteristico o desgasto dos dentes dos índios; chega ao quarto 
gráo de escala de Broca; vae á~ vezes até o collo. 

* * 
Os nossos pintores nem sempre se len1braram de que os ca

uo11es classicos não se ajustam a ess,e pessoal tão differente; nos 
0 Bandeirantes", de Henrique Bernardelli, as duas figuras de 
jndio dão a impressão exacta do selvagem brasileiro, assim como 
acontece no "Ultimo Tamoio", de Amoedo. 

Mas na ~'Elevação da Cruz", de Pedro Peres, em "Nobrega 
e· seus companheiros", de Côrte Real, quadros da Escola de Bel
las Artes, os indígenas são puramente convencionaes quanto ao 
typo physico e ao colorido . 

· Mesmo a "Primeira 1nissa ", de \ 1ictor Meirelles, e1nbora ou-
vida por muitos indios Iegitimos, é lambem assistida por alguns 
indios ... discutíveis. · 

M11ito felizes tambem não· foram Eduardo Sá e Rochet, 
co111 os bt1gres das estatuas de Floriano e Pedro 1 . 

* 
* * 

· A ethnographia prova que o homem, em qualquer parte do 
mundo e1n que se encontre, resolve sempre determinadas ques
tões da mesma maneira, seja elle branco, amarello ou preto; mes
mo sendo ·polygenista, é preciso aceitar o que está provado. Nem 
por outra razão achamos o machado de pedra ainda hoje usado 
~1:1 Serra do Norte, em Matto Grosso, igual aos que se encontram, 
Ja abandonados, pela Europa inteira; o arco de que se servem 
os nossos índios foi durante a Idade Média a arma dos guerrei . 
ros euro·peus; a "flauta de Pan'-' , a "avena" que eu encontrei no· 
co1neço do meu Virgilio, so1)rada pela bocca de Tilyro, foi acha
da lambem entre .as nossas tribus, co1no se prova com os exem
pla~es ~<l Museu Nacional, oriundos dos indios do Alto Rio Negro. 
f\ ss1m e tudo. ' 

* 
* * 

~ortanto, a principal prcoccupação da etl111ographia é de
term1n~r o logar que cabe ao povo em .estudo, na série dos povos 
conhecidos . Para isso, é preciso examinar, uma por uma, as 

• 
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condições da sua sociedade e conhecer a maneira segundo a qual 
11ella se apresentam os phenomenos fundamen'laes de todo gru~ 
])amento l1uma110: o capital, o governo, a familia, a religião; óu, 
si quizerem, a sua vida material e a sua vj.da psychica. 

No Brasil, co1110 ficou dito, os aborigenes não se acl1avam· 
tod-0s no mesmo gráo de civilização. · 

· Para não esmiuçar muito o ass:.umpto, podemos de um modo 
gt'ral, separar todas as nossas tribus, em dois grupos, quanto ao 
SP.u estadia de ct1ltura. No primeiro - o grupo dos fetichist~s 
~uros - vamos encontrar os Gê-Botocudo8', os Tapuias dos An
tigos; e, no segundo - o grupo dos artrólatras - todos os ott·· 
tros, re.presen ta dos ~pela nata dos nossos aborígenes, os Aruaks, 
o~ T~J?l~, e os Gara1bas, todos os mais adia11tados. E' a primiti
va d1visao que resurg·e, não mais pela apreciação linguística iso-
lada, mas pela força do criterio sociologico. . 

O Capital - representado pelo conjt1ncto das cou8as de que 
o hon1en1 .. precisa ·para viver: o abrigo, o alimento, etc: - entre 
08 indios do prim·eiro grupo, é o n1ais summario. A caça e a pes
ca fornecem tudo. 
. E~tre os do segt1ndo grupo., a agricultura já appareceu, ·e 
e J?rat1cada em alto gráo. Delles os neo-brasileiros aprenderam 
Hte processoS\ de cultura, co1110 a "coivara ", com a maldita quei
ma das 1.natas.; .e delles entraram para o nosso uso processos-e 
~ubstanc1as alimentares q11e não é preciso enumerar. . · 

A escassez da. ca~a p~omoveu, todavia, o surto da agricul
tura, entre alguns 1nd1os que se deve1n filiar ao primeiro grupo, 
como os da Serra do Norte, e1n l\ilatto Grosso. 

A "criação" não r>assoti, entre os i11dios, da don1esticação de 
algumas aves, co1no os jaca111i11s; de roedores, taes como a cotia 
e a paca; e de alguns n1acacos. Entre os Nhambiquáras as aves 
n1n~nsadas servem de ·bonecas para as crianças ... 

~ propri~ade é collectiva, em regra. Mesmo hoje, em mui
b~s tr1bus. assim acontece, fóra a dos objectos de enfeite e o que 
chz ~espe1to a armas, etc. Urna 11erdiz que u1n indio caça é re
partida por lodos; cada u1n con1e o set1 fia1)0. 
, Ao 5fue diz o J)~dre c!'Evr eux havia, entre algumas tribus do 
l\fa:_anl1ao, 11rna cer1111on1a 11111i digna ele nota relativa á escravi
zaçao de uns pelos outros. Entre esses selvagens o gesto de pôr 
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a mão sobre ·a espadua fazia escravo o prisioneiro de guerra, 
oue des-àe então, docilmente, começava a obedecer; si fugia, pas
:::'ava a pertencer a toda a tribu, que, em o apanhando, devo-
rava-o. 

Actua~ente, acredito que no Brasil não existam mais ín-
dios anthropophagos; a não ser algumas hordas da tribu dos 
TJito tós, habitantes do alto Ia1J11rá. ·Os gr11pos da Serra do Norte 
tarnbem se accusam m11tuamenle de praticar esse feio costume; 
vareceu-me que isto não passa de simples injurias, que lançam 
uns aos oi1tros. 

ROQUE1"l'E-PI NTO - Seixos Rolados - pags. 50-55 e 105 segs. 
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CAPITULO 1 

ASIL NO TEMPO DE CABRAL; 
TERRA E OS HABITANTES 

TERRA 

.. ..... ,.. 

"Esta terra, Senhor. . . é em toda praia praiana, chan e 
mui fennosa ... Em tal maneira. é graciosa, que querendo 
aproveitar, dar-se-á nella tudo - PERO VAZ CAMINHA 
- Carta, 1.0 maio 1500. 

' o Brasil t11n massiço oompacto de terras, approxiníada
n1en t triangnlar, situado 11,a i)arte oriental da America do Sul. 
Seu omprim·ento de norte a sul é sensivelme11te igt1al á sua lar
gura ·de lés te a oés le, de cerca de 4. 300 kilometros. 

A superfície é de cerca de oito milhões e quinhentos mil ki-
lometros quadrados. 

E' do lado do Atlantico que o m·assiço bra&i.leiro apresenta 
ns suas maiores elevações, formando as Serras Geral, do Mar e 
da Man ti queira, com suas ramificações. 

O massiço brasileiro é um dos territorios mais estaveis1 e 
mais rígidos do globo. Terra antiquíssima, provavelmente ligada 
err1 éras geologicas anteriores ao continente africano, o nosso 
massiço vae estendendo-se em declive suave pelos degráos da 
peneplanicie interior e do planalto . 

b) OS HABITANTES 
Ao ser descoberto, era o Brasil habitado por uma ge11te da 

i11ais infim·a civilização; vivia da caça e pesca, não conh€cia oµ
tras armas de indt1stria 011 de guerra senão o arco e a clavá e 
andava em completa nudez. Entregues á natureza, os indios não 
conheciam Deus nem lei, pois não era conhecei-os possuir o ter
ror da superstição e o dos mais j ortes. 

A feição dos indios, diz o lacrivão da armada de Cabral, é 
"serem pardos, á maneira de avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos". 

• 
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Quando se disse a primeira missa na terra firme, a· daram 
a elevar a Cruz, e eram t1ns cento e cincoenta, que se istura
ram aos chrislãos. Estiveram a bordo dos navios de bral, on
de não foram entendidos pelos interpretes, mas deix am excel
lente impressão pela doçura <le indol'e e pela curiosidade e inno-
cencia de suas maneiras primitivas e ingenuas. \ 

A principio s11ppoz-se que eram todos os indi9s ~o Brasil 
da mesma estirpe; mas dentro em pouco se percebeu q e se dis-

' Familia Nhambiquara. 
\ 

tinguiam rnuito, uns; dos outros, pela diversiadade dos costumes, 
sempre iuc11ltos, pela indole pacifica ou feroz ou ainda pelo ha
bito de comerem a carne human1a, o qual não era de todas as tri
bus, e di~tinguiam-se igualmen pela variedade das línguas. Mas 
na regiâ(., <lo littoral, que foi a melhor e mais cedo conhecida, 
·predominavam pelo numero e valentia os Tupis; eram dif-

\ 
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ferentes tribus de sul a norte com differentes nomes; 
m8>s a lingua dellas era, com poucas differenç~s, a mes-
1na donde se lhe chan1ou, merecidamente, mais tarde, a 
Lin'gua geral. E' certo que os padres jesuítas, ao depois, ~ por 
peces&idade da catechése enriqueceram e aperfeiçoaram a l1ngua 
dos Tupis e Guaranis, e neste sentido não fizeram mais que os 
lJOetas e escriptores, que fixam em toda a parte a supremacia 
de i1m dialecto q11e elles proprios ennobrecem sobre 1.odos os 
demais . Em todo caso, ainda hoje não se sabe bem em quantas 
f an1ilias distinctas se dividem os índios de todo o paiz; são mui
to conhecidos os Tupis e foram quasi os unicos que mais 011 me
nos se a·p·proximaram das povoações civilizadas, q11e outros mais 
I1ug·res, os Tapuias~ por exe1nplo, n11nca puderam supportar sem 
rancor. 

Portuguezes e indios 1)raticavam-se mutuamente crueldades; 
porque não se entendia1n nem se podiam entender, attentos os 
diff erenles gráos de civilização. 

O indio tinha o se11timento de propriedade collectiva (da 
·tribu) mas não tinha o da propriedade privada; o indio nãojul
gava fazer mal, roubando; e assim muitos crimes que o eram 
para os christãos, para elles nada significavam. . 

Por outra parte, qualquer ultrage feito a um indio por um 
só ·portuguez, delle eram considerados responsaveis todos os por
tu guezes onde os encontravam, o que f~zia parecer má fé, trai
ção ·OU ferocidade gratuita da parte dos selvagens. 

Os civilizados, entretanto, aind1a hoje, na guerra, responsa
bilizam povos inteiros pelos erros ou crimes de poucos indivi
(luos. 

Tinham os co.nquistadores na conta de homenSl sobrenatu
ra~s, phantasmas vindos do mar, Caraibas, e era natural que 
fosse1n SJUbmissos ante o ·invasor. Este, porém, pensou logo 
cm transtformal-os em escravos; a escravidão não era uma in
juria para a co11sciencia dos negros, muito menos para a dos 
indios ; mas era um acto e o principal effeito da gu·erra. 

A escravidão era tambem o 1trabalho, o castigo corporal, 
a vida sedentaria; e o indio, quasi nomade, de natureza, ao nos
Sü parecer, indolente, não podia e não gostava de trabalhar. 
Dahi nasceram muitos tumultos e vinganças atrozeSI. « 

• 
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A acção dos padres jesuitas, que logo no pri1neiro seculo 
diligenciara1n civilizar os indios, não os tornou mais ristãos 
do que o ·podiam ser; mas conservou-os agre1niados, sem exi
gir maior trabalho cp.1e o que ·podiam dar, e sobretudo em nlui
tos casos lhes poupou a degradação, os horrores da crueldade, 
das doenças e da morte ao contacto dos conquistadores, a cujo 
<'aptiveiro preferiam o suicidio. 

JOÃO RIBEIRO - H. do Brasil - paga. 49-52. 

e) NAÇÕES INDIGENAS 

O problema da eth11ologia brasileira, depois dos ultimos 
cstt1dos, a1lrcsenta já certos aspectos claros e definidos e pontos 
de apoio q11e se pode1n considerar definitivos desde já, quaes
c.1uer que sejam as lacunas que infelizmente ai11da existam. 

Ainda 1nodernos investigadores, entre os quaes sobresae 
Martius, não puderam achar a classificação definitiva dos in
djo$ brasileiros, mas em verdade accumularam grande e subs
tancioso material de factos, que dentro de pouco tempo se 
tornou possível af f rontar sem excessiva timidez um ens:aio de 
generalização . 

O sentimento mais primitivo e rude que se 11avia formado 
sobre os indios é que elles constituíam uma só familia, dila
cerada em tribus ap·parentemente <liversas, pouco importando 
a differença de lingua e muito menos de civilização e cultura 
que entre elles se podia notar. 

O systema tinha a vantagem de trazer grande simplifica
ção, embora á custa da verdade sacrificada. Entretanto, muitas 
das~bus differiam entre si mais do que differem europeus e 
afl'fcanos actt1aes, no que respeita á cultura geral; o povo Tupi, 
comtudo, representava como o judeu, o povo cosmogenico a 
que todos os mais se red11ziam, máo grado a Babel das línguas. 
~~ra uma raça geral, a exemplo da lingu1a geral. Contribuia para 
isso o facto de ser o Brasil civilizado uma unica unidade politi
ca, e os espíritos acostumavan1-se a vêr debaixo do Brasil portu
guez um só Brasil indiano. A pre-historia devia subordinar-se á 
l1istoria. . . 
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A verdade, poré1n, era outra. Pouco a pouco, estudadas as 
tribus nos seus multiplos as·pectos, appareceu desde logo a irre
ductibilidade de muitas dellas. 

Hoje, pelo menos, podemos asse~u~ar que, quatro grandes 
nacões de índios são absolutamente d1st1nctas. 

" E são ellas: a Tupi, a Tapuia (ou Gê) a Nu-Aruak e a Ca-

riba. (1) 
Fóra desses grupos existem ainda tres de menor impor-

tancia. . 
Alé1n desses gra11des grt1pos princi1Jaes ficam ainda varias 

tribus 1nui pOlIOO estt1dadas e cujos .caracteres, pelo que é co
nhecido até hoje, i1ão co111portan1 red11cção ao scherna quadru
plo que acabamos de indicar. 

E' ess·c justamente o lado obs.ct1ro da ethnologia brasilica ~ 
é o que provoca o ardor e a diligencia dos nossos investigadores. 

Para figurar-se uma: distribuição geographica das principaes 
uações i11dianas, basta-nos f azel-o ·por alto. 

Os Tapuias acham-se localizados no planalto de léste do Bra
sil, não n1uito longe da costa, entre 5 a 20 gráos de latitude sul 
e 40 a 55 gráos de longitude occidental (meridiano de Green
\vich) . 

Os Tupis estendem-se pelo littoral de sul a norte e pelas re
gjões dq Xingú e do Tapajoz. 

Os Caraíbas encontram-se pri11cipal1nente 11as. Guyanas de 
l<'.,ste e 11a Venezuela oriental. 

A nação Nu-Aruak espalha-se no ser1tido do 11ordéste, desde 
a 11olivia até a costa do norte .de VeneZJt1ela através do Brasil e 
c11trc os limites de 60 a 75 gráos de longitude occidental. Tam-
bcm se chama Maipure (L. Adam). 

Podemos representai-os pelo segt1intc <liagra1n1na que se 
Íl11agina superposto sopre u1na costa da A1nerica do Sltl. · 

(1) Uns auctores escrevem caraíba e outros cariba. 

• 
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T"'-pis 

Por esse diagramma percebe-se que os Tupis, partindo do 
sttl, onde se conservam mais puros ( Guaranis) penetraram pelo 
Brasil em tres direcções e correntes: a corrente oriental s~guin
do a costa donde provavelmente ex·pelliram os Tapuias, isto é, . 
os barbaros; a corrente central e a occidental, que parecem me
nos importantes. 

As migrações de varias nações indianas 11ão se deram em 
direcções uniformes, e · a difficuldade de determinai-as não é 
pequena. 

Que os Tupis migraram do sul para o norte, parece cousa li
quida, e por 1nt1itos motivos. Ai11da nos tempos da descoberta 
já se podia observar essa direcção, e sempre os colonizadores 
puderam vêr que os Tupis subiam o littoral, quer por 'impulso 

· es·l'Qlltaneo, quer tambem para evitar a occu;pação européa. Ao 
mesitto tempo sabe-se que a mas;sa dos Tupis do sul, os .Guaranis, 
conserva111 u.ma lingua mais primitiva, mais contrahida, ao mes-
1no tempo que revelam inferiores aptidões e estado inferior de 
<·ultura. 

'fambem ha ·todas as probabilidades e1n favor da direcção 
léste-oéste seguida pelos Tapuias ou Gês, não só porque o gráo 
de cultura delles vae ascendendo nessa direcção, como· porque, 
sendo ex·pulsos pelos guerreiros Tupis e sendo-lhes impossivel 

• 
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O mar não tinham oufro caminho a seguir que o atravessar ' 

de o~t;:;igração dos Nu-aruaks devia ter-se realizado em sentido 
· trario á dos Tupis. Elles deviam ter ~escido do norte para o 

cof. 0 seu nucleo principal s.e acha localizado entre o Alto Ama-
su' R' N . zonas e o io egro. . . _ 

o movimento dos Caribas seguiu a direcçao. ,do. sul para o 
t Elles occupavam a região das Guyanas e Jª tinham effe

iior e. · · A t'lh D d · e tua do pelo mar a conquista das pequ~nas n 1 a~. . e 
1
odn e 

teriam vindo ? E' aqui o Jogar de mencionar-se a. princ1pa e.s-
berta de I{. voo d·en Stein. Este, com Ehrenre1ch, cons~gm!-1 

~~terminar a p~tria primitiva dos cari~as, 1~as. ~ontes do X1ng!1. 
~:' ahi que se encontr~"?- as hordas .ma1~ pr~m1tivas dessa naçao 
(' as tribus mais n1end1onaes; d·a-h1, pois, e que se estenderam 
para 0 norte, pois é sessa. direcção que se encontram as pegadas 
inais numerosas dos Canb·as. 

• 

Além das questões das migrações levanta.-se outra, 
a da fixação das épocas em qu~ ella~ se real1~ª1:ª~' o 
que é naturalmente muito mais delicada e ~1ff1cil. O 
terreno é muito largo para as hypotl1ese~ e eis porque 
é muito difficil apurar um accôrdo entre os ethnolo
gos; essa discordancia ·prova, aliás, .que no estado ~os 
nossos conl1ecimentos a esse respe1to estamos muito 
lo11ge da verdade: A existiencia de uma raça pre-histo
rica desco1ihecida que habitott o litloral do S'l1l é at
testada pela existencia dos sambaquis .. ~ este respeito 
nada rnais conhecemos qtt•e esses vest1gios arcl1a1cos. 

O Dr. Carlos vo11 den Stei11 pe11sa que houve tres 
épocas pre-européas quanto ao 1novi111e11to das popu-
lações aborigenes . _ 

A primeira época é representada pela expansao da 
raça Nu, pelo continente, e da Aruak sobre as 1>eque-
11as Antill1as. Deve-se considerar a primeira essa épo
ca, ·por não haver dados em C<_?~tfNi-º::ª~º! , haver 
documentos de qt1e as 011tras -wgra~o~ ~o pos-
teriores. · 

A segunda época é ~p1'esentada pelo d~~µvõlyi~.1 
i 

t 
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mento do poder dos Caribas que, partindo do céótro do 
Brasil, marcharam para o norte e através do mar· con
quistaram aos Aruaks as pequenas Antilhas. O funda
mento dessa s·egundo época se acha no facto ·de que, 
quando os europeus descobriram as pequenas Anti
lhas, notaram maravilhados que as mulheres falavam 
uma lingua differente da dos homens. Os varões eram 
Caribas que, matando os ·primitivos occ11padores, se 
apossaram das mulheres da tribu vencida, conservari..: 
do-as como despojos. -

~ tercei~a ép?ca é _da expansão multipla dos Tupi~ 
segt1indo vanas d1recçoes de st1l a norte nomeadàfuen
t~ ·pelo littoral. Essa t1ltima época, qu~ entra pelo· pe
r1odo europeu da America, é a mais segura e· fundada 
ein teste1~unhos, quer dos indígenas, quer dos primei
ros colonizadores. Ao m esmo tempo que os Tupis mi
gravam para o norte, os Gés, vencidos e alcunl1ados de 
Tapuias (barbaras) pela raça conquistadora, iam reco
lhendo ~o occiden te e para o fundo das florestas. 

Sera es~a a ' 'erdade de~i?iti''ª ? Não cremos, quaes
quer que sejam as probabilidades que em favor dessa 
theoria militam . 

T11do par~ce. ind~car que essas tres . épocas redu
~em-se talvez a h1stor1a de um seculo, quando muito á 
do sect1lo XV, e não póde· ir muito além. O movimen
to d-0s Tupis e d?s Carib~s é quàsi do temp.o da desco
berta, e a conquista do l1ttoral pelos Tupis 11ada tinha 
Jtb~~Jutamente de definitiva. Talvez posteriormente ao 
i'Ric10 .della ne111 q11atro gerações hot1vessem decorri
do. A111da meno~ poder-se-ia affirmar_ da occupação 
11a s pequenas Antilhas pelos Caribas de Venezt1ela e da 
Guyana. 

O estudo do planalto boliviano no seu declive até 
M_atto ~rosso deveria ser mais cuidadosamente feito e 
nao seria de ad1nirar que dahi nos vicsse1n r2velações 
surpre11endentcs. ) · 

Desse f óco ethnico, si lá existitt, poderia1n radi
~r-se todas as raças qu-e compõem as nações tro1)icaes, 
'-
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-porque é natural que ellas seguissem o curso dos rios, 
como talvez os Tt1pis, ao m esmo tempo pela bacia do 
Am azonas e })ela bacia do Paraguay, co1no os Nu
acuaks 1)elo Amazonas superior e os Caribas que sem 
duvida vi·eram posterior1ne11te. A causa e o impulso 
dessa emigraçiío remotíssima podia talvez achar-se ou 
na presença de uma civilização superior como a que 
occupou o Perú e expelliu os barbaros, ou em algum 
formidavel ca taclis1no não muito inverosímil na re
gião vulcanica boliviana. A verdade é que só nessa re
gião, que co1nprel1ende as fontes das grandes bacias 
fluviaes da America do Sul, é que s:e encontram ves
tígios sirriultaneos dos grandes grupos . ethnicos que 
povoan1 o Brasil; lá e só lá, em uma ª-rea n1enor, se po
dem circu1nscrever o·Tupi, o Cariba e o Nu-Aruak, sem 
falar de outros grupos até hoje irreductiveis ao schema 
já nlencionado. , 

Passemos, agora, a caracterizar, embora sem gran
de individuação, os gr11pos principaes. 

1 - Os Tupis - Os Tupis constituem o tronco 
ethnico mais conhecido e pelas suas aptidões _guerrei
ras o que mais se expandiu e se misturou com outros. 
E', ·pois, essencial distingt1ir os Tupis puros dos mes
clados. Entre os primeiros estão os; Guaranis do Para
guay e da Argentina ao st1l, e a oeste e norte os Chiri
guanos e Guarayos (Beni e Ma1noré), os Apiacás e 
Parintintins (entre Tapajóz e Madeira)', os Oiampis · 
e Tembés · ( e1nbocadura do Amazonas), e os Omagt1as 
e Cocamas (entre o Napó e Ucayali). São esses que 
110 schema mencionado se suppõem ter partido do sul, 
do Paraguay, e seguido varias direcções pela costa e 
pelo oentro em procura do 11orte . 

Os Tupis mesclados como os Jurunas, Manitsauás, 
Munducurús e Auetós (região do Xingu' e Tapajoz) 
conhecem-se pelo dialecto impuro que falam, mistura
do de palavras de outras li11guas. 

Os Tupis mesclados são muito interessantes sob 
todos os asp.ectos. Os JurunaS1 de pelle escura foram 
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civilizados nos seculos XVII e XVIII, e, por effeito da 
catechese, si a ·allegação não era calumniosa, perderam 
o l1abito da anthropophagia. 

Os Mundurucús, tão bem descriptos por Martit1s, 
excediam ·na arte decorativa, nos artefactos de pe11nas, 
e ornavam suas cabanas de multidão de tropl1éos, os
sos de quatis, onças e porcos. 

A qualidade proeminente· de todos os Tupis, além 
da paixão da guerra, que era nelles constante, era a 
arte da navegação. Todos são canoeiros habilissimos. 
Na historia do Brasil têm importancia as tribus dos 
Tamoios, Tupiniquins e Tupinambás. 

2 - Os Gés - E' o nome que lhes dão Martíus e 
tambem Ehrenreich, utilisando apalavrar suffixa gés, 
de muita frequencia na lingua delles. A denominação 
Tapuias em vez de Gés é, como se sabe, de origem tupi. 
Essa nação, se bem que não com·pletamente estudada, 
é, na opinião de Ehrenreich, a mais interessante de to
das as que povoam o Brasil, até por ser aquella que 
mais nitidas nos revela as pl1ases de sua cultura. Os 
Gés de leste, são os mais primitivos; caçadores rudes e 
primevos, não C<>nhecem a agricultura, não praticam 
a navegação, não sabem construir casaS:, desconhecem 
a ceramica e a tecelagem, não conhecem o uso da rêde. 

O facto verificado pelo ethnologo citado, de que a 
cultura dos Gés Se desenvolve ao passo que se caminha 
para oéste; prova que effectivamente foi nessa direcção 

'iue elles ic;migraram_. . . 
~l Os Ges decompoem-se em varias tr1bus, todas f e

rozes e em todo o tempo encaradas com .terror pelos 
colonizadores. Taes são os Botocudos e os Aymorés. 

Entre os Gés occidentaes, e conseguintemen:te mais 
cultos, notam-se os Suyás do curso 'médio do Xingú, 
que já saben1 navegar, construir suas cabanas colmeni
formes e fabricar varios utensílios de barro; e, o que 
é característico, já não usam o bodoque nem defor
mam os labios, o nariz e as orelhas, co;no os rudes 
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Tapuias, seus parentes de léste. São ainda deste grupo 
dos Tapuias os Caiapós, os Chavantes e os Coroados. 

3- Os Nu-Aruaks - São assim denominados por 
causa do prefixo Nu que deixa vestigios e a·pparece em 
varias tribus affins que se estendem, como diz von 
den Stein, do Xingú aos Andes e do Paraguay ao Ama
zonas. A esse grupo pertencem no Brasil os K11stenaús, 
do ·alto Xingú, que usam rêdes de palmeira (e não de 
àlgodão como os caribas) os Moxós, os Baures, os Pau
marys, interessante tribu aquatica e ichthyophaga, que 
vive rios rios e lagôas, quasi sempre em suas canôas, 
segundo o testemunho de Ehrenreich. Os gaicurús, que 
passaram por excellentes cavalleiros, são talvez deste 
grupo. 

Os Aruaks, propriamente ditos, perderam a anti
ga supremacia que estendiam até as pequenas An•tilhas 
e, depois da conqui~ta pelos Caribas, de sua primitiva 
importancia apenas restam algumas tribus arruina
das, em condições mesquinhas, em Venezuela e na 
Guyana ingleza; -nenhuma dellas habita o Brasil. 

4 - Os Caribas - Os; Caribas, que ao tempo da 
descoberta dominavam as Guyanas e l1~viam conquis
tado as pequenas Antilhas, supp11nham-se provir do 
centro do Brasil, e já vimos que o Dr. K. von den Stein 
localiza a patria primitiva dessa nação nas cabeceiras 
do Xjngú. Foi ahi que o illustr.e ethnologo allemão en
controu varias tribus caribas, no mais baixo degráo de 
cultura, como os Nahuquas e os Bakairis, que ainda 
11ão conhecem siquer o ferro, nem as bebidas espiri
tuosas nem a banana. 

Pelos caracteres anthropologicos e linguisticos, es
sas tribus, aliás cercadas de Tapuias, Nu-aruaks e Tu
pis, ligam-se ao grupo dos Caribas, cuja massa princi
pal, deslocada para o norte, habita hoje a Guyana ori
ental. 

Os Bakairis parecem ser os mais an.tigos pelo es
tado ·puro e rude da lingua e da cultura; mas ainda ha 
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tribus de Caribas ·no Madeira (O$ Palmeias) e no sul do 
Piauhy (os Pimenteiras). 

Os Bakairis mansos, no dizer de von den Stein, 
levam uma vida idyllica e bucolica, lavram e criam, 
vestem-se á européa, e na sua língua transparecem ás 
vezes vocabulos ·portuguezes. Ao contrario, os bakairis 
bravios andam nús e miseravelmente, de arco e flecha e 
em condições inferiores de vi,da e de trabalho. Os Pi
menteiras, que desde 11~75 aterrorizam os fazendeiros 
e criadores do Piauhy, parece que vieram de oéste, e o 
seu djalecto não tem o suffixo otó do dos Caribas;, que 
estacionam longe no Ucayali e no curso superior do 
Aniazonas. · · 

Nações não classificadas - Si a classificação aci
ma reduz a poucos grt1pos um sem n11mero de tribus 
é preciso confessar que ainda fóra della exiSJtem mai~ 
cinco. ~rupos já delimitados pelos estudos recentes: o 
KaraJa, o Pano, o Miranha, o Guaycurú· e os sobrevi
ventes do exti1'lcto Goytacaz, os Puris. São em todo 
caso menos importantes que os quatro grupos mencio
nados, acima dos ainda não classificados. 

Citaremos entre estes ultimo~ os J.uris, os Teku
nas e Uapés no oéste amazonico, os Trumais no Xingú 
e os Borórós na região do Araguaya, os Quatós no rio 
S .. ~~urenço e.-5> interessante povo hoje extincto dos 
K1r1ns, na reg1ao superior do S. Francisco. 

Os borórós, de ling11a sonora, são caçadores incul
tos. Os carajás, já meio civilizados, ostentam aldeias 
e ar~mentos de casas sobre os bancos arenosos do 
Ara~u~a, e fazem-se notar como criadores de araras, 
gall1nhas e patos, e outros ani1naes como cães, porcos 
do matto, màcacos, etc. 

JOÃO RIBEIRO - H. do Brasil - pags. 52-61 . 

d) CARACTERES ANTHROPOLOGICOS 

Os in~os; ~ue vive1? entre nós outros, diz Marcgrave, no ~eu 
ameno latim, tem med1ocre estatura, são robustos, de largas es-
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1,aduas, be1n feitas; ne1n é facil acl1ar entre elles aleijados, za
rolhos ou coxos. E' admiravel co1no preservam seus filhos das 
inolestias, i11111ca os envolv·endo en1 ligas ou faixas. Para robus
tecei-os, ligam-lhes as Ilernas com certas tiras que chamam ta
pacura. 

Os brasilienses têm olhos negros, nariz estreito, boca ampla, 
cabellos negros, rectos. Barba rara ou nulla. Muito& têm barba 
11egra. As mulh1eres são de estatura pequena, bem dispostas e de 
fórmas não inelegantes, como as negras, bastante robustas e 
parem facilmente. Ordinariamente vivem muito, e entre elles 
vêm-se muitos vell1os, algum de 100 e até 120 annos. Difficilmen
te encan1ecem, mesmo quando já decrepitos. 

Os brasilienses de Marcgrave estavam longe de representar 
1:m typo definido de índio brasileiro; ti11ham os traços funda
n1entaes da raça, mais viviam 1e1n meio muito occidentalizado. 
Basta notar a idade avançada de muitos; o indio raramente vive 
tunto, entregue ás co11dições primitivas. 

Martius distinguiu dois · typos, que se podem pôr em chave 
do seguinte modo : 

1.0 typo - Fórnias grosseiras, talhe pequeno, face larga, 
fronte deprimida e f11gitiva, olhos obliquos, malares salientes, 
11ariz deprimido, ·maxillar inferior fortemente d1esenvolvido. 

Lembra o typo mongol. 

2. º typo - Tal11e alto, esbelto, fronte alta, arqueada, olhos 
horizontaes e rasgados, nariz saliente, 1n11itas vezes aquilino; 
,, fórn1as nobres" elas regiões i11ferioresi e das faces. 

Lembra o typo caucaseo. 

ROQUETTE-PINTO - Rondonia - pags. 127 e 129-30. 

e) POPULAÇÃO INDIGENA 

Não é facil calcular, á falta de dados exactos, a actual po
pulação indígena. O General Rondon avalia em 1.500.000 essa 
população, estimativa que póde ser aceita sem reservas, opina 
Rodolpho Garcia. 

JONATHAS SERRANO - H. do Brasil - pag. 60. , 
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CAPITULO II 

_ CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
GEOGRAPHICA DOS INDIOS 

DO BRASIL 

a ) CLASSIFICAÇÃO DOS INDIOS DO BRASIL 

As primeiras tentativas de classificação dos indios do Bra
sil careciam de base scientifica. Para os exploradores do tempo 
da conquista as trib.us constituiam dois grandes grupos: Tupis 
e Tapt1ias. O ·primeiro grupo abrangia as varias tribus que fala
vam a lingua geral ou braslilica: Potiguaras, Tabajaras, Caetés, 
1'upinambás, Tupiniquins, 'fupinaens, Temimimós, Tamoios, Ca
rijós e Tapés, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O 
segundo grupo incluia tribus que viviam no interior, nos sertões 
e não no littoral como os Tupis, e falavam linguas differentes, 
'· Iingt1as travadas". Eram os Tapuias, tidos como inferiores aos 
rfupis, pois revelavam maior crueldade. As informações, poré111, 
dos escriptores do seculo XVI ao XVIII eram incompletas, ou 
confusas, e só no sec. XX se iniciou um trabalho methodico de 
classificação das tribus brasilicas. O celebre botanico Martius 
foi quem abriu caminho, continuaram as investigações outros 
especialistas, entre os quaes é de justiça distinguir Carlos von 
den S tein, o explorador do Xingú. 

o~ grupos principaes até hoje apurados são os ~guintes : 
Tupis-guaranis. 
Guaicurus. 
Maipures ou Nu-aruakSL 
Cariris. 
Gés. 
Caraibas. 
Panos. 
Betoias. 
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A esses grupos é 1nister accrescentar, entre ot1tras trib11s até 
bem pouco ainda não classificados convenientemente, os Borô
ros ou Borórós e os Nhan1biquaras. 

JONATHAS SERRANO - Historia do Brasil - pag. 50. 

Os indios brasil•eiros são divididos, peloS! modernos ethno

l0gos, segundo os dados de suas ling11as, em oito grupos : 

1 - Tupi. 
2 - Gê. 
a - Aruak. 
4 - Caraíba. 
5 - Betoia. 
6 - Pano. 
7 - G11aicurú. 
8 - Alofilo. 

Conclusões: 

, 

1 

A pri1nitiva divisão dos indios brasileiros em Tupis e Tapuias - , . . ' uao e mais ace1ta,rel, porque o segundo desses orupos abrange 
. tribus heterogeneas. º 

II 

_ A divisão do~ indios brasileiros, feita por dados linguísticos~ 
nao deve ser ~ceita sem reservas; não só porque as linguas são 
caracteres vac1ll'antes, como dos brasileiros só se conhecem bem 
algu~asi e esta divisão classifica tribus, ás vezes, por simples 

d
apr_:c1açao de syllabas, apanhadas, além disso, por ·méra au-

1çao._ . . 

• 

. 
, - -31-

111 

Mesmo admiltindo as famílias ethnicas propostas, não po
den1 ser os caminhos de sua migração lambem acei tos incontes
tc,s; porque o seu estabelecimen!to foi feito sobre a base da pu
reza relativa de idiomas, facto de apreciação quasi impossível, 

em línguas que não seriam escriptas. 

IV 

O exame somatico dos índios do Brasil não autoriza a opi-
.. 

nião que ad1nitle a existencia de mais de ttm typo a11thropologi-

co, definido, entre elles. 

V 

Praticamente, a classificação geographica é a que mais se 
IJresta para orientar o estudo n1onographico das 1lribus; e, além 

cJe mais, conduz a sua determinação immediata. 

VI 

Esta classificação não redt1z as tribus a simples accidentes 
g·eograpl1icos da terra, mas se funda em um facto real, que é a 
intima relação do povo com o set1 meio astronomico restricto. 

ROQUETTE-PINTO - Ethnogr. Indigena do Brasil - Relatorio 
apresentado ao 4.º Congres. Medico Lat ino-Americano - 1909. 

• . .. 
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Esboço de classificação dos povos 
indigenas do Brasil 

Zonas 

Sept.entrional 

Mer-idional 

.Regiões Gru.pos ,-, . j- Tribus 

V alle do Ucaiale. . . . . . . . Pano .. .. . . 

Valle do ·Potumaio...... Betoia ...... . 

Tupi •...... 

Gê ......... . 

Valle do Xingú .. Airtt.ak ..• ... 

Alofilo .. ... . . 

Tupi ....... . 

Valle <k> Paraguay 

Qluaicurú .•• 

V alle do Paraná. • . . . • • Oé ......... . 

• 

Cassivo 
Setibo 

etc. 

Corégaie 
Pioile 

etc. 

Jurun·a 
Manit-salmâ 

etc. 

Suiâ 
Ca.lapó 

etc. 

~tenau 
Vaun\ 

etc. 

Bacairi 
Nahuaquá 

etc. 

~ Truma.i 
l etc. 

l Ariaohau~ 
~ Caracará 
r etc. 

Oa..in-.gang 
Ca.mê 

etc. 

• 

Zonas 
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.Regiões Grupos Trtbus 

Ilha de Marajó. . . . . . . . . . Aruak .... } J\rutan l e e. 

Parahyiba - A1 - Tu . t Oaeté agoas . . . . . p1 ...... l etc. 

Tu · \ Tupiniquin pl ..... 
/ etc. 

Bania - Espírito Santo 
) Aymoré 

Oê. · · · · · · l etc. 

Rio Doce ............ .... Gê ... .. .... jBurung 
etc. ~ etc. 

-. 

ROQUET'l'E-PINTO - Ethnogr. Ind. do Brasil - Rele.torto apresentado 
ao 4.º Congresso Medico Latino Americano - 1909. 

b) DISTRIBUIÇÃO GEOGRAPHICA DAS TRIBUS 

Os Tupis-guaraniSI estendiam-se ·por todo o littoral, desde <> 
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Falavam linguas 
aparentadas, a· c11jo conjuncto se convenciono11 chamar. abâjie-
en.ga, ou tupi ·antigo. " i' 

Anchieta foi quem compoz a primeira grammatica e ·os . . . . . 
ppmie1ros versos sacros em tup1. · . · :. ·..:,, 

A' velha divisão 'de Tupis d~ costa, Tupis do norte e ,''fú.pi~ do 
sul ou Guaranis, von· 'de11 Stein j11ntou a divisão em T11pis puros 
e Tupis· impuros, attende11do á pureza ou. imp.11reza da l.ing~a. 
f'ara ·Capistra·no de .. ~bre11 a impt1reza da lingua attesta antigui- · 
da de die migra·ção. De facto, depois da chegada dos po:çtugu~z~s, 
houv:e diversas n1igrações para o Maranhão, e Pará. No AmaP>
nas os Mund11rucúSí, Maués e Jurunas teriam esgalhado .do Jrenco 
1>rimitivo por ventura em épocas pre-colombianas; pertencem ' tl. 
~:ubdivisão dos Tupis impuros. Entre os T11pis puros podém ·ser 
citados os Tupinambaranas do baixo Madeira, que emigraram 

• 
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Inàia da tribu Pareci - Matto Grosso. 
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depois de co1neçada a colonização; e lambem os 01naguas do 
Solimões. 

Os Guaicurús habitavam par te do territorio de Matto Gros
~o, onde ai11tla tê111 r epresentantes. Eram cavalleiros, nomadesi e 
terrivelmente beJlicosos. 

Os Maipures ot1 Nu-aruaks occupavam as Guyanas, o baixo 
e médio An1azonas e seus affluent•es. Ainda hoje é grande a po-
1n1lação Arual{ 11a bacia do Pt1rús. 

Os Ktariris ot1 Tiriris, hoje extinctos, parece terem vindo do 
norte, acaso do A1nazonas, descendo pelo littoral. Foram detidos 
pelos Tupiniqt1ins e Tupin.arr1bás e com1)ellidos1 a intern~r-se para 
o oéste. Ü·S portuguezes os e11contraram no Maranhão, no Cearfl 
e a oéste ·do S. Francisco. 

Os Gés, quasi restrictos ao i1osso terTilorio, formam a gran
de maioria dos cha1na<los 011trora Tapuias. Vciu-lhes a denomina
ção, pro1)osla por lVlartius, do elemento ge ou gué (chefe, pa~) . 
Represe11la111-nos 11oje os i.\.pinagés, das Jnargens do Tocantins, 
os Caingangs, de S. Paulo e Paraná, os Bugres de Santa Cathari
na e os Coroados do Rio Grande elo Sul. 

Os Caraibas JJrovavel1nente emigraran1 do sul para o norte, 
i11do até ás Antilhas. Os Baicairis do Xingú, estudados por vo11 
den Stein são os representantes mais puros dessa fa111ilia. 
- Os Panos estendem-se hoje do Madeira ao Ucaiale. Das suas 

i11igrações nada quasi se sabe. Os Caxinauás do Tarauacá f oran1 
estt1dados e1n obra m agistral ·por Capis·trano de Abreu. 

Os Betoias espalham-se pelo Solimões e pelas Guyanas. 
Os Borôros, até po11co tempo ainda não classificados, parece 

i.1ertencere111 ao grupo Otukê, boliviano. Habitam Matto Grosso 
e tê111 sido catechizados e estudados pelos 1nissior1arios salesianos. 

Os Nham biquaras, localizados nas serras dos Pareeis e do 
Norte, foram descobertos ein l.907, pela Commissão. Rondon. 
\ 'iviam em plena idade da pedra, sem ·trato nenhtnn com os civi
lizados. Descreve-os Roq11ette-Pinto, qtte os visitou em 1912, na 
s11a notabilíssima Rondonia. 

JONATHAS SERRANO - Historia do Brasil - p ags. 50-54 . 
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C . .\PI'fULO III 

HABITAÇÃO DOS INDIOS 

a) ALDEIAS INDIGENAS 

As aldeias dos inclios da Serra do. Norte, em geral, são con
struidas no alto de peqttenas co.llinas, longe dos cursos d'agua .. 
Algu·mas distam n1ais de t1111 kilo1netro do rio ou ribeirão mais . . p_rox1mo. 

Visa1n dois objectivos, ao <1ne suppo1nos, levantando suas 
palhoçast em tal si luação: soffrem menos dos 1nosquilos e domi-
11am o territorio vizinl10, o c1ue é van'tajoso, vivendo co1no até 
agora viviam, em luctas constantes. 

A alcleia é construida numa gra11de praça, de cincoenta n1e
tros de dia.metro; o chão, limJlO de mato, arra11cado á '!não, é 
t\ntretido sempre assim pelo piso dos 1noradores .. 

U1na noite de dansa, interminavel caminhar nos mesmos 
pontos, basta para alisar o terreiro das villas. 

A 1nancl1a circular, qt1e faz o c11ão da aldeia no meio do 
"seITado", toma a f.eição de u1na eslrella, mercê dos trilhos que 
)Jartem de sua circumf erencia. 

O acc~so á praça das villas é livre: não ha cerca nem ta
pume, que impeça a chegada ao terreiro. Ao redor, não ha forti-
ficações, n1em defesas. . 

Constan1 sempre de duas casas as aldeias nambikuáras (*) 
li.ma defronte da outra, nas extremidades de um dos diametros 
da praça. 

Aquella região comprehende grandes matas, serrados e char
ravascaes, poucos tapetes de campo. Os índios escolhem de pre
ft•rencia o "serrado", para localizar sua aldeia. A mata é peri-

( · ) Estes indios são tambem chamados nhambiquáras, nambiquaras. nambt
coaras, mambyuáras, mambryaras, etc . 
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go~a, i)elas serpe11 tes, pelas f éras e até pelos 1nadeiros que se 
tlespenca1n 1nuilas vez1es e esn1igalham os caçadores; o campo 
tamben1 o é porc111e off erece a aldeia ao a tafrue do inimigo, não 
i>rotege, de nenhum modo, a casa contra o i11vasor. Mas o ser-

Aldeia velha Acoimã do rio Parú. 

rado c11mpre muito bem esse mister; poucos são os males que 
favorece, e muitos os benefícios que proporciona .. 

Be1n o entenderam os Nhambiquaras; suas palhoças se con-

• 
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fu11dem com o matiz acinzentado ela vegetação ambiente. São 
1noitas do "serrado'-'; quen1 olha, á distancia, cruasi não as vê. 
l)iluem-se as s11as fórmas, aliás bein def~ nas fórmas in1-
f1recisas do serrado. . 

Natural1nente, alg11em que tenha o habjto de vêr as cousas 
11aquelle véo l)Oerento da flora xerophila dos chapadões, dá de
·pressa co111 as pall1oças; a cónf usão não illude uma vista expe
riente. Mas o facto desse ini1netis1no é r eal. 

ROQUETTE-PINTO - Rondonia. - pags. 153-54. 

b) A CASA 

Nas aldeias encontra-se a morada fix.a, definitiva; mas a~é1n 
clessa habitação domicilio, 11sa ainda os Nhambiqt1aras t11n typo 
de habi~-ição-provisoria q-ue le,rantam, ra1)idamente, onde quer 

·c~ue se encontre1n, á l1ora de a11oilecer. 

* * 
As casas definitivas dos índios do valle tla J uruna são pouco 

differentes das habitações dos q11e viven1 110 cxtren10 da Cordi
ll1eira do Norte. 

A aldeia (l{ôkôzú) do rio J1ti11a, onde eslivc111os, co11stava 
ele duas casas. A pri111eira era peq11e11a, 11e1nispl1crica, inal f ei
·ta, provicla de uma porta mais on i11c11os ampla; cabian1 nellas, 
il vontade, cerca de 20 individt1os. A ou lra ti11l1a f órma de pris:
ma recto, triangular, de que o solo formava uma das faces. Era 
n1ais bem acabada. l\!Iedia 9 metro$ de co111prin1ento, 3 112 de 
largura por 2 112 de alt11ra. lJn1a das suas exlre1nidades era fe,
t·l1ada; ao lado, esco11dida !)elas foll1as que cahiam do tecto, t1ma 
peque11a porta. A outra extremidade era aberta livremente. 

A cabana estava orientada 110 se11tido és le-oéste; a extremi
dade fechada, do lado elo nascente. Dest'arte, á tarde, o sol e11-
trava pela casa a 1dentro, d11rante algumas horas. 

Duas forquilhas, plantadas nos extremos, sustentavam a tra
\iessa lo11git11dinal, á qual vinl1am ter alguns caibros fixados, do 
outro. lado, no chão, e destinados a supportar as grandes paln1as 
ptotectoras do "nauassú". 

• 1 
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As pal1nas c1ue se achavan1 de u1n lado, e1n cirna, eran1 do
bradas sobre o outro lado do teclo, por cima da travessa lo11gi
tt:dinal; para inantel-as assim corriam, ao longo da casa, dt1as 
\aras, amarradas aos caibros interiores por meio de laços de 
embira. 

* 
* * 

Tan1bem se encontra1n duas pall1oças nas aldeias dos Tagna
nís e dos itauitês. Ainbas co1n cobertt1ras orientadas no sentido 
este oéste, são regularmente circulares, no se11 perimetro ao ni
vel do sólo e têm fórn1a conica. No vertice do cone sobe um·a 
vara, alguns palmos acin1a do tecto, e termina sr-m·pre e~ for
c1uilha . As portas acha111-se nas extremidades dt: 11m mesmo 
djametro, face a face. 

Não sabe111os ainda co1no traçan1 os 11ambikuáras a circum
ferencia que limita o ·chão da cabana; deve ser a mão livre, por
c1ue é assim :e111e desenham tal figura e1n suas cabanas. No centro 
da casa ergue1n quatro forquilhas e u1n esteio cen1tral. 

As quatro forquilhas formam, em cima, 11m rectangulo de 
inadeira, de onde partem ' 'aras flexiveis que se vão enterrar no 
só lo, ao longo da circ11mf erencia q11e limita a habitação. Liga~ 
do-as, firmes, corre1n travessas Cflle completam o arcabouço da 
choça. A cobertura é feita de paln1as de bacába, dispostas em 
camadas . Pelo interior da choupana verifica-se que a primeira 
.camada é constituida })Or 11ma trança de foliolas, an1arradas ao 
madeiramento. As exlerr1as cobrem, como lençóes de pall1a, inui 
cfrtos e bem aparados, toda a SUJ)erficie da cl10111>ana. Não. ha 
paredes lal·eraes differe11ciadas do teclo; são prolongame11tos di.:. 
rectos da sttperficie da cobertt1ra. · 

A maior das duas casas que descreve1nos, da aldeia proxima 
no rio Karumí 011 Festa· da Bandeira, tem 30m. de peri1netro; _e a 
ottlra, 28. Suas portas 'n1ede1n O,m37 de largura por 0,m52 de 
nltt1ra. Para atravessai-as é preciso esgueirar 9 corpo. A .praçà, 
onde se levan ta1n as dt1as .casas, mede cerca de 20m. de dia1'!e1ro. 

Dentro das caba11as, tres giráos feitos de taqt1ara, proprios 
para seccar a raspa da mandioca e <luas e11ormes panellas negras, 
c1ue 11ão poderian1 t~r passado pelas portas; enfiados nas palhas 
d-0 tecto, ador11os, utensilios leves, 11m sortimento de utilida-
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<les ... A pall1a das cabanas é o "almoxarifado" dos indios; 
guardam nella suas miudezas. 

Debaixo de cada girúo, u1na pec1uena fogueira. 
Quatro pé$ d e tac1uara, enfiados no cl1ão, supportando u1na 

grade horizontal de taquarinha: eis o giráo. 
Não ha nas choupanas abertura para sabida da fun1aça das 

fogueiras interiores; nem é preciso. Pelos inters ticios da palha, 
solta-se ella muito bem. 

* 
* * 

Ao r edor da habitação, esparSos 011 amontoados, ossos par
ti<lo$, côcos ·quebrados, favas de jatohá, sabugos de inilho, car
vão, rebotalhos da alimentação dos inoradores, de mislt1ra co111 
u lensilios e artefactos i11utilizados JJelo t1so. 

• 
• * 

Habitações provisorias são toldos de ran1os e folhagens. Pas
:-;am ali alguns dias, si a caça é abu11dan·te no local; depois aban
donam a construcção. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Os índios dos grupos mais septentrionaes (Tagnanís e Taui
tês) não constroem toldos provisorios do nlesn10 modo. 

Em geral, sua l1abitação i>rovisoria é mais simples: uma 
<' U ma.is folhas de uauassú, ou de qualquer outra palma, fi11ca
das no chão. Não é um toldo; é un1 anteparo co11tra o sol ou 
rajada de chuva. ,, 

Aliás taes indios vivem em região de gra11des flores,tas e 
ch~rravascaes, que em caso de ag11aceiro prolege1n perfeitamen
te bem os seus fill1os; emquanto que os 011tros 11abitam zona· 
cnde existem 1nais serraclo~ e campos do qt1e matas~ Ainda u1na 
vez o meio geograpl1ico condiciono11 a acção ht1mana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . •· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 

Para prevenir a 1)enetração da enxurrada por debaixo da 
palha, qt1e vem do teclo ao chão, cer ca111 os indios tagnanís e 
tauitês as suas casas conicas, pelo lado de dentro, ao longo da 
linha que as limita, com uma sérje de talas e1nbricadas, feitas de 
c~.scas de jatobá. 

• 
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A chuva não i)enelra. 
Que1n jmaginassc que o interior das cabanas é abafadisso e 

<tt1e11te faria grossa injtis liça ao edifício; o ar entra de l1m modo 
admiravel, atra,'és dos intervallos das folhas 

ROQUETTE-PINTO - Rondonia - pags. 154-57. 

e) MOBILIARIO 

Rêdes - O 1nobi1iario dos Tupinan1bás compunha-se, sobre
tudo, e antes de tudo, de rêdes. Estas pertenciam a dois typos: 
umas sen1elhantes a rêdc de pesca e ot1tras eram "inteiramente 
tecidas" e tinl1am a apparencia de t1n1a "grande talagarça". Na 
realidade. essas duas especies de rêdes <iifferia1n mais no aspecto 
do que na tecl111ica, cr11e é 1nuito sin1ples, tanto c1nanto se póde 
julgar por t11na rêde do primeiro typo, figt1rada num dos dois 
q11adros de Eck.l1aut. Os fio-s tra11sversaes, gru1)ados aos tres, 
<::ram dispostos corn jntervallos relativan1ente grandes. Suppo
c.hamol-os i11ais approxin1ados uns dos outros e ·terem.os grande 
talagarça ou o tecido de que falam os chronistas. Rêdes cqjos 
fios da tra1na se segucn1 co1n intcrvallos bem pequenos para 
dar a im·pressão de tecido compacto, nós as conhecemos dos Gua
rains, dos Auetós e dos Oiam1)is. Certas tribus, tecem-nas co1no 
crualquer outra peça de panno; os Juru11as,, os Chjpaias, Apiacás e 
os Oiarnpis estão talvez nesse caso, n1as apresso-1ne a accrescen
lar que os viajantes consideram n1t1ilas vezesi como tendo ~ido 
tecidas rêdes em que os fios da trama estão simplesmente muito 
a1)roxi1nados. . 

As rêdes dos Tupina1nbás eram suspensas por meio de cor
das qt1e i)assavarn pela alça qt1e f or111ava1n e1n cada extremid~
de os fios da tirdidura . 

Se11 coinprimento era de cerca de 2,n140 e sua larg11ra pott
co mais ou 1nenos de 1,m40. 

As rêdes dos Tupina111bás, con10 as dos Cl1irignanos, dos Gua
raiús dos Pauser11as, llos J11rt1nas, dos Chipaias, dos Ararandet1-
aras, dos Gt1ajajaras, ·dos ,.fe111bês, dos Tarapés, dos Mat1és, dos 
Poitintins e dos Oíampis são inteiran1ente de algodão. As dos 
Camaiurás, dos i\uet6s e dos Mundurucús têm o urdume de fibras 
vegetaes e a trama de algodão. Os Apiacás e os Omaguas fazen1 

• 
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8~multaneamente rêdes de algodão e de fibras vegetaes. Todas 
as fribus que vivem na vizjnha11ça dos 01naguas tiram de unia 
cspec.ie de canha1no "cl1a1nbira", a 1nateria prin1a de suas rêdes. 
Quando penetraram 110 alto An1azonas, os 01naguas levaram 
comsigo, $Crn duvida, rêdes de algodão, que co11tinuaram a fa
bricar, obtendo por troca, con1 ~eus vizinhos, as de fibras, que 
foram achadas . entre elles. Entre os objectos que os Manaves 
vendia1n aos Iuri111aguas f'igt1ram precisan1ente rêdes de cacl1i
l)anco. Os Cainguas e os Curuaias só têm hoje rêdes de fibras 
v~get~~s. Reugge~ rcf:ere, entretanto, que as da tribu Caingua que 
eile v1s1l_ou ~ram inteiramente de algodão. Os Caiuas ou Caingt1as 
do Br~s1l so empregam o algodão .... i\.dam de Ba uve assignala 0 
facf? interessante que as rêdes dos Êmerillons co1npt1nha1n-se 

_<ll tiras de casca de 1naho. Vi111os crue -as dos seus vizii;ihos e ir
mãos de raça, os Oia111pis, eram de algodão. · 

Todas as indicações que acabo de reunir demonstram suf
ficienten1ente que o algodão foi se1n1)re a materia mais aprecia
da pelos Tttpis-guaranis para fabricar suas rêdes. Ainda aquelles 
_<1ue e111 nossos dias tên1 rêdes de fibras vegelaes, não renuncia
ra111 con1r>leta111e11te ao algodão, ou, pelo menos, só o abandona
ra1n 1nuito recentemente. E' com razão que Nordeuskiõld con
s·idera os Tupis-guaranis como os 1>reparadores da cultura do al
godão na. A111erica, ou, pelo 1nenos, da rêde de algodão; e isso é 
tanto mats provavel quanto ·O limite 1neridional da rêde corres
ponde cxacta1ne11te aos limites) da exte11são dos Tupis-at1aranis 
para o sul. Si i10 mappa q_ue i11dica a di$trib11ição das differentes 
especies de rêdes se fizer abstracção das tribus Tupis-guaranis, 
r1otar-se-á que a rêde de algodão se acha princi1)almente a oéste, 
tl-O 11orte e no centro da A1nerica do Sul. 

Os antigos G11arar1is or11a,ra111 co111 plu111as as rêdes e1n q_t1e 
eram collocados os ossos de certos 111agicos de grande re110111e. 
Esta decoração é ben1 conhecida na A1nerica do Sul, e1nbora se
ja empregada principalmente pelos indios n1cstiçados. 

Os.! uru~as e osi Oia1npis, fl uàndo sã_? forçados a aca111par 
<'lll reg1ao 11t1a de arvores, suspenden1 a rc<lc entre estacas ensa-
rilhadas. . 

· Est1·ados que servian1 de leitos (catres) - Os Chiriguanos e 
or. Cainguas adoptaram para dor1nir pequeno eSllrado de gall1os 
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ou catre, que sup1)lar1ta1n nelles quasi completamente a rêde, re:. 
d11zida ao papel de si1nples assento. Entre os Cainguas, o catre 
tf'm toda apparencia de uma imitação da cama e11ropéa, mas; é 
llossivel qt1c os Cl1iriguanos já tenham achado esse elemento de 
cultura em uso 11as vertentes dos Andes, qt1ando al1i se estabe
leceram. 

Esteiras -- Os Caing11as estendem-se para dormir em estei
_ras d e folhas de palmeira ou, con10 os Cl1iriguanos, em pelles 
de ani1naes . Esse leito rudimentar é frequente no sul da Ame
rica Meridional. 
, Mosquiteiros - Os 0111aguas dor111ia1n. sob verdadeiros 1nos
C{t1iteiros feitos <lc pedaços ·de can1isas ou de 1na11tas. Ti11i~a1n es
ses 111o~q11ite:iros a apparencia de tendas. M11ilas vezes são feitas 
allusões uas vel}1as chronicas a essas barracas ele panno de algo
(fão, qne pcrn1it.tia1n os indios do alto Maranl1ão 1)cr111anecer 
n.uma região infestada de n1osquitos. A 11ecessi<la<le obrigou .os 
<)mag nas a copiarc1n de seus; vizinhos esse elc1nento de cultura , 

Escabellos e bancos - Ne11ht1n1 elemento de cultt1ra é tão 
<'aracteris lico do 11orte e centro da America do Sul como o esca· 
bello de madeira. Seu limite 1neridional co1no o da rêde é mar
cado pelas regiões extremas povoadas JJelos 1.,upis-guarani~. Nós 
ú acl1amos, com effeito, 111encionado co1no de uso entre os Tupi
I!an1bás e os Cainguas, os Chiriguanos, os G11araií1s, os Jur11nas, 
os Chipaias, os Curuaias, os Auetós, os Camaiurás e os Oiampis. 
Ortignera enu111era entre as 1naravilhas q.uc 1>oss1tiram os 01na
guas seus cscabelJos pintados e envernizados. Os dos Cl1iriguanos, 
dos Caingnas, dos J urunas e dos! Ca1naiur{1s têm fórn1a de ani-
1na~s. As cadeiras dos 'I'upinan1bás feitas de barnbí1 ou varetas 
que, são descriptas por l\iarcgrav são, se111 duvida, de orig~m eu
l'·Opea. 

Diversos autores fazen1 allusão a existencia de bancos entre 
D'i. G11aranis. os 0111aguas e os G11araiús. Entre os Omaguas o di
reito de sentar-se e111 banco era privilegio dos l101ne11s; as m11-
lheres devian1 acocorar-se nu1na esteira. Esses hRncos eram dis
postos e1n torno das paredes dos "te1nplos" e nos casos em que 
grapde nu111ero de pessôas se reunian1. Esse inovei era talvez 
~tnalogo aos bancos crue Kocl1-(ir11enberg viu nas cabanas dos ín-
dios do Caiari-Uaupés. · 
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Caixas, pratelleiras, ganchos, etc. - Os Tupi11ambás, .exacta
rr.ente como hoje os Chariguanos guardavam os objectos miudos 
<tue co1npunham o seu capital, em grandes vasos, ou em carapa
ças de tatús, que faziam o papel de caixas. Os Apapocuvos, para 
manter orden1 na sua casa de dansa, 11sam diversos apparelhos 
de suspensão muito engenhosos: os bastões. de rithmo são alinhâ
<los em especies de porta-guarda-chuvas; os maracás são fixados 
c1n ganchos e as pennas suspensas a fios. Estas especies de cabi
des para bastões de rithmo são decriptas por Cardús como exis
tentes entre os Guaraiús. Os Jurunas têm nas s11as cabanas espe
cies de prateleiras que pendem do tecto, e os Chipaias, estrados 
onde são dispostas as armas e os 11tensilios domesticos. 

MÉTRAUX - La civilisation matérielle des tribus tupi·guaranJ, pags.· 60-4. 

d) MOBILIARIO DOS NHAMBIQUARAS 
A guarnição das casas é su1nmaria; além dos giráos, de que 

se f alo11, e algu1nas grandes panellas, nada mais se pôde a1)ontar 
como mobiliario propriamente dito. Tudo m ais são utens!ilios, 
artefactos, armas e adornos, que levam comsigo, á m enor via
gem que emprehendem. Alg11ns pilões e ralos mais pes:ados, que 
não pódem ser commodamente carregados, ficam gtiarnecendo 
a morada. Omnia mea mecum porto, poderiam dizer os bar
haros ... 

* . . 
* * 

Esteiras de palha, couros preparados, rêdes, giráos de dor1 

inir, catres e camas, são modalidades de leito q11e predominam 
neste ou naquelle estado de cult11ra social. 

A prese11ça das prin1eiras já indica certo adianta1nento; os 
Nhambikt1aras não têm ot1tro leito sir1ão a terra. Dormem sobre 
o cl1ão li1npo. 

E não conhecia1n a rêde, inseparavel co111panl1eira dos Pa
recís, seus vizinhos; l1oje, que a conhecem, estima1n-11a infini
ta1nente. No meio delles, para repousar, era tlrna diffict1ldade; 
mal armavamos a nossa, surgian1 logo tres ou quatro candi
datos ... 

Por que, pois, não se utilisavam da rêde? Porque não a co-
nheciam. 

• 

• 
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Os i11dios da Serra do Norte attestam, por esse traço étl1110-
graphico, a sit11ação de inferioridade em que se encontra111. · 

Tal ig11orancia é, aliás, característica social de un1 grande 
grupo ethnico do Brasil, que comprehende os mais atrazados 
~borigenes da America, no conse11so de todos os que o têm es
tudado: - o grupo Gê-botocudo. 

Ora, todos os indios da Serra do Norte dorn1em directa1nen
t.e sobre o sólo. Nada, nen1 folhas, nem palhas, 11em esteiras, 
nem camas, collocan1 sobre o chão em que se deitam. 

Deitam-s~, quasi sen1pre, e1n decubito lateral, pondo o a11-
lc-braço debaixo da cabeça para servir de travesseiro. 

Os 11omens raro se senta1n directame11te sobre o chão. E111 
geral, acocoram-se. As mulheres, fazem o co11trario. Si estão de 
pé, no fi1n de alguns i11stant.es, os ho1nens, habitt1al1nente fle
xionam :u1na das pernas sobre a coxa apoiando o 1)é resJJe~livo 
sobre o Joelho do outro lado; as nlulheres toma111 altitude cara
cteristica, que n11nca vi descripta. Crt1zan1 as coxas, adianta11do 
o membro pelvia110 dir~ito em sin11~" ad.ducção, e111quanto col
locam o 1nen1bro pclv1ano esq11erdo 1na1s atraz c1n addticcão 
forçada. O grande eixo do pé direito, prolongado: corta o do ~cs-

-qucrdo quasi c111 angulo rec to. F requentem ente cruza1n os ])ra
ços. Qua11do est~o excitadas, a nin1adas pela alcgrja, ou pelo te
mor, .~atem .c~nt1nu~111 e 1~le co111 a 111ão di reita cspg.1111ada sobre 
a re.g1~0 occ1 p1tal. S1 estao (lesco n tentes, fazc1n esse ges to cara-# 
.cter1st1co, exclamau<lo: - Ikátnerá ! 
' 

ROQUETTE-PIN'IO - Ro ncJon ia - p :1gs. 158-159. 
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CAPITULO IV 

ALIMENTAÇÃO 
• 

1) COMO OBTINHAM FOGO 

Existe1n dous typos ele appare1hos de fazer fogo. A pet'
f11ração do ·pedaço de madeira n1olle 11a qual se exerce a fricção 
póde ser parcial e 11es·le caso a poeira i11ca11descente cae por t1111a 
peque11a fenda lateral. Nos ap1Jarell1os do segt1ndo typo, a }Jer
furação, é coinpleta, stendo o pedaço de madeira l1orizontal geral
mente uma haste de bambú. 

Os Tupinambás, os Cainguas~ os Cl1iriguanos, os Pausernas, 
os Ararandeuaras faziam e ainda fazem t1so do primeiro typo 
clesses apparell1os. Os Gt1aict1rús tambem delles se servia111 011-
trora. Hoje, obten1 fogo, perfura11do, de lado a lado, u1na la111i
na de ba1nbú, na q11al, por mera rotina, }Jraticam peql1eno enta
lhe. Os Parintintins pos.suem ig11ahnente apparelhos do segundo 
Lypo, mas o pedaço de 1nadeira em que se exerce a fricção diffe
rc, entre elles, m11ito do modelo corrente: é espesso e de fórma 
prisma tica . 

Os Cainguas e os Apopocuvas-guaranis enterram no cabo de 
u1na flecha, c11ja ponta foi retirada, o ·pequeno bastão de madei
ra dttra a que irnprimem o movimento de rotação. 

Segundo Reugger, os Cainguas i)roduziriam fogo serrando 
um co1n outro dois pedaços de madeira, molle Ul11a, dura outra , 
Não acl1ei esse 111ethodo e111 nenht1ma oulra tribu do Brasil. Co-
1no sab.e111os por outras fonte~ de inforn1ação que estes i11dios 
fr.zem fogo, segundo o processo ordinario, é i)ermittido crêr que 
se trata naquellc caso de u1na descoberta individual de data mui
to recente. E111 vjagem, os Parintinli11s empregam as pontas de 
sn.as _flecl1as de tac1uara como apparelho para produzir fogo. A 
f r1cçao se opera com um pedaço de madeira dura de que se mu-

l 
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l1em préviame11te. Os Tupi11a1nbás recorriam ao mesmo proces
so en1 circu1nstancias analogas. 

O leque de fogo dos Tu1)ina1nbás é mencionado })Or Léry 
f 1on10 II, pag. 105) e reproduzido num desenho de Staden (part. 
II, cap. 29, fig. 4); a inateria de que era feito i1ão nos é indica
aa, era provavelmente de folhas de palmeira trançadas, como o 
elos Chiriguanos, dos G11araiús, dos Pa·usernas, dos Ararandeua
ras, dos Te1nbés, dos Parintintins, dos Curuaias, dos Auetós, dos 
Camaiurás, dos Oian1pis, dos Ma11és. Os 01naguas e os Cocamas 
faze1n-nos de plu111as, a exe111plo das tribus da vertente dos An
<les e do Perú. 

Os Pausernas e oSi Jurunas tê111 velas feitas de fios de algo
clão · n1ergulhados e1n cê·ra ott graxa, cuja idéa foi com toda· a 
.verosimill1ança lon1ada aos bra11cos. Os Tupina1nbás faze1n to
chas êom fibra <la arvore ibiriba . . Estas tocl1as eram emprega
das para viajar á noite ou para 1)escar. Os Mu11durncús têm-nas 
identicas; emqua11to que os Tembés se illuminam queimando 
uma bola de resina i1a extremidade de uni páo, e os Oiampis ac
cende111 um pedaço de incenso enrolado em folhas de bananeira. 

2) OBJECTOS UTILIZADOS PARA O PREPARO E CONSU
MO DOS ALIMENTOS 

· . . No p~eparo dos aliID:ent.os os nossos índios empregavam ute11·
s1l1os variados. Va111os indicar os principaes, segundo Métraux. 

a) Peneiras - O ur11pé ou joeira redondo de vin1e é cer
tamente o t1tensilio inais espalhado em todas as tribus Tupi-gua
ranis: os Cl1irigt1a11os, os Guaraiús, os Pat1sernas, os Apiacás e 
ós Pari11tintins. E11tre os Arara11deuáras tê1n fórma quadrada. 
Vma si1nples esteira faz as vezes d e joeira entre os Auetós e os 
Ca1naiurás. O urupê r edondo 011 qt1adra11gular é encontrado e1n 
c1uasi todos os indios da bacia do 1\1nazonas e do norte da Arne
rica do Sul. 

_' · b) Raladores de mandioca - Entre os Tu1li11a1nbás este 
utensilio era formado por ttm simples pedaço de madeira no 
qual eram encaixadas lascas de pedra e, por vezes, tambe~ es-
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pinl1as de peixe. Este typo de ralador é s.obretudo frequente no 
norte da Guyana e é 1)rova,rel que o i11odelo tenha chegado até 
os Tupinaml)ás depois de ter sido transmittido de mão e1n 1não 
pelas tribus da costa. Este 11tensilio de cozinl1a parece ter sido 
011trora objecto tie um co1nmercio regular, pois fig11ra no n11-
n1ero das mercadorias que os Manaves do Japurá tinham levado 
comsigo para vender aos Iurimaguas. Os Oiampis utilizam geral
rr. ente raladores analogos aos dos Tupinambás, mas substit11em-

Indias Parintintins ralando a mandioca. 

nos muitas vezes ·por sin1ples pedras rt1gosas. Os raladores e111-
pregados 1>elos Auetós 1>elos Can1aiurás compõe1n-se de espinhas , 
enterradas nu1n ·pedaço de 1nadeira. E' nos Juru11as que este 
utensilio se aprese11ta com o seu aspecto mais primitivo, o de 
u1n frag1nento de casca de certa palmeira coberta de espinhos. 

e) Tipitis - A pre11sa de mandioca dos Tupinambás era 
e1n tubo extensivel trançado co1n um ell\'oltorio fil>roso do es-
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tipitc de paln1eira. Seu llSO não parece ter sido muito espall1ado 
entre esses indios, pelo nlenos entre aquelles que os cl1ronistas 
francezes visilarai11 , })Ois estes· nada diLem do ins1trtune11to. Re
ferem, ao contrario, que os tuberct1los, depois de lerem sido ra
lados, eran1 espre1nidos com as 1nãos. E' por este n1etl1odo pri
mitivo que se operava a elimi11ação do sueco venenoso. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O tipiti está ainda e1n t1so entre as tribus tt1pi-guaranis da 
bacia do An1azo11as. 

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J • • • .• 
. . 

Esse apparell10 era desconhecido das tribus do alto Xingú, 
que estão con1 tudo ao })ar de toda a })reparação da i11andipca. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Esse ap·parell10 não é cor1strui<.lo e1r1 toda parle segundo o 

inesn10 priucipio. Na maior par.te das tri])US a11resenta-se co111 
a f órn1a de un1 tt1bo flexivel qt1e se enche de inandioca e ·qt1e se 
esílica com o auxilio de um peso 

Os Uitotós, os Ia111odides e os Caiapós utiliza1n un1 tipiiti cujo 
syste1na é n1cnos engenl1oso; é t11na especie de sacco de palha 
trançado, con1prido, 111aleavel e aberto largamente e1n toda a 
s~a exte11são. A extracção do acido c)ra11hidrico opera-se por tor
s~o, o c1ue pede c~rto esforço muscular e torna este segu11do typo 
(lc apparelho nit11to inferior ao primeiro. Este facto só é já t1m 
teste1nt1nho do seu caracter pri111itivo. S11a presença i1os ]imi
tes da zo11a e1n que está espalhado o primeiro typo incita-111e a 
,crêr que ellc represe11ta fórma primitiva da prensa de 111andio
ca, que se leria mantido de modo esporadico ahi 011de o 11ovo 
n1odelo 1nais aperfeiçoado não o supplantotl. 

d) Almofarizes - Os alm.ofarizes dos Ttl'pina111bás era1n 
cavados 11un1 tro11co de arvore, e um bastão "grosso como a 
1)erna" servia de pilão. Nordenskiold tracot1 a lista de todas as 
tribus sul-arnericanas que empregam ut~r1silios analoaos e en
t~e. e~tas me11ciona ~~ tribust Tupis-guaranis seguintes: êaingua!;, 
C;hi:1g~a1?-os, Guara1us, ~ausernas, .Jurt~11as, Cl1ipaias, Apiacás e 
I ar1nt1nt1ns. O aln1ofar1z de n1ade1ra, e pol'tanto, uni ele1nento 
de cultt1ra ~0111n1u111 a todas as pop11lações <laquclla raça, sobre 
qt1e temos informações. . 
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Os San1bac1uis fornecera1n nt11nero consideravel de al111ofa
rizes de pedra, alg u11s dos quaes são admiravel111e11tc trahall1a
dos. Pertencc111 todos a ttma ca1nada de civilização differente 
cta dos Tupis. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

e) Grelhas (moquens) --- Os Tupinambás µ1oqueavam a 
e<:tça ou peixe, is to é, faziam-110 seccar OlL mais exacta1nente de-, 

· O bolo é coUocado. sobre a cinza quente para cozer. 

fu1nar nun1a plataforma c1uadra11gular feita de ramos. Essas es-
11ecies de gr cll1as têm toda a região equatorial da An1crjca do 
StLl vasta dis tribuição, sen1 que sejan1 , cn l relnnlo, cn1 ·Iodas as 
t rihltS, do n1csrno n1odelo; assin1, entre os Auctós, os- Cau1aiurús 
e os Oia111 [)ÍS, c.:01npõen1-se de tres páos i"ct1njdos ~1n sa rj})lo en
ire os quacs sã? a111arrada~ vari!~l1as l1orizontaes. Entre os . Apa
pocuvas, os Ca1nguas, os Guara1us, os Pausernas, os Tapirapés, 
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os Curuaias, ·OS Jurunas e por vezes, entre os Oiamp.is são identi
a dos Tupinambás. 

Os Mundurt1cús e os Oiampis empregam o espeto simulta
neamente com o moque1n, mas o primeiro destes t1tensilios s11p
plantou cômpletamente o segundo entre os Cl1irigt1anos quando 
elles entraram em relações com os habitantes da região andina. 

f) Tijelas para cozinhar a vapor - Os Chiriguanos têm 
para-co.?Jinhar o milho a vapor tijelas cujo fundo é furado como 
o de uma espu1nadeira. DescobriraIJ?.-Se no Rio Gra11de do Sul 
fragmentos que deve1n ter perle11cido a recipientes dessa especie. 

g) Tijelas para assar milho - Os Chiriguanos, como os 
Cainguas, têm tijelas especiaes })ara assar milho. Estas figura
Yam, provavelmente, no numero de utensílios de cozinha dos T1J
pinambás, pois c1ue elles lambem comia1n aquelle cereal assado. 

h) Fórnos subterraneos - Marcgrav aS1signala o uso do 
forno subterraneo nos Tupina111bás. Co1no 11ão se fala delle em 
nenhum outro autor, é razoavel crêr que houve ahi confusão en
tre Tupinambás e Tap11ias. Estes ultimos cozinhavan1 realmente 
a carne debaixo da terra. 

i) Fórnos para mexer os alimentos - Os Chirig11anos e os 
Cainguas usam para mexer os alimentos d11rante a cocção peda
ços de madeira, cujos bordos são m11itas vezes talhados com cer·
to gosto. Os ,Cha11és, os Matacos-velhos e os Guatós orna111 com 

. ntotivos semell1antes os páos qt1e empregam com o mesmo fin1. 
Talvez a idéa de dar valor esthetico a um instrumento tão con1-

• 1num venha do& Guaranis. 
Os Tupinan1bás não se davam ao trabalho de or11ar de qual

<111er ·modo os páos com111uns ou as meias cabaças em que fabri" 
ca,1am a cassave (farinha de páo) ou o cauim. 

. Os Auetós e os Camaiurás viran1 os beijí1s que cozinham no 
f0go com taboinhas semi-circulares ornadas de pinturas. O t1so 
<lessas taboinhas parece i1nitado ao Xingt'.1, porque eu não as vi 
11Jencionadas em nenhu1na outra parte. 

• 
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j) Cabaças - Os tupinambás cobria111 a superficie exte
tior de suas cabaças com uma cantada de t1rucí1, como ainda hoje 
faze1n os Chiriguanos e os Pausernas. Os Jurunas decoravam 
as s11as com desenhos geometricos traçados a preto. As bellas 
pint11ras q11e ornam as cabaças dos On1aguas faziam dellas ob
jectos altamente apreciados pelas outras trib11s, que se compra
ziam em comprai-as. 

Os ·Cl1ipaias, os Parintintins, os Pausernas, os G11araius e 
n1uitas outras tribus da America do S11l untam o interior de 
suas cabaças com uma substancia ennegrecida qt1e os preserva 
do ataque dos ver1nes. Os Tu1)ina1nbás to1navam a mesma pre--cauçao. 

Algu1nas cabaças que Krause e l{issenbertl1 pt1dera1n reco
JJ1er entre os Tapirapés são cobertas exteriormente de desenhos 
geo111etricos traçados a buril. Os c:hirigt1anos;, os Guaraius e os 
(~~ipaias ornam-nas ig11al111ente co1n diversos inolivos gravados, 
~~ue, 11es tes ultimos, são 111uitas vezes rccobertos por uma camada 
õe pintura negra. 

1ÜS Cl1iriguanos e os Cainguas r ecorreram 1nuitas vezes a 
pyrogravura para decorar as suas cabaças. Nada nos auto1iza 
a suppôr co111 Norde11skiõld que esses indios deva1n esse n1odo 
<le or1\a111en tação a unia influencia mais ou m enos directa da 
civilização andina. 

A pyrogravura é conltecida tanto dos i11dios do Xingú co1no 
dos das Gya11as, e não ha nenl1uma apparencia que esta arte te
nl1a sido im.portada por estes t1llhnos cm t1m mo111ento <Jualq11er 
ele sua l1istoria . 

i\.s cabaças dos Cl1irig11anos e dos Cainguas são f ecl1adas 
co1n un1a tan1pa cortada no proprio fructo de q11e foi fejto-o re
cipien le. Não creio que se deva attribuir aos povos da região a11-
ciina a pater11idade cxclt1siva {}e 11m invento cuja idéa é tão faciJ 
de acl1ar. Entretanto, certos typos de ta·n1pas feitas })elos Chiri
guanos e os Cainguas a1)resenlan1 tal semelhança de ininucias 
co1n as que foran1 achadas no f>erú, <.[ue so111o·s obrigados a cor1-
~iderar o syste1na enge11hoso de fecha1nento de (JUP são providos 
c~ses recipientes como um cmprestimo feito á civilização inca
s1ca. 

• 
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Quando uma cabaça racha, os Cl1iriguanos e os .Parintintins 
roncertam-11a cosendo um i10 outro os dois bordos da fenda. Pó
de-se admittir que os Chiriguanos aprendera1n com os Quichuas 
a_ con~rtal-as dessa maneira , mas creio que lal hypothese 
11ao pode em caso algum ser invocada para os Parintintins ou 
1>ara as populações do Xingú. 

k) Colheres - A' guisa de colheres, os Tupinambás, utili
zavam conchas de 1nollucsos e os Cainguas pequenos pedaços 
chatos de madeira, chifres ou cabaças partidas pelo meio. Como 
a inve11ção da coll1er r)arece ter sido feita entre os povos civiliza
dos do oéste, os Cl1irig11a11os são natural1nenle os t111icos a conhe
cer esse elemerrto de cult11ra. 

l) _ Prato de mad~i~a - Estes uten~ilios não são assJgnala
ctos s1nao entre ?s Ch1r1gua11os. J:lóde-se fazer a seu respeito à 
111es1na observaçao para as coll1eres. · 
. m) Quebra-nozes - Outes deu 11oticia <le un1a pedra re-

c1011da acl1ada 11as proximida.de~ de objcctos guaranis e que IJer
tence, segu11do toda a veros1m1ll1ança, á ca tcgoria dos quebra
nozes, de que se achara1n tantos exe1nplarcs no Rio (i-rande do 
Sul e no delta_ do Paraná. Essas pedras, reconl1eciveis pela pe
q.uena de1)ressao .que a1)rese11tam no verso, são ainda em1)rega
das pelos Guaran1s para c1uebrar a casca de certos côcos. Em uni 
dos desenhos de Stade11, vê-se um indio seutado no chão baten
d~ com _ uma J?edra. arred.ondada num obj~cto cuja 11at11reza 
cxacta nao se pode d1sccrn1r, mas que poderia be111 ser t1111 des
ses côcos auslralis de que elle lJarece ler unia provisão no cesto 
collocado a seu lado. . . 

n) . S~quinhos ·- Os Tupinan1lJás, quando eu1 viage111, Ieva
va_rr1 a far1nJ1a de guerra e1n saquir1l1os feitosi de foll1as absolu
ta1nente im1Jer1neaveis. 

* * 

3) PREPAl{AÇÃO E CONSERVAÇÃO D08 ALIMENTOS 

Os nletho<l~s culinarios e os diversos processos e1n 11so para 
conservar os ali1nentos durante certo te111po, merece111 reter a 

• • 
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nossa a ttcnção, pelo 1nenos aquelles que se afastan1 da rotina ha
bi Lual ou que de11otam un1a variedade relativa 110 regi111en ali-
n1cntar da trib11. 

1\ jg11aria 1nais co111·plicada dos Tupinambás era, sem duvi-
da, o "manipoy", cm cuja composiição entravam sueco de man
dioca, farinha de n1ilho, cassave e fructas chamadas "pacouri". 
Os t11berculos que estes índios consumiam eram no inais das 
vezes, fervidos em agu·a ou moq11eados. Bem q11e a car11e se co
nlesse assada, entrava tambem na composição de cozidos que se 
rr1isturavam com fari11ha de man·dioca. 

Si os T11pinambás desejavam guardar durante certo tempo 
a car11e dos ani1naes caçados, elles a f azia1n seccar 11t11n mo quem 
ott a suspe11diam de11tro de um cesto no interior lle sua cabana, 
e ahi ficava ella exposta ao f t11no de que a·quella estava constan
temente cheia. Este 111odo de conservação devia ser cfficaz, por
que o empregavam tambem para os legu1nes que era1n colloca
dos nas travessas do tecto. 

Os Tu·pinambás são, como os Guara11is, os Apiacás e os Que
randis, ao que eu saiba, })elo n1enos, os 11nicos i11dios da America , 
do Sul que tenham sabido preparar o "penunican" (carne secca 
para viagem) 011 mais exactan1ente farinha de peixe ou de car
ne. Entre os Tupinan1bás, os peixes e a caça, depois de terem si
do seccados ou def 11mados no moq11em eram pilados num almo· 
fariz e reduzidos a farinha. Deste modo, evitava-se a perda de 
t11do q11e não podia ser consun1id.o no mornento. 

Os Tupinan1bás obtinhan1 o sal de c111e tinhan1 necessidade 
f :tzendo evaporar a ag11a do mar em covas cavadas perto da mar
gem. Um processo 1nais rapi{io co11sistia em fazei-o perder até 
que se dep11zesse no f1111do ·do r.ecipien·te. O sal ·era pilado com pi-
1nentão an.tes de ser e1nprega{io co1no co11di1nento. Desta mist11-
ra faziam-se grandes bolos que se comiam ao mes1no tempo que 

,H carne e os leg111nes, nunca ten1perados antes de sere1n postos 
na bocca. 

Já falei tratando das plantas c11ltivadas, dos celeiros ~ubter
raneos dos, Omaguas. As raizes de mandioca que ali eram con
servadas 11ão tardavam a apodrecer un1 po11co, e, segundo o gos .. 
t0 dos índios, esta decomposição parcial só podia tornai-as me
lhores. Lembramos, a proposito, que, para preparar o cari1nan, 

• 
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os Tupinambás utilizavam sobretudo raizes que t1ma immersão 
1 >rolongada em ag1.1a tinha amollecido, descascado e corrompid<> 
~!O m enos t1m pouco. 

• * 

4) BEBIDAS FERMENTADAS . .. 

* 

As bebidas f er1nentadas repres;entavam im·portante papel 11a 
vida dos Tt1pinambás. Obtinham-nas de t1m grande 11t1mero de 
plant_as ou fructos; entre os mais i1n.porta11tes, convé1n citar os 
ana11az.es, as bananas, o milho, as batatas doces, o genipapo, a 
1nanga~a, à jaboticaba, e, sobrett1do, os cajús e o aipim. 

Para preparar o cauim de cajú, pilava1n esses fructos num 
almofariz de madeira, depois esmagavam-nos com a. mão ou 
com auxilio de uni tipiti. O sueco que dal1i sahia era derramado 
em ei1or111es cubas, onde o deixavam a fermentar. 

O cauim de aipim exigia mais cuidado. Para apressar a sua 
fermentação, as mulheres eram obrigadas a fazei-o ferver pré
viamente e1n gra11des jarros, depois mastigai-o. As raízes imp~e
gnadas de saliva eram cuspidas num recipiente cheio dagua. De
pois de as ter 1nisturado com um pouco de mill10, faziam-nas 
cozi11har outra vez e deixavam pousar a beberagem n11ma cuba 
semi-e11terrada. A saliva fazia igualmente ás vezes de fermento 
no cauim de 111ilho. A tapioca e o mel forneciam bebidas apre
ciadas, 1nas cuja preparação nos é desconhecida. , · 
· · ·· Com excepção dos Auetós e dos Camaiurás, todos os Tupis
guara11ü!i preparam bebidas fermentadas com as I)lantas enume:
i·adas 1nais aein1a ou com algumas dellas. A escolha é deterrni-
11ada pela abundancia maior ou menor de tal ou qual planta na 
região l1abitada pela tribu. Os Iurimaguas fabricavam uma bebi
da, cuja com,posição era das mais estranhas. Misturavam con1 co
gu,mellos que dão debaixo das arvores apodrecidas, os tecidos 
vegetaes que adherern aos troncos decom·postos. O licor que ob
tinham era de tal violencia que uma fraca dose era sufficiente 
1>ara produzir a embriaguez. 
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E11tre as bebidas cuja compo~ição ficott descon~ecida d~s 
1'upinambás citamos ainda o cach1ri de polpa de cacao dos 01-
Dmpis. . 

Os Jurunas e os Curuaias faziam fern1entar suas bebidas 
cm grandes gamellas cavadas em troncos de arvores e que se 
assemelham a canôas; o proprio páo qt1e serve para mexer o li
quido tem a fórma de um remo. 

MÉTRAUX - La Civilis. Matérielle, p ags. 100-13. 

5) A ALIMENTAÇÃO ENTRE OS INDIOS DA SERRA DO 
NORTE 

Alimen ta1n-se principalme11te de prodt1ctos agrícolas; é um 
cios traços 1)aradoxaes desta po1>ulação, o desenvolvimento da 
agricultura no seu meio tão a trazado. 

De 11m nlodo geral, póde-se ·dizer que OSí Nambiquáras co
mem de tudo; 11ão respeitam certas es·pecies animaes, como fa
zem alg11ns i11dios. Um mosquito que apanham sobre o corpo, 
um piolho, um gafanhoto, unia lagartixa que passa correndo, 
nada escapa. 

Alguns cos.tumam a11dar com uma vara, para matar as co
bras que vão encontra11do; assam os ophidios no borralho e co
mem com prazer a igt1aria. Só o estomago das victimas, depois 
óe assadas, regeilam. 

Um tatú que, noutra occasião, foi apanhado, mataram, tor
·cendo-ll1e o pescoço. 

Para a caça e })ara a pesca, 11sa1n flecha. 

Aproveitam os ovos do "pato do inato" fazendo covas razas 
uo borralho qt1e11te e lá os collocando, depois de revolvidos. co·m 
UJ,ll ·graveto passado por pequeno orificio aberto na casca. A 
car11e de grandes caças: veado, paca, capivara, é primeiro socada 
uo ·pilão ou batida e11tre dois páos e só depois t1tilizada. Com as 
unhas, com os dentes, e ás vezes con1 facas de madeira ou de ta
quara, cortam grandes bocados. Mal engolem o que lhes vae á 
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bocca, logo chttpam os dedos, estalando a lingua com grande 
rnido. 

• 
* * 

Os Tagnanis conl1ecem as pro1)riedades conservadoras da 
fu1naça; a carne que lhes <listribuia1nos não era toda devorada 110 
i11esmo dia; suspendian1 as sobra& 110 moquem. 

Os Kôkôzús não t1sa1n moqt1cn1; assam a caça no borralho. 
l\ quantidade de cinzas crue deglt1ten1, com tal assado, é consi
àeravel. 

* 
* * 

Bebem o mel sempre mist11rado com agua: 11ydro1nel. Co
mem com ·prazer os filhotes das abel11as:, 1nergulhados no n1el e 
r10 meio dos propolis, que não rcgeitam. 

' * 

< 

Não deixa1n a111adurecer o milho; comem-no assado, ai11da 
\'eroe. A 111andioca soffrc o mes·mo processo, ou então é 11tiliza
da en1 ras1)a, co111 que fazc1n beijús. Por n1eio de uma fita de 
embira espre1ne1n a raspa, e com o amilo faze1n alvíssimos bolos. 

Para confeccionar os: beij"ús fazem ttln buraco nas cinzas 
c1ue11tes rle 111na fogueira, e lá depositam massa de ma11dioca. ali
zando o bolo com 11m páo qualq11er e co1n a mão. Cobrem tudo, 
depois, com cinzas e brasas; no fim de algum tempo, que não 
sabemos como esti1na111, descobrem um grande bolo tostado e 
cheiroso, um tanto azedo, que i1ão seria desagradavel si não ti
vesse ta11ta cinza, e i1ão fo~se preparado por tão desasseiado pro
cesso. 
. Mangaba verde que appareça, é colhida immediatamente, 
para ser }Josta no borralho. Assada, torna-se tenra e agradavel. 

* 
* * 

Os Tauitês co11f eccio11am, con1 coquinl1os de bacába, certo 
wingáo violaceo (uid-niarê) co1n gosto de folhas verdes, qt1e to-

• 
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1nam con1 1nuito prazer. Para preparar esse uid-niarê socam os 
fructos da palmeira e depois os colloca1n de11tro dagua sobre o 
fogo. Uid-niarê, é, afinal, un1 decocto de fructos de bacába. 

* 
• • 

Não tivemos occasião de assistir ao pre1)aro de qualquer li
quido fer1nenlado. Todavia os indios fazem bebidas alcoolicas 
pelo processo llSl1al: n1astigação de mandioca ou milho, f er1ne11-
tação de massa, e1n grandes panellas. Um licor asSfim tirado do 
?nanaz silvestre, gozava de l1onroso conceito entre a gente da li
nha lelegra1Jhica. 

Cr0stam, especial1111e11te~ de carne de 1nacacos, resq11icio, qui
çá, do antigo paladar anthropophago. 

Não acredito que exista entre elles o ca1ribalismo. Mas, se
g11ndo penso, não ha 1nuito que perderam esse triste habito. 

E' verdade, entretanto, que costu1nam increpar ltns aos ott
tros de tão feia pratica; exprimem tal accusação de 11rn modo 
absolutamente claro, por meio de signaes inequívocos. 

* * 
Obtem fogo pelo attrict-o de dois bastões, en1 nada disseme

lhante~ dos que se acha1n pelo Brasil afóra. 
A operaÇ<'io é m11ito 111ais 1011ga do que se imagina. O indio 

co-ineça forrando o chão, com 11ma folha secca; sobre ella deita 
o ignigeno fixo, que manté111 co1n o 'Pé e co1n o joelho. 

Com as mãos espal1nadas, imprin1e ao ignigeno move11 aro
tação necessaria, apertando-o, ao mes1110 te1npo, de encontro ao 
primeiro. O movi111en lo faz descer as n1ãos ao longo elo bastão; 
o índio reco1neça, repondo-as na parte Sllperior. De vez em 
quando pára, rapidamente, e passa a língua sobre as palmas que 
(' attricto requeima. 'No fim de algum te1npo, q11ando o suor já 
poreja as frontes do operador, s11rge a centelha, na moinha c1ue 
se deposíto11 na foll1a. O processo só ,differe da operação classica 
pela presença da foll1a protectora. Por traball1oso, os: indios o 
executam a contra-gosto. Desejando obter um fil1n, que docume11-
tasse todos os seus tempos, difficilmente obtive c1ue um indio fi
zesse fogo. Eis a razão por que, dos presentes q11e se lhes; faz, t1m 
dos que mais prezam são os phosphoros; fazer fogo pelo seu sys-
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te1na, e111 dia de cht1va, ou durante tempo l1umido, é penosa ta-
refa. · 

* ... 

A comida salgada, do nosso uso, 11ão agradava aos i11dios da 
Serra do Norte. Mais de um rejeitou o prato que lhe destinava
n1os, dando a entender que o salino sabor o levava a proceder· 
dessa maneira . 

O leite (leite condensado) foi tan1bem, a principio, recusa~ 
do; diziam, fazendo uma visage1n, qt1e era leite de mt1ll1er, e, 
portanto, re1)t1gnante: - Anungçú ! 

A's cria11ças dão tudo IJara comer; do c1ue levan1 á bocca 
vão se1npre inigalhas ao i)equenino que ll1es anda perto ou e11tre 
os braços . Mesmo os excitantes de c1ue i1sa1n, f11mo, por exem
plo, são repartidos com os petizes. 

As crianças tomam parte i1a comida. As m11ll1eres comem 
depois. . . o que sobra, q11ando sobra. Aliás, esta é a regra, mes
~o entre os indios já civilizados ... Mas, em geral, si ha abundan
c1a, cada um con1e do qt1e 11a, q11ando quer, como quer; a comi-
da é de 1odos . 

ROQUETTE-PINTO - Rondonia - p 1gs. 153-63 

• 
' 

• • : 
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CAPITULO V 

VESTUARIO 

a) VESTUARIO PROPRIAMENTE DITO 

O uso d·c roupa é geral1ne11te desconhecido de todas as tribus 
de raça Tupi-guarani, que não soffrera1n influencia da civiliza
ção andi11a ou a dos missionarios. Ape11as os Carios, que habita
vam o sul d.o Brasil, 011de o calor é me11os intenso, foram con
strangidos a abster-se. Set1s ir1nãos do Paraguay, ao contrario, 
escandalizavan1 Schmidel e Mantoya com a sua nudez· .. 

0.S Chirigua11os que possuem hoje un1 guarda-roupa bem 
fornido, andavam geralmente nús na época de IJizárraga e do 
padre Chomé e começavam apenas a fazer calças de couro de 
acôrdo com o modelo dos bra11cos. Os Gt1aranis só f ora1n leva
<los a e11vergar camisas depois de terem entrado en1 contacto com 
os rnissionarios. Os Oia1npis cobre1n as partes sexuaes com au
xilio de uma tanga ou de um cale1nbé, peças de ves lt1ario que 
i1ão estava1n e1n uso entre elles q11ando pe11etraram na Guyana. 

Os Omaguas são os uriicos Tupis-guara11is que n1ereceram 
pelo co1n·prime11to de suas ca1nisas o epitheto de "gente decen
te", que ll1es conferiram os hespa11hoes. A civilização andina pa
rece ter exercido em s11a maneira de vestir-se uma acção mais 
co11siJeravel do que em qualquer outro prodt1cto de st1a indt1s-
tria. 

Si a raça tupi-guarani se houvesse espalhado no continente 
sul-americano depois de ter vivido durante alguns seculos em 
c?ntact-0 co.m os povos dos Andes, é de esperar que tivesse apren
dido a vestir-se um pouco; com effeito, o povo que tomou o ha
bito de vestir-se não o perde facilmente, mesmo se muda de meio . 

• 
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1) Tangas 
Ente11do por es ta palavra todo pedaço de pia nno enrolado err1 

volta dos rins ou todo aven.tal (Itlc cobre as pa rtes sex11aes. As 
1T1ttl11eres e as 1neninas 01nagt1as t1savan1 outrora ta ngas de algo
dão decoradas co111 pint11ras. Segu11do Del 'I'ecl10, "os Guaranis 
cobria1n suas partes sexuaes co1n t1111 vestido curlo tecido de pl11-
1nar. e coberto de ci11tas de conchas." Não sei (rt1e credito deve 
ser dado a esta ultima descripção. . 

A tanga é o vestuario inasc11lino de ·varias tribus cai11guas. 
Ella valeu-ll1es o no1ne de Chiripás e <.le11-se o de Baticolas aos 
grupos da 111esma 11ação que 11sam uma fai xa entre as per11as. 
Entre estes 11lti1nos, cõrr10 entre os Cl1iripás, as mull1eres ttsan1 
sempre t11na ta11ga q11e ·desce até os joelhos. No sect1lo XVII a 
tanga estava ig11aln1ente e1n 11sl0 entre os Chiriguanos. As 1n11-
lheres Jurunas e cl1ipaias têm a parte inferior do corpo e11vol
vida com tun pedaço de panno, crue as m11ll1eres uruaias adapta
ram por influencia dacruellas. Daniel assignala 11m costu111e iden~ 
tico entre os Pacajás. 

2) Calembés 

Adoptei para designar a faixa tecida que usam os l101nens 
entre as pernas em certas tribus da A1nerica, a palavra q11e desi
gna essa peça do vestuario na Guyana Franceza, onde na época 
de Barrerc era de uso q11asi geral entre todos os i11digenas da co-
lo11ia. 

Os Oiampis e os Émerillo11s começaram provavelmente a 
usal-a no começo do sec11lo passado, c1t1ando relações continuas se 
estabeleceram entre elles e os 011tros indios da Guya11a Fra11ceza. 

Como tive occasião de dizer 1nais acin1a. o cale.mbé consti
tue a inarca dis tinctiva das tribus cai11g11as chamadas batic11las. 
Entre os Chirigua11os, alg11ns indios ficaram fieis a esse vest11ario. 

3) Aventaes de vidrilho 

O avental de missanga é um pequeno cruadrado de vidrill1os 
usado sobretudo pelos índios das tres Guyanas. Foi adaptado 
pelos Oiampis e os Émerillons quando elles entrura1n em conta-
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cto con1 as lribns da bacia do Oyapock. Na época de Adam de 
Bove as n1ulheres da trib11 dos É111erillor1s cobrian1 as partes pu
dendas cou1 casca tic n1aho "tecida co1n sen1entcs". 

.J.) Tipoias 
Disse n1ais acima que os Carios do Paraguay andavam com

pletan1en tc nús. E11tr etanto, Staden. e o autor da " E nfor1nação 
do Brasil" assig11ala1n o emprego da tipoia como vestuario femi
nino entre os m esmos i11di~s. Esta contraclicção explica-se facil-
1ne11tc: Sladen tinl1a lJrovavelmente e111 vista os Carios da costa 
s11l do 13rasil, 011de o cli1na é frio de1najs no inverno para que se 
pos~a ?ispe11sar .~ot1pa. Cor1ta Ra1nires na s11a farnosa carta. que 
os ind1os guara111s de Sa11ta Catharina não diff eria·n1 em. nada 
dos de Per na1nb11co, a não ser r:.isto, c111e ei1tre elles as rr1ulheres 
casadas f uzia111 " ·pequenos mantos de algodão". Diaz de Gt1zmán 
n.os en sina por seu lado que no actual Estado de Santa Catharina 
o algodão dava en1 abunclancia e q11e os indios o colhia m para 
f azeT roupas. Nu111 documento do sec11lo XVII faz-se ig11almente 
a llu.são ás :oupas de algodão usadas pelas 111ull1eres gua ranis da 
bacia <lo Rio da Prata e Dobrizhoffer r ef ere que as lnulheres ca
inguas vestian1 u111a tipoia de fibra de pin110. 

Durante os sec11los que se seguira1n á co11quista, o uso da ti
poia gene1:al~zou-s.c c~rla vez n; ais, graças ao zelo c1t1e emprega
ran1 os 1111ss1onar1os para vestir suas ovelhas de inodo dece11te. 
A tipoia é ainda hoje 11sada pelas 1n1ilheres das trib11s dos Chiri:. 
guanos, (iuaraiú~1 e Pa11serJ1as. E11tre os Ararandeuaras ellas se 
ar>rcscn tan1 co111 a sua fórn1a mais pri111itiva: a de u1na f ajxa bas
tante estreita feila scgu11do o mesrno processo que as rêdes e com 
que as 111 ulhcres e as 111e11inas cobre111 os quadris. As indias ten1-
b és não tê111 tipoia siJ1ão para tra11sportar os fil11os, n1as ella é 
bastanle lar ga para envolver e111 parte o corpo da 111ãe. 

_ ;.\ tipoia e a tanga 11ão f oran1 adaptadas pelos l upinambás 
senao nu1na é1)oca basta.nte tardia e sob a infl11c11cia dos brancos. 

5) Camisas 

A loúga e larga camisa q11e consti ll1ia por assi111 dizer o cos
tun1e 11acional dos i11dios dos A11des era usada por toda a 1)opu-

• 

• 
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lação masculina das tribus tupis-guaranis do alto Amazonas. 
Abundam as descripções da peça do vestuario; entre os Oma
gt1as descia até os joelhos, entre os Cocan1illas, apenas até a boc
ca do estomago. 

O que tornava esse vestuario partic11larmente notavel aos 
olhos dos europeu e das outras tribt1s i11dias menos civilizadas, 
eram as i11nun1eras figuras coloridas, traçadas a pincel, que con
stitt1ia1n a sua decoração e de11otam ainda uma vez a influencia 
do Perí1. Esses desenhos eram geralmf'nte ver1nelhos e11tre os Co
ca1nas, pelo menos, e a materia cora11te adoptada, o urucú. Esta 
adheria mal ao tecido c1ue desbotava ao menor co11tacto. No .re
latorio ·da viage111 de Teixeira são c11u1nerados cuidaclosiamente 
as <liversas côres que davam ás camisas, dos Omaguas esta ri
qt1eza de tonalidades, cujo elogio é tantas vezes feito pelos anti
gos viajantes. São, exclttido o vern1ell10 - o azt1l, o amarello, o 
alara11jado e o verde. Nas diversas tribus do Amaz:onas e se11s 
affluentes, os viajantes conte1n·poraneos puderam adquirir ca
misas de algodão que, 1)ela fórma e pelo lypo dos n1otivos orna
mentaes co11stit11e1n similes fieis das qt1e os co11q11istadores i1ota
ra111 entre os 0111aguas e os Cocamas nos primeiros annos da co11-
quista. 

A cami~a esteve tambe111 en1 ttso e11tre os Cainguas; é, pelo 
menos, un1 vestuario anaJogo c1t1e Dobrizl1offer faz allusão c1uan
.do· 11os fala da "t11nica feita (}e fios ele mall1as estreitas ele cara
guatá ", que cobria o corpo de t1111 jove1n in<lio "dos pés até os 
joell1os": Essas camisas de caraguatá são bem conhecidas no 
Chaco. 

Os G·uaraiú~ e os CJ-tirig11anos t1sa111 essa veste ;provavelmente 
desde a época e111 crue se f'ixara111 ao pé dos J\.ndes. Elia é men
cionada entre os Guaraiús desde o fin1 do eeculo XVI e entre os 
Cl1irigua11os no scc. XVII. Lízárraga refere co1n effeito que este53 
t1ltimos usavan1 t1111a ca111iseta que descia até o 11n1bigo. Os Gua- ~ 

raií1s fora'n1 08 t1nicos que usaram cainisas de caséa de ar:vore: 
foi sob a influencia das tribus vizinl1as que elles adoptaram essa 
substancia. 
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f?) Mantos 
. . 

Embora o uso do 111anto de 1)elle seja li111ita<lo aos povos do 
st1l da America Meridional, foi adaptado por algumas trib11s gua
r~nis, 9u que fala1n guarani. "A parte do paiz sit11ada debaixo 

·do tropico de Capricornio, diz-nos Staden, é alg11111 tanto fria; 
ahi vive a mesn1a nação de indios que se cl1an1am a si mes1nos 
Carios. -·Estes preparam ·para se cobrirem pelles de animaes 
selvagens." O fàcto referido por Staden é confirmado pelo q.t1tor 

' 

, 
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~ 

Indios borôros enfeitaãos _ para um.a festa. 

. . . ... ' . 

da "1'~11for11iação dq Bra.síl", l)Or Soares de So11za e por Lozano, 
que ex11lica co111õ . e:{ palày1:a á.ó, qt1c é 11on1e <le uni animal cuja 
pelle era a1lreciada pelos ta1lés; se tornou p~ra esses indios syno-
11ymo de "roupa". Antigo doct1mento que faz provavelmente al
lusão aos Guaranis de Buenos Aires faz saber que estes andavam 
nús no verão e cobertos de pelle$ no inverno. 

• 
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Os Carios de que se fala nesses autores são talvez tambem 
Charruas ou Querandís gt1aranizados; assi1n, Marti1n Affonso de 
Souza enco11trou na e1nboccadura do Paraná um indio chana 
, ,estido de pelles de a11imaes e que com elle conversou em gua-

. 
rani. 

As m eninas Omaguas envergavam e1n certas cerimonias 
"n1antos que eram presos nos )1on1bros e caian1 ao longo do cor
po" . Cl1a11 tre y Herrera assignala ai11cla os 1nan tos "como bas
quifia~" usadas J)e~os adt1ltos por occasião de certas festas. Reug
ger v1u alguns Ca1nguas de ·q11e u1na ·parte do corpo era cober
ta "por u~ l)e~,aço quadrado de 1)anno de algodão de fios forte-
1nentc torcidos . Cl1an1a elle a essa peça de vestuario, "1na11ta". 

í) Cintos 

Os Chiriguanos e o·s Omàgtu1s são os 11nicos 1"tIIlís-guaranis 
de que se póde c-0m certeza dizer que usaram cintos tecidos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Os Jurunas e os Chipaias tê1n como vestuario nacional lar
go~ cintos compostos de varias carreiras de perolas enfiadas ni1n1 
cordão bastante co1nprido para fazer varias vezes a volta do 
ventre. 

8) Sandalias 

. . Elias são· usadas ape11as µelos Chiriguanos, que nisso âinda 
J tn1 tara1n os Quicl1uas. 

l)) ORNATOS DE PENNAS 

1) P~nnas colladas no corpo 

.Ao la~o ~e ornatos, cl1ja technica é n1uito desenvolvida, os 
!up~11a1nbas t1n!1ai:i1. conservado para se enfeitaren1 um processo 
1nte1ra1nente pr1n11t1vo. Untavan1 o corpo todo de resi11a ou de 
lllel e 11Cllc CQ}}ava1n fina pe11puge111 tirada do 1)CSCOÇO .de certos 

• 
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passaros. Apreciavam IJarticular1ne11te as galli11has brancaSt, 
cujas pennas cortavam mttlto iniudas e ti11giam, em seguida, · de 
vermelho, fazendo-as cozinhar co1n páo brasil. 
.. ... ...... . ... • ( • .......................................... ,. 

Cobria111 igualmente a cabeça de pennas que faziam adhe
rir aos cabellos com gomn1a ou cêra, o que lhes dava a apparen
cia de usar peruca. Como essas pennas tinl1am grande valor e el
]e~ desejavam servir-se dellas outra vez, lavavam-nas com certa 
raiz para separai-as dos tufos de cabellos, que a ellas tinham fi
cado collados e que elles tinl1a1n sido obrigados a cortar. 

O costu1ne de collar pennas no corpo está bastante espalha-
clo na America do Sul. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' • ' 1 

2) Carapuças ou cocáres 

Na carta de Caminha ao rei de Port11gal trata-se, em varias 
Jogares, de cara·puças Oll barretes de penpas. l)nra 1nais exactidão, 
r eproduzo essas passagens sem traduzil-as: "e t11n clelles ll1e de11 
um so1nbreiro de pennas d'aves co1npridas, com t11na copezinha 
pet1ucna de pe11nas vermelhas e pardas co1110 a de papaaaio" -
" t . o ou ros traziam carapuças de pennas a111are1las e outros de ver-
111elhas e outros de verdes" - "E lrouxcra n1 de lá 1nuitos arcos e 
barre tes de pennas d'aves, delles verdes e dcllcs a1narellos" -
" ... e carapuças de .-pen11as verdes". 

Léry e Tl1evet me11cionam essas cara1luças en1 varios topi
cos; ellas tambem não passaram despercebidas aos olhos desse.ob
servadol' excellente que é Gabriel Soares: "Usam tambem entre 
si t1mas carapt1ças de ·pen11as a1narellas e vermelhas, que põem 
na cabeça, que lh'a cobrem até ás orelhas". Claude d'Abbeville 
c111~ se interessa sempre vivamente pelas technicas dos indige11as,, 
deixou-nos desses barretes a descripção seguinte: "elles se co
brem de pennas, ot1 de certos ornatos feitos de plt11naSi verme
lhas, azues, verdes, amarellas e de outras côres extrema
mente bellas, q11e ellas sabem combinar maravilhosamente. En
trelaçam-nas a seu bel prazer, de modo que uma côr sobresai11-
do, .faça app!lrecer a o~tra; depoia arranja,m-nas e co~·põem-nas 
muito art1st1camente~ ligando-as pela ponta mais grossa com fio 

• 
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de algodão trançado ã inoda de rêde, d e sorte q11e .por dentro se 
assemell1a111 as rêdes de pescar, 011 antes a mn tecido d e inalhas 
muito peque11as · i11as por fóra ·todas essas bellas e raras plumas 
estão de tal modo entrelaçàdas e arranjadas: con1 tanto artificio 
que não se póde vêl-as nem co11sideral-as sem as admirar. 

"Elles fazem desse modo barret~s que chamam acangaop ou 
então acan assoyâne com os quaes cobrem a cabeça nos dias de 
solemnidade. 
•• ! ••••••• •••••••• ' •• • •• •••• • : • . • ••• ~ ••••••• • . . .... ...... • ) • · ~ · · · .• • • 

As tribus tupis-guaranis 111o·dernas ·que ainda 11san1 carap11-
ças de pennas são os A11etós, os Camaiurás, os Ma11és e os M11Í1-
·durucús. ·Nestes ulti1nos; as ·r>e11nas do barrete são presas 11os ·nós 
de u111a especie de tecido formado de inall1as extrema1nent.~ aper
tadas e que eobre o cra11eo como ur11 solidéo. Esse ornato era co
nhecjdo dos J11r11nas, e11treta11to, as carapuças com 1que elles co-· 
briam a cabeça po1· occasttão da viage1n de l{. von den S teine11 
não le1nbra1n sinão de 1011ge as dos T upinambás ; red11zem-se a 
si1nples rêde de algodão co1n uma beiráda de pennas. Embora 
seus vizinhos usen1 ainda gor ros de i)en11as, os Camaiurás não 
fazen1 m e11os uso de toucas de algodão de malhas desrJrovidas de 
pennas. No Chaco, co1110 outrora na r egião a11dina, usan1-se espe
cies de; toucas de filt'.~ q11e não se· póde assi1nilar, con10 fez· errada,.. 
n1ente Nordenskiüld, ás dos indios acii11a en1i1nerados, porque .a 
sen1ell1ança des~-e1:: dois ty·pos ~ ele carapuças é muito lon·ginquá. 
Os Jibaros (Jivaros) põem na cabeça tnn tecido de l)lumas c1ue 
se p úde aproxi1nar das caraptt~·as estu<ladas aq ui, he1n que a fúr-
ma seja radicaln1e11te differénte. , · · , · · 

A carapuça <le pe1111as é or11,at() bast~n t'e ~~a~·o na: An·tcrica (lo 
Sul ... apparecc quasi ·unicamentg ao· 11orte e ·ao· snl <l'() ·rA111azo
nas, I}Odendo a s:ua prcse11ça cntr~ os rr sarriakolcos··explicar-se· por 

·influencias vi11das do 11orte. · · · 
1 • ' • • , 

MÉTRAU}Ç -,,La Civilisation- l\fatériell~ --- _pags. i20-36. 

- 3) Cabeções de pennas 

• • • • 4. 

.. 
• • 

' , , ., .. 
' ' . . ' ., ., 

4 J .. ~ 1 . 
. . . Clatrde d'AblJeville 11os diz a proposiio deste or~1~tó. : · "~ 

em logar de golla ot1 collarinho usam um bello collar de plumàs 
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tecido con10 aci111a (isto é, co1no as carapuças descriptas antes 
dos cabeções) , que eJles cha111a111 Aioaâcara ". 

MÊTRAUX - La Civilisation Matérielle - pag. 139. 

4) Collares, braceletes e ligas de pennas 

O M11seu de Copenhague posst1e 3 collares de plumas ver-
1n.ell1as, ~em duvida, adc1uiridos aos rfu·pina1nbás CJlle, como não 
'o ig11oramos, fabricavam collares com pennas dessa côr, prova
veln1ente, as dos ibis rubra. (1) . . 

"Ellcs fazie1n ta1nben1, diz Clat1de d'A·bbevilJe, hraéeletes 
(Jlle chan1am rnapouyh .couãy chouãre corn fio de algodão, e1n 
torno dos qnaes lia en1 gran.de qua11tidade longas plurnas de cáu
da de arás, que são bellissi1nos })assaras, tend.o o costu1ne de us'ar 
e$Se$ braçaletes e1n suas festas de gala u1n pot1co acima do coto-
·vello/' As ir1enções deste ulti1no ornato são nluito abundantes. 

. Os 'fupina1nbás passavam en1 torno das pernas, abaixo do 
joelho ligas de pennas. 

5) Mantos de pennas 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Nas paginas {)recedentes, tive, inuitas vezes, occasião de fa-
·z·er notal' o gosto pronuncia<lo dos Tupinambás pelas pennas des
te passara (guará). Esta predilecção nos é attestada pelos anti
gos cl1ronislas. Os Tupi11anibás cn11)reendia111 cacla ar1110 verdà
deiras expedições á cata desse passaro e ·delle faziam set1s mais 
])e.llos or11atos. Cor110 as ibis rubras começava1n a desapparecer, 
· elles as criavam nos se11s terreiros. 1\ilas a. ciua11 tidade de pennas 
de guará que esses índios podiam reunir, não devia bastar ·para as 
~~1as 11ecessidades; era provavelmente para substituil-as que tin
giam de vermelho as pe11nas de certos- passaros e das gallinhas 

· b~ancas que os europeus lhes trouxeram. Marcgrave faz obser
·var que os mantos dos T11pinarnbás eram de pennas de guará. O 

(1) Nome scientifico do guará. 

• 
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• 
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no111e que linha esse ornato, segundo elle, é urr1a prova da. vera
cidade do seu asserto: chan1avam-no guará abucu. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E', cerlan1er1lc, u1n 111a11to de pennas que ' ' az Ca111inha desi
gna co1no " um panno de pennas de nluilas côres, maneira de te
cido assaz fermoso" e que foi enviado ao rei D. Manoel. Lery 
chama esse ornato roupa, assim como Thevet. Cardim compa
ra-o a t1ma capa: "sae o matador em uma dansa, feito alvo como 
uma po111ba com barro branco, e uma a que chamam capa de 
penna, qt1e se ata pelos peitos, e ficam-lhe as abas para cima co
mo asas de anjo". (pag. 188) . 

Gabriel Soares nos e11sina que a fabricação dos maµtos era 
trabalho exclusivamente rnasc11lino. ·Claude d' Abbcville exprime
se, a respeito, do segui11te modo: "tudo isto é ad1niravel, mas não 
é ainda nada á vista dos seus n1antos que elles chnmam assoyâné, 
tecidos de diversas plumagens das mais bellas qt1e se possa citar, 
ós quaes desce1n até o m eio das coxas ou até os joelhos e de que 
elles se serve1n, não sempre, 111as algumas vezes, não por vergo
nha de se vere1n nú$, mas por prazer; não apenas para occultar 
sua nudez, mas para se enfeitare1n e apparecer e1n mais bem ves
tidos em suas festas e assembléas solen1nes, onde faz. gosto vel-os 
tão elegantem ente vegtidos . 
. . . E'. a .Mar cgrav q11e. dev~1nos a 1nelhor dcscripção do manto 
.de pennas tupinan1bá. 

Faze1n ta111ben1 ma11tos de fios grossos de algodão, trança
dos á se1nell1ança de .l'êdes, e a cada nó. . . presa u1na penna, de 
i11odo que todo o n1a11to fica coberto de pe1111as, t1nif ormemen

. te, e estas 11un1a disposição agradavel co})ren1-se s•uccessivamen
te co1no escarnas de peixe. 

· Esse m a11to te111 superior111en.te um capt1z1 de modo que póde 
cobrir toda a cabeça, os hombros, as nadegas e até as coxas. 

Usam deste 1nanto, como ornato e por necessidade: co1no 
.ornato, porque é tecido com pennas inuito elegantes, pennas ver
. melhas de guará ou ainda entremeadas de pennas pretas, verdes~ 
~marellas, de côres variegadas das aves aracucarú, canindé, ara .. 
ra, etc., por necessidade, porque a cl1t1va não a travessa esse man
to, mas escorre ao longo delJe. Chamam a esse manto guará 
abucú". 

• 

.. .... .. ~ ·.; Indio ela tribu Pçrecl - Matto Grosso. . ~ . 
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. Do po11l~ de vista iconographico as melhores figur~çõ~s de.S-

s~s 1nantos sao de Stade11 e da edição allemã de Léry. ~·~, .. ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 •• •• < ........ ... " ....... . ...... ..... , .. . 

Os mantos de 1)ennas são ainda mais raros na America do 
Sul que as carapuças. Abstracção feita do Peru' onde as tunicas 
de re.nna~ são extr~ma1nente frequentes, 111as pertencem a 'um 
ty·po 1nle1ramente d1fferente (las nossas, pois as pennas são cosi
das num pedaço de panno, esses orna tos apenas são co11hecidos, 
que eu saiba, das tribus ~guintes - Guaranis, Jurt1nas, Camaiu-
rás e l\f11ndur11cús - · ou ~ejam tribus ttipis-guaranis. · · 

... ' ... - : ., ... . 

6) ·Ornatos diversos e modo de conEervação das plumas· '· .' · ... l. 
. " ... ~ ~ 

• • ~.. • :ê. ... ~ 

· Quando os Tupinámbás· ia1n á g11erra ou to1navam parte 
11un1a festa, ia1n não . sómerite cobertos dos ornatos enumerados 
mais acim~, mas a sua indumentaria é ainda completada· . pQI
~~11a espec1e de granqe roda feita de. pennas de avestruz .(en1a), 
l1~ad~s ponta ·p~r po11t~ e q11e e~a suspensa sobre as nadegàs por 
uni Clnto ou dois cordoes que se cruzavam no peito. Essas ·::"ro
dellas" er?m t~1nbem u~adas pelos Tapuia~. Os Tupinambâs. có.l
lav:am, ale111 disso, nas temporas 1)elles de tucano, que pendiaiµ 
co111? antolh.os. Parecem ter, portanto, procurado tirar todo.·)> 
}>arlJdo poss1vel da~ esplendidas !Jlumas que ll1es . fo·rneciám .... ~q8 
p~ssaros do s.eu pa1z. Com ellas guarneciam até: suas macana5, 
seus arcos, suas flecl1as. e sel1s escudos. ·. :. '.. 
. · · "Üs "diaden1as, as carapuÇas e os mantos parecem. ter ~ifl~ 
011:iatos reservados aos ho1~1e11s. As mulheres contentavam~se .~ 
collar pcnuas no corpo. · _ "; ,·'-- ,: : '':; 
·> 'C Para. pôr ao abrigo ·.de. :todo da111no as pe(1na~s ~mpr~gá(iis 
~~mo .~nfe1te! . clles as guardav~am e1n p~daços de ba.~J.>.ú ... t,apªÜ.gs 
co~ cera. . - ; .. _~.. .,· ; · . :.-..::s· 
)~:.:' ,, . ' . . • . . • ' . · ··~ ·.:. ' . ·-·. :; j 

:1~\· .. Descoloração artificial das pennas dos passaros vi~~s : · ~ -,; ~~~i 
. , . . t ., 

. ·~· : . 

;~.·~ .. :. Scg~1ndo .teste111l.tn.l~? dt: G~11da,•o e .(;ahriel Soares,. os :Tii- t 
pitla~bâ.s S.ab1am n1od1f1car a. ç9r_natur~l ·das pennas: do~ paS. 
ros vivos; elles depe11navam un1a certa especie de papagaios ver
des e untavam-lhes o corpo com "$âng·ue de sapo". As novas pen-

f 
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nas q11e brotava1n to1navam .uma coloração vermelha ou ama:
rella. Essa operação, que os crioulos <la Guyana Franccza cha-
1na1n tapirage era }Jraticada não sómente por todos os indios des
sà . colonia, mas ainda pelos da c;uyana Ingleza e da Venezuela. 
Este processo, que 11arece ter sido 1nuito co111111u111 ao norte .do 
Amazonas, não o era menos para o sul desse rio: Martius obser
vou, entre ot1tros, nos M11ndur11cí1s. 

8), Toucados 
J • '. ' . 

Mt'l'RAUX - La Civilisation Mater. - p ags. 139-49 . 

' · Por occasiõ.o de certas festas as mnll1eres Chjriguanas 'cin-
ge111 a fronte co1n uma estreita faixa prateada e provida de 1011gq. 
ca11da. Seinelhante ornato existe ta1nbe1n e11tre os Cainguas que 
lhe dão a apparencia de t11rban'te. Co1npõe-se, com effeito, de un1 
~argo cjnt~ enrolado e1n -torno da cabeça e cujas franjas pcnden1 
sobre as costas. Tufos <!e .Pluµ1as são cosidos no bordo SIUperior ou 
passados entre os fios da trama. . 

Segundo Chantre y Heri·era, "os Omagua<} enfeitavam a -ca
beça de "llautu", cuja b·elleza era ainda realçada por 11111a gri-
11alda e pela variedade das plum·as de differe11tcs côr es dispos
tas cuidadosamente e entretecidas com gosto" . . 

A presença da faixa frontal tecida nas regiões directa ou in
directamente inflt1enciadas pela civilisação andina, põe fóra de 
duvi~a sua proveniencia peruviana. 

Un1a especie de diade1na feito con1 pelle de jaguar é t1sado 
p~los Camaiu~ás, 01~ pelo 111e11os o era por occasião da viagem de 
K. -von den Stein. O to11cado mais f i:equente destes índios,. assi111 
como de seus vizinhos, os A11etós, é uma larga corôa de pall1a 
tr~1.1çada, que le1nbra extranha1nente t1m cl1apéo ca11oeiro, cuja 
aba e cujo fundo tivesse111 sido levantados. Entre1ncando hastesi
nhas pretas e brancas, estes i11dios obtêm tnn dese11ho regular 
que faz dessas corôas soberbos trabalho~ de trançados. Quanto 
aos Cainguas, usam por vezes barret~s conicos feitos de 111na só 
peça, cuja fórma e tecl1nica desenvolvida accusam origen1 recen-
te, provavelmente européa. . . 

e 

, 
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9) ·ornatos labiaes ' . 

1:.~ntre os Tupina111bás o uso do otnato labial era privilegio 
exclusiva1nen te 111asc11lino. A f órma e a 1na teria variavam confor
me a idade tlos indivicluos. As crianças tinham o labio i11ferior 
furado quando attingia1n 5 011 6 a1111os; esta operação fazia-se 
com u1n furador de chifre de veado ou com 11ma lasca de bambú. 
Os ornatos dos n1oços pertencia1n a dois typos, segundo eram de 
madeira ou de osso. Estes ulti1nos era111 delicados, de fórma co-
11ica e o seu compri111ento atti11gia de 4 a 5 centímetros; os d~ 
primeiro typo eram sin1ples batoques de 1nadeira. A' guisa 'd~ or
nato labial, os jovens usava1n igual1nente pedaços de concha 
"muito 1)olido e arredondado pelo lado de fóra do 1abio e um 
po.uco co1nprido ou oval por de11tro para retel-o e servir de pre
silha'', on então usavan1 sin11)lesn1ente u~na pequena pedra. 
· Os or11atos labiaes <.ios adultos erarn ·se111pre ·de pedra, cuja 
11at11reza não era, entreta11 '. 0 , i11differeritc. As verdes era1n as mais 
apreciàdas· e as r11ais geralmente usadas. Segundo Staden os ten1-
betás de crystal de rocha era111 larribe1n frec1uentes; outros auto
res enurr1era111 os que eran1 lall1ado e1n pedras ci11zentás 011 azues, 
insistindo elnbora stobre a pref ereJ?.cia dada ás verdes. 
••••••••• 7 •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ·• ••••••• . . . 
· ·. Entre os Tupinambás, os ternbetás eram Hsàdos no meio do 

labio inferior . Alguns i11dividos J)erfuravam as faces junto das 
cornissuras para al1i i11trod11zir dois ornatos supplementares, que 
eram qrdinaria111ente 1011gos, · finos , · se1npre ·menores q11e o do . . . . ; me10. · 

O uso desse ornato está longe de ser commum a todos os 
gr~pos desta raça (tu pi-guarani), corno muitas vezes se julgou. 
Póde-se ver que falta aos Tupis da bacia amazo11ica ou qt1e apre
senta 11elles u111a fól_'ma inteira1nente rudimentar e primitj''Sl. 

r 

10) Ornatos nasaes 
. . . .,. ,. . . 

O T . b' f . . . s up1nam as az1am 11m 011 dois buracos nas azas .do na;. . ~ 

r1z para al1i enfiar pedaços de -madeira con1pridos e finos ou-)>&'.'. 
quenos ossin.hos brancos. Segundo um antigo , documento, os 

( 
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Guaranis do Rio da Prata enfiavam no septo 11asal perfurado 
um ornato que, inf elizme11te, não nos é descripto. E~te costu1ne 
é assignalado entre os indios do Rio da Prata por Pero Lopes de 
SoUZ'a. 

Os Guaraiús perfuravam o septo nasal para introduzir u1n 
pa11zi11ho ornado em suas extremidades co1n tufos de pennas. 
Como um ornato semelhante, está e1n uso nas tribus vizi
nhas, a hypothese de um empresti1no está fóra de duvida; tanto 
mais que esse typo de enfeite é estranl10 a todas as outras tri
bus guaraiús; corn excepção, comtudo, dos Om~g11as, que, po:r 
i11fluencia directa ou não dos índio$ da Colombia usavam na, .. 

• r1guera. 

11) Ornatos auriculares 

• 
. Entre os Tupinambás, os l101ner1s perfurava1n os lobulos da 

o~ell1a par~ .. enfiar i1in pedacinho de J)áo (n111ito se1nelhante ao 
ornato labial dos jove11s) ~ pedras 011 simplesment.e t1i11a hastezi~ . 
11ha . de m~deira · cercada de fios de algodão. 

1 • • ' _, • 

Os ornatos auriculares · eran1 sobretudo caracteristicos das 
mulheres· q11e enfiavam nas orelhas "cylindros ele madeira da 
grosst1ra do }Jollegar e do comprimento approxi1nado de um 
·dedo"; .ou 11m_ ·Qrnato de que é difficil fazer idéa exacta, a des,.. 
peito das numerosas <iescripções que tê1n sido dadas. Era, di
zém os antigos chronistas, uma espccie de tylindro feito de con
cl1as da largura da u1na pollegada e do co1npri1nento de um 
palmo. . 

, Nada é tão es,palhado entre os 1"u1)is-guaranis con10 o cos
tu111e de perfurar o lobulo da orelha para introduzir ~ja ttma 
penna ou um bastãozinho, con10 fazem os Guaraiús, os Pauser
nás, os Jurunas, os 1Cl1ipaias, os Uaetós, os Ca~11ai11rás, os Apia
cás'= os ParintintiJ.1$ e os Oiampis, seja u1n cylindro grosso, como 
fazerr1 os Mundurucús, seja u1n 1)edaço de casca de arvore, cui
dadosamente enrolado, .como entre os Apiacás, seja, emfim, 
tlma rodela f.eita de casca de fruta, como e11tre os Ararandeua
ras. 

• 

1 

1 
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Os Mundurucús furan1 não só o lobulo da orell1a mas aind~ 
.o bordo superior. 

• • • • , • • • , • , , , , , • • , • I • , • , , , , • •• } • • , • • • , , , •,' , • e \ e • • • • • • • • • • • • • • 

Os brincos triangulares de co11chas são un1 ornamc1ito ca-
racteris tico dos Cainguas. ' 

Os Omaguas e os Iurimaguas usavam brincos de ouro. 

12) Braceletes 
' . 

Or. braceletes de 'lle111~as, de ·q.ue tratá111os anterior.µiente. 
era1n tnn ornato especial111enle m.asculino; é ás' 1nt1lheres .qi1e 
JJarece 1fer s:ido reservado o t1so dos ({Ue Lery descreve nos ter-
111os seguintes: "Elias fazem grandes braceletes, compostos de 
varios pedaços de ossos brancos, cortados e talhados, ·á g11isa. de 
gra11<les escamas de peixe, o~ quaes ellas sabe1n tão be1n 11sar e 
ju11tar tão exactan1e11te um com outro co1n cêra 011 outra gom-
1na <le pcrn1eio, que não é possível fazei-o melho.r. Isso as~im 
féito com o ta1nanho approximado de u1n pé e 1neio não se póde 
·1nelhor co1nparar que aos braçaes 11sados 110 jogo da péla." 

Sabemos por Claude d' Abbeville que conchas cortadas em 
quadrados eram lambem empregadas na feitura desses bracele
tes e que eram colladas eo1n gomma e1n pedaços de panno. 
·Exa1ninando os differentes 1nodos como eram usados os colla
res, vere11.1os que as 1null1eres os enrolavam muitas vezes em 
tor110 do braço. Reco11hecia111-se entre os 1~upinambás as mo
ças p11beres pelos atill1os de algoclão que lhes apertava111 os ·bi
ceps e que ti11ha1n provave1111e11te sig11iflcação religiosa. l>oJin
do 'n'í1n1a pedra certas especies de concl1as, aquelles intiios obti-
.r1ha111 pe([Ue11as argollas "não ·mer1os brancas e pt>lirlas do que 
o inarfin1 ", variaH das (1uaes 1>u11ha111 nos braços dos filhof? co

_ 1110 braceletes. 

Esse nor11e de bracelete co11vem n1u.ito po11co aos atilhos 
.de cabcllo de algodão ot1 de pall1a, coin q11e os Caingtias ou 
Auetós, os Ca111aiurás e os Pa1·í11lin ti11s apcrta1n os braços, se1n 
duvida, })ara ll1es augi11entar a força. Enrola11do varias yez~s 
cm torno dQJ pu11l10 co1npridos cardeis, os Apiacás obtêm ltma 
especie de enfeite em fór1na de regalo. Os Apiacás, os J11ruhas; 

J 

' ', _7.7 . ._ .. ·- -. '"· . 

os Chipaias, os Curuaias, os Ten1bés e os Pauserna~ e!lrolam 
geralmente em tor.1?0 ,dos braços f?ixas de _panno tingidas de 
11rucít. Entre os Ap1acas e os Te111bes ellas sao orn.adas de fran
Jas de algodão ou de pedaços de plumas, c1ue en~_e1t.a~ tambem 
~s Iaraos . braceletes de palha usados pelos P ar1nt1nt1ns. Estes 
ultin10~ têm lambem braceletes feitos de pedaços de ossos tu
hulares. Accrescen.tamos que braceletes feitos de perolas e. ou
tr'ora de grãos eram ou · ~ão ainda t1sados em todas as tnbus 
Guaranis. Os Cocamas-enfiam as ·perolas pretas e brancas c<:111 
que . fazem os se~s iargos b~aceletes, d: tal n1odo qt1e obtem 
desenl1os geo1netr1cos do n1a1s bello· effe1to. 

. ' 
J3) ... Anneis 

'- Os .Guaraií1s: o~ · Chipaias e. os l\!Ia11és faz~m c.on1 a casca .de 
certos fr11tos delicadas rodelas que t1sa1n a guisa de anne1s. 
·c01110 esses indios estão ha 1nt1ito tem1)0 en1 contacto com os 
brancos é muito provavel ·q11e d'estes tenl1a partido a idéa des
se ornato' tão raro na America do Sul. 

14) Co llares 

Ag contas de q_ue eram feitos os collares dos Tu1)inan1bás 
provinl1a111 "das grandes concl1as de ca~acoes", que. se. encon
trava111 e111 abt1ndancia 11a costa do Brasil. Aquelles i11d1os que
brava1n-nas en1 pec1ue11os pedaços, (fUe })Olian1 " é1n certas pe
dras dura~ co1n m11ita habilidade, t1n1as r edondasb outras qna
dradàs e al<rtt111a.s oblo11gas, correspondendo-se i1a mesma pro
-JlOrção ". ( Clat1de d' Abbeville). Os grãos q~e ti_1:h.am f órma. qua
drangular, furados nos quatro ang11lo~ e ligados. por um f10 de 
algodão forn1avam collar·~s a11alogos asi garga11t1~l1as ( carca11s) 
e111 inoda. 11a Et1ropa no f1111 do seculo XVI. As s11nples ro,delas 

) eram furadas no ce11tro e entravam na co1111losição de col.lares de 
coi11.prin1ento mtÍitas vezes prodigioso, pois que attingi.am facil-
111e11tc 11 a 12 n1etros. Os l10111e11s c11rolavan1-nos., varias vezes, 
etn volta do pescoço, Oll passa''a111-11os en1 cruz sobre o peito. As 
mulheres trazian1-11os igualn1ente en1 torno do pescoço e em 
tão grandes quantidades que- tinharn o peito todo coberto. Olt· 
tros enrod~lhavam-nos ao redor do braço á guisa de braceletes. 

• 
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-O~ dis.cos de conchas serviam lambem para enfeitar as ma
ças (r11.aca111as) , en1 cujo cabo eram collados. 

Mayntzhusen achou no local de antigas aldeias guaraiús 
fragm entos de concl1as polidas e perfuradas, que fazia1n prova
velmente parte de collares. Rodellas da mesma materia são ai11-
da usadas, embora raramente. pelos Chiriguanos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, 

Segt1ndo Dobrizhoffer, as m11lheres Cainguas ·suspendia~ a 
se11s collares á g11isa de berloques pequenos pedaços de madeira 
de f órma pyra1nidal, sem duvida muito semelhantes aos peda
cos de ·madeira conicos cobertos de pennaSi, que esses m esmos i11-
dios usa1n ainda J1oje. As contas de vidro, as cascas de frutas, as 
fibras de pall1a , os dentes de animaes são os objectos escolhidos 
de preferencia pelos Tupis-gt1aranis modernos para a feitura de 
collares, no que não differem q-uasi dos outros índios da America. · 
Algumas tribus, entreta11to, offerecem a esse respeito particulari
dades que devem ser examinadas mais de perto. Assim os Chi
paias, os Curuaias e os Apiacás não se contentam cfu perfura_r as 
nozes de tucuma para enfiai-as. mas talham-nas, ãpesar da sna 
dt1reza , dando-lhes todas as fórmas, de preferencia as de animaes. 
Norde11skiõld trouxe de entre os Pa11serna s um collar composto 
ele cerca de 100. 000 contas, cuja perfuração e reunião exigiram; 
sem duvida, um trabalho de longo folego. As contas de pedras 
(tt1rqueza, serpe11tina) c1ue os Chirig11anos 11sa1n nos collares e 
c1ue .tê1n em grande estin1a, provêm de excavações q·ue effectuan1 
em a11tigos cemiterios abandonados IJOr uma raça desapparecida 
11a mt1ito tempo. 

15) Penduricalhos 

Os Tupinambás fazian1 grande caso de un1 orna to e111 fór-
111a de crescente, de cerca de 1neio pé de comprimento e que sus
pencliam ao peito por 11m cordão : Este pendente compunha-se de 
pedaços de conchas ou de ossos, segundo t11n processo de que 11ãó 
temos dcscripção. No Guaporé, Nor~enskiõld poude vêr 11m or-

. nato de f c'>rn1a analoga, mas de pedra branca. do qnal não poude, 
infelizmente, fazer acquisição . 

. · 
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Os otolithos eram provavelmente entre os ~u~ina1nbás ob-. 
jecto ele uin respeito s11persti~ioso porqu.e .esses ind1os delles .fa
~ia111 penduricalhos quando tinham a felicidade de achal-os . ,Es
~'.as pedras são iguahnente muito apreciadas pelos Atsauacas e 
pelos Guaraiús. 

Pódem-se assignalar aqui de passagem as chapas. de bronze 
ou até qe otiro que os Guaranis usava1n e1n cer~~s. c1:cun1stan
cias solanines. Diz Dei Techo que, q11ando os fe1t1ce1ros <~essa 
11ação otficiavam, suspendiam ao pescoço d?as ou. tres P.atenas 
de prata. O tlsP ~esse typo. de e~f e1 te pelos Guarai;i1s ex1~hca cc~
mo as peqt1enas pinças dep1lator1as p~dera1n transform~r-se nes
ses gra·n4es "boi veras" que os ~h1nguan?s usam ho.1e: Ma~1~
tzhuse11 ·acl1ou nas s11as excavaçoes u1na cl1apa de ped1a ne~ra 
com buracos de suspensão e qt1e elle stippõe ser 11ma c11apa 1>ara 
o peilo. 
. -()s ·Apiacás amarram e1n torno do pescoço ~s concl1as que 

II1es servem de trincho. O numero dos i>endur1call10S( q11e· as 
c.rianças Parintintins têin no peito é consideravel: são, geral.
n1ente, garras, dentes, tufos de plumas, etc. 

16) Ligas 

Deve1nos a Claude d' Abbeville uma bôa descripção do as-_ 
pecto desse enfeite entre os Tupinambás: "Além d.o. mais, t~n1 
elles 11ma especie qe ligas que chama11_1 ta.bac~ur~, feitas de fios 
de algodão, maravill1osa111ente be~ tecidas e t~o JUStas qu·e· pa~e .. 
cem ser todas de u1na ·peça, em forma de cordao 011 pequeno cir
culo· de dois dedos de largura, enfeitado en1 toda volta por bellas 
1>l11111as de diversas côres, nas quaes enfia~ a p~r!la, 1>ondo-as á 
altt1ra dos jarretes; afim de qt1e sobres:a1a1n 1na1s, usa1n <luas, 
u111a sobre a outra, deixando t1m cl1anfro entre as duas, de tal 
1nodo que parece111 nem .mais ne1n menos. que n1n d111llo cor.dão -
'bem enfeitado. Ordinariame11te, as jovens usam na ))erna ligas 
&

0

en1elhantes, ·salvo qt1e não têm pennas, sendo feitas sómente 
de fios de .. algodão, como as ligas acima ditas, de que se servem 
o~ homens para se enfeitarem". · 

Faixas analogas ás de q11e fala _Claude d'Abbeville são ai11da 
usa~as pelos Apiacás, pelos Maués, pelos Jurunas, pelos Cl1i-
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paias, pelos Curuaias -e -pelos Émerillons. ·São substit~das 
por um sin1ples fi o de pal11a e J1tre os Ararandeuaras, os 
Te1nbés, os Guaraiús, os .. t\uetós, os Can1aiurás, os , Ca:
inguas e os Parintinlir1s. · C onve1:n ajuntar (JUe essas ligas são 
gerahne11te am arradas acima do tD_rnozello e abaixo dos joelhos 
e são desti11adas a augmentar a força ~uscular da perna. 

Os Apiacás usan1 , em torno do tor11ozello envoltorios ana~ 
logos aos que t1sar11 em torno· do })Unho. 

' . 
d) DEPILAÇÃO E PENTEADO - . ' .. 

' 

Todos os antigo·s víajíl11tes- se impressionavam com o. 'facto 
de hon1em e i11ull1eres Tupinambás tirarem cuidadosamente to
dos os pellos elo corpo, incltisive cilios e su·percilios .. -Este · habito 
f. co~1n1u1n , s~be-se, a quasi todas as populações indígenas sul• 
a1ner1ca11as. E .. ntre as qup faze1n excepção á regra, achan1os duas 
tribus Tupis-gua1:anis, os Guarãiúg e os Maués. que deixavam · 
crescer a barLu, proY·avel1nente, ·para imitar os brancos. Entre os· 
p~i1neiros as barbas at-tingia111 proporções verdadeiramente pa
tr1archaes . : 1 ··! ·: ·1I!'I 

Antes que os brancos l1ouvesse111 introduzido entre os Tu~ 
pinan1bás as pinças depilatorias, os pellos do corpo e do rosto 
eraf!l. arra11cados ~om as unhas e os· supercilio~ rastpados com o 
aux1bo d~ 11111 caniço corta11te ou de un1a faca de crystal de ro-·_ 
cha, 111ett1da com uma cunha entre os dois rarr1os de uma vara 

, dobrada. ()s Chirígua11os de1Ji~a1?-se com pequenas pinças de 
inetal, que lhes fora111 transn11tt1das pelos povos dos Andes· ·e 
que co1n o ·correr do fe11:tpo se -transf o miaram : em ornainento ~ .. ~ 

Os l101nens Tupii1an1bás ti:nl1am o -'l1abito de raspar ·os· ca-. 
hellos 11a parte anterio1• da cabeça: Esta tonsura, qu·e elles fazian1 
co1n u1na faca de caniça ou dé crystal, tinha a fórma âe uma· 
ineia lua, ou, 111ais freque11temente .ainda, de uma co'rôa de mon
ge. Dos lados elle!!l cortava1n -os ,cabellos á altura das orelhas ' 
n1~rtelando-os co11~,u111 111acl1ado de pedra, e atrás deixavam-nos 
cair no pescoço. E provavel que · ll1es desse1n o 1nes1no com
primento, queim_ando as pontas, co.mo· faziam os l\'Iotoias. - ' 

A to.nsura nao parece ter-se espalhado igualmente entre te· 
das as tr1bus Tupis-guaranis da costa. Os Tupinas tinham os ca-

/ 
I 

,, 
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bellos compridos até as orelhas e cortados c111 angulo recto na 
frente. E11tretanto, algu11s dentre elles raspavam a parte anterior 
da cabeça á se111elhança do~ seus pare11tes da costa. Os Amoipi-· 
ras cortavam og c.:'lbellos redondos como os Tapuias. O costume 
de raspar a cabeça total111ente ou e1n parte é 111uito com1num na 
America do Sul e acha-se en1 tribus que perte11ccm a familias 
linguísticas e a niveis de civilização m11ito differentes. . 

Po1· occasião de sua fan1osa viagem ao Xingú K. von den 
Steinen po11de verificar que os indios K11lisehu usavam a to11s.u
ra de S. Pedro e que os .Suiás a de S. P~ulo, isto é, que os cabel
Ios ·dos primeir-0s eran1 cortados em corê>a no alto· da cabeça, que 
os dos segundos era111 ras1Jados na p~rte anterior. A tons11ra de ,S. 
Pedro estava em n1oda entre os Caingl1as, os Mnnitsauá~, os Cait1-
gang~; 011 Tupis <lo Paraguay, os Pareeis e os i11<lios de Sa11ta 
Martha. Ao contrario, a de .S. -Paulo estava e está em uso entre. 
os Guaiaquis, os Ht1aris, os Caiapós e os Caribas do Ore11oco. 

, Ao lado dos <.lôis typos de to11sura que acabo de descrever 
existem outros. Assim os Guanas rªspam completamente o cra
neo, te11do embora o cuidado de deixar brotar um tufo de cabel
los no alto da cabeça; os Patachos e os Machacabis têm o mesmo 
penteadQ, co1n a 11nica differença que i1sa1n dois topeles, un1 
adiante e outro atrás. Entre os Ml)aiás, os l1omens são con1pleta
mente tonsurados, ao }Jasso que as 1nulheres "conservam desde 
a fronte . até o alto da cabeça t1ma faixa de cabellos da largura 
de uma pollegada e um pouco menos alta". Os Mundurucús e os 
Maiort1nas raspam toda a··parte a11terior da cabeça com excepção 
de um tufo. que elles deixam perto da fronte. A n1ais extraordi.:. 
naria <.lessàs tonst1ras é se1n contradicção a dos indios do baixo . 
An1azonas; comp11nha-se de va.rias corôas de cabe1los, dispostas 
en1 escadinha. • . 

, 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Quanto aos Manaves, raspava111 con1pleta1ne11te a cabeça 
para não deixar aos i11imigos por onde pudesscn1 seg11ral-os dn
ran te a batalha. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, A tonsura é geralmenté reservada aos ho1nens, mas entre os 
l\fundurucús, os Paiaguas, os ~fbaiás e os Ht1aris é igualmente 
praticada pelas mull1eres. Entre os Tapuias esta moda era limi- • 
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fada aos chcf cs, o que permitte st1ppôr que elles a julgavaqi .. ~le-
ganlc e a t0111a ra1n de en11)restin10 aos ~f11pinan1bás . -· 

As 111ulhcr es· 'fupina111bás (leixava1n crescer os cabellos q~1.e 
traziél!111 soltos nas co~tas. Para trabalhar, puxavam-nos ·para c1-
n1a, prendia1n-nos na cabeça con1 um cordel de algodão tingido 
de vcr1nelho. As n1ull1eres Tupi11iquii1s cingiam a fronte com 
nn1a fai xa de f ibras vegetaes. 

! • • • • • • • • • • • • • • • • ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

As ,n1ulhercs Tupina1nbás tinham grande c11idado ço111 os 
cabellos e i11u1ca deixava1n -de pe11tear-se. Gabriel Soares· affir
m~ qt1e antes da ch egada ·dos brar1cos, que ll1es forneceran1 pen
tes e111 g rande i1u111ero, ellas desen1baraçavam os c~bellos co~~ 
a '.vagen1 elo fruto -do anhangaquiabo, que te111 m .ais ou 1nenos 
a fórrna <laquelles instru111êntos, asserção que é, S(:!m d11vida, 
exâcta . Os au lores a ntigos 11ão fazem nu11ca allt1são á existen-, 
eia entre os '"fupina1nbás de pe11tes de fabricação indigena. De · 
ot1tro la do, Ler y cita os pentes entre os objectos de origem . euro
péa 111ais cobiçados pelas mulheres. 

O pente das outras tribus T11pis-g uara nis apresenta con-
8trucção uniforme e1n todas as tribus em que foi descripto. E', 
f:Ill regra, cons tituido por u111a fileira ·de finas varetas apertadas 
entre qua tro pedaços de 1nadeira transversaes r eunidos por t1n1a 
rêde de fios. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Para que seus cabellos se tornassem compridos e brilhan
tes, as mt1lhcres Tu1li11ambás lavava1n-11os e esfregava1n-nos to ... 
das a~ 1nanhãs co111 oleo misturado ·co111 t1rucú. Este unguento 
era tirado da 11oz (ie paln1eira. · · 

• > 

e) l>JN1"'URA DO CORPO 
• 

()s 1"'upinarnbás pi11 tavarn-se co1n sueco de genipapo e urucíí, 
seja con1 un1a, seja co1n as dt1as GÔres. Pi11tavan1 ora o corpo to
do, ora 111c ludc, tendo o cuidado de deixar a certás J>artes a sua 
cô r natur nl, o .que lhes dava .a apparencia <le estare111 vestidos 
<lc u1n gib5o })iza rra rnente talhado para en1pregar . a ex
pressão dos antigos -viajantes . Por veze~, . só os _ p~s, a~. p~rna~---~- 
as coxas e1:a111 pintados-_. -1 .. ~ssas pinturas representav~1n __ muitas. 

' 

) 

I 

! 
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vezes desenhos n1ais 011 111enos complicados : era n1 orà traços, 
ora cspiraes, ora .ondas. \ Taz Ca.1ninha viu in<lios orna?os de pin
turas em fórma de xadrez. Qt1anto ao rosto, elles o p1ntavan1 de 
azul, de amarello, de i)reto ou de ver1nelho. E ra 1~1uilas vezes ape
nas 1netade da face que era as~im decorada. Alguns traçavam 
uma faixa vertnelha de uma fonte a outra. Elles só lambuza
vam o rosto com urucú q.uando ti11ha1n matado um prisioneiro. 

O costt1me de pin lar o corpo era con1mum nos dois sexos. 
Eram, sobrett1do, as n111ll1erés q11e nisso excelliam e era a . ellas 
·que os ho1nens r ecorriam para esse fim. P ara fazere1n essas pin
t11ra~, ellas se ~rviam co.1n tn11a pequena ca.baça, onde pt1nl1a~ 
a ma teria corante, e usavam t11na folha de . pa lmeira á guisa de 
'pincel. Os Guaraiús parecen1 ter attingido o 111esm o gráo de per
feição n~ arte de ti11gir o corpo . · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Os Cam ai11rás têrn o l1abi to d e pi11tar os cabellos co1n urucú, 
de modo (jUe f or111a n1 largas faixas, que partindo da tonsura e 
irradiando-se perpendicularmente vão a ttingir outra faixa que 
!'az a volta da cabeça. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Os Cl1iriguanos e os Guaja jaras. considera1n como decorati
vo ter os dentes pin tados de preto. Essa 1noda parece que i1npe
rava tambem entre os Omaguas 

Como todos os indios dos tropicos, os Tupina rnbás untava1n 
todas as partes do corpo expostas ao ataque ·dos inseclos cQm 
uma substancia oleosa, que tiravan1 dos. frutos de differentes 
variedades de paltneira . 

f) TATUAGEM 

A 1)ra tica da tatuagem era nos 'fupi11a111bás con11n11111 aos 
l101nens e ás 1nt1lh.eres . Consistia en1 incisões m ais ou 1nenos 
profundas, que eram pulverjzadas co1n uma gon1111 a aquecida 
110 fogo e ~eduzida a car vão, ou 11nla{ias co111 o sueco de certas 
plantas . Graças a es~e processo, as incisões, feitas com o auxilio 
de um dente de agouti ou de u1n osso fino e acerado, deixava·m 
cicatrizes indeleveis, que n1uitas vezes cobria1n o corpo todo, 
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.dando-lhe apparencia de ter sido cinzelado pela mão d'um gra
vador qt1e ahi l1ot1vesse traçado toda a sorte de figuras. 

Essas tatuagen~ que para os homens era1n testemunhas de 
seus feitos guerreiros, ganhavan1 exte11são, de accôrdo com o nu
mero dos altos feitos de que cada um podia orgulhar-se, vindo 
novas incisões juntar-se ás antigas cada vez que um guerreiro 
tinha matado um prisioneiro, segundo os ritos .. As mulheres, ao 
contrario, soffriam essa operação ao attingirem á puberdade e 
não eram ,tatuadas senão nas ilhargas, no ve11tre e nas coxas. 

Na lista dos índios sul-america11os qt1e ·praticavam a tatua
gem, lista traçada por Norden.sk.iõld, figt1ram as seguintes tribus 
Tupis-guaranis:. Chiriguanos, Cainguas, Guaraiús, Tapirapés, Ju
runas e Mt1ndurucús. Os antigos Guaranis era1n tatuados da 
mes1na maneira que os Tupi11an1bás. 

M1"fRAUX - La Clvllis. Matérlelle - pags. 162-193. 
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CAPITULO VI 

.. MEIOS E MODOS DE TRANSPORTE 

.. a) . TRANSPORTES TERRESTRES 

· .. - . 

r.odos os índios. da America do St1l, que co11servaram ·a .. in· 
legridade dê sua civilização, lê111 o l1abito de sustentar com a 

.fÍ'Ollle, J)Or .·n1eio <le U:Dla faixa de algodão OU de fibras vegetaes, 
~ carga, }lequena 0~1 grande, crue levam nas costas. · · .. 

•• ·• • · • • • • • • • • •. • •• • • • • • • •• , . · • • • • •. • r • • • • .• • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • · • 

. As 111ães Tupinambás carregava1n os filhos .nun1a faixa cru-
zada no hon1bro. Na lista dada ·por Nordenskiõld das tribus em 
que as m ull1eres st1spendem os bêbês do mesmo modo, achamos 
o nom~ dos Guajajaras, dos Chipaias, dos Uruaias, dos Araran
deuaras, dos Pausernas e dos Guaraiú~ podemos cd.lnpletar essa 
enumeração ajuntando os Terr1bés e os Parintintins. As mt1lheres 
Cainguas transportam os filhos em cestas de vime, segundo Do-
hrizhoff er, em saccos de couro, segundo Ret1gger. · 

b) TRANSPO.RTES MARITIMOS-FLUVIAES 

()s Tupis-guara11is são, co1no os Caraibas, os n1ais babeis 
navegadores da A111erica do St1l. Foi esta crualidade qtte lhes per
n1ittiu. realizar tão vastas 1nigrações, e toda a raça "fupi-guara11i 
1nerece a jtisto titulo, o sobre1101r1e de "pl1e11icio da America", 
concedido por Hervas sú aos Ornaguas. Os Cainguas e .os Chiri~ 
gt1anos são as t1nicas tribt1s da fa1nilia que 11ão possuem nenhu-
1na embarcação, o q11e se explica pela ausencia co1npleta de cur
sos d'agua na região em qt1e estão l1ojc estabelecidos. Sens a11te
passados, Guaranis, era1n excellen tes reina dores e os Cainguas 
do Brasil, que viYe111 e1n região be1n irrigada, J1erdàram -essas 
qttalidades. · " 

• • • • .J.. 
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As canôas dos Tupinambás eram de duas especies: umas 
cavadas em troncos de arvores, podiam transportar u1n grande 
numero de rem adores, ao ·passo que as outras, feitas de 11m pe
daço de casca, eram de menor capacidade. Exteriormente esses 
dois typos de embarcações não deviam apresentar aspecto mui
to differ ente, nem é de ad1nirar que os antigos viajantes os .te
nham muita vez confundido. 

Yves d'Evreux, assegura que as canôas dos indios do Ma
ranhão 11ão eram senão arvores r eduzidas a casca. Para cavai-as 
J·ecorriam ao machado e ao fogo. E sta operação devia ser bas
tante 1011ga e difficil a julgar pela espesst1ra do casco da embar
cação l)ro1npta, que não media senão ,dois dedos. Gabriel Soa:.. 
res observa, ao contrario, que er.a trm brinq11edo para os habita1i
tes da Bahia fazer uma canôa; bastava-lhes abater· a arvore, 
t~hamada ubiragara, c11jo lenho (parte do vegetal entre a casca e o 
liber) é tão macio que podia ser tirado em tres dias; ajt1nta q11e 
essas embarcações tinham de 60 a 70 palmos de compri111ento 
(cerca de 15 m etros) e podiam conter de 20 a 30 pessôas. 

Nas expedições guerreiras. os Tupinambás pt1nham t1m ma
racá ornado de pennas na prôa dos barcoS;. Todas as tribus ~11a
ranis, com excepção dos At1etós, dos Camait1rás, dos Parintin
Jins e, talvez, dos Tapirapés, navegam em botes cavados em tron-
cos de arvores. . 

Esse bote de casca, tão espalhado na bacia am azonica e 11orte 
da A1nerica do Sul, estava ot1 ainda está e111 11so nas tribus se
g11in tes: T111>inambás, Uruaias, ,.i\uetós, Carr1ai11rás, A1>iacás, 
l\1:11ndur11cí1s, Maués, Parintintins e Qiampis. 

Os T11pinambás tiravan1 a casca com qne fabricavàm essas 
e,mbarcações de u1na arvore cl1amada yga y111cra, e 111 volta da 
q11al construiam u1n a11daime ·para destacar uni grancle J)edaço 
de casca inteiriço, exactamen:te como o fazem ainda os Oiampis 
e os índios do alto Xingí1. O pedaço de casca é, em seguida, ex
posto ao fogo, o que permittia rec11rvar-ll1e as extren1idades. 
. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Os remadores conservavan1-se de 1>é nas canôas. Seus; remos 
que Pigafetta co1111Jara a pás de forno, tinham 11m ct1n1primento 
de 3 pés . No que concerne aos r emos adoptare111os a classifica-

( 
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Cabeça de ºíndio Carajá (Rio Araguaya) 
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çãõ do Padre Schmidt, os typos elnpregados pelas differe11tes tri
hus 1'npi-guarani!:' são os seguintes: 

l.º - reinos de pá, em fór1na de lanceta: "fupina1nbás, Oma-
guas; 

2.º - remos de pá, redondas ou oval: Jurunas, Cl1ipaias., 
Urttaias, Parintintins e ·Coca1nas; 

3.0 - remos corri . ·pás de bordos parallelos: Auelós e Ca-. ' m·a1uras. 
'foclos esses remos eram munidos de um p1tnl10. Segundo 

Oviedo, os (i-11aranis tinl~am os remoS. de 15 a 20 pal1nos de com
pri1ne11to. Os A·piacas faze1n avançar seus barcos com um bam
bíl cortado 110 sentido· do comprimento. Os rfan1oios do 1'io de 
.Ja11eiro tinha1n pa11gaios (remo grande J)roprio dos indios) "Cie 
duas pás, (um~ cn1 cada extremidade). · , . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • to! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Vaz Ca1ninha, 11a sua carta -ao rei D. l\fanoel, já fala das 
jangadas dos indigehas do Brasil, 011de podia1n ton1~r logar.·àlé 
6 pessôas. Este genero de embarcação foi muitas vezes descripto 
depoi's. Era constituido de 4 ou 5 troncos de arvore de grosst1rá 
média, amarrados com lianas. Tinhan1 u1na braça de compri
mento e cerca de 2 pés de largura. Elles se sentavam nellas, co·n
~e:rvando as J>ernàs extendidas e· faziam-na avançar con1 um pe
q11eno remo chato. Essas jangadas eram sobrett1do empregadas 
para pesca. Os Caetés que viviâ1n á margem do rio S. Francisco 
fabricavam ~randesr . fli1ctuadores com un1a es·pecie de junco~ 
chama<;la per1-perl, que elles a1narravam co.m linnas em volta 'de 
üm páo, ligando os differentes 'feixes assim for1nados por peda
ços de madeira transversaes. Obtinham assi1n ja11gadas resis .. 
te11les ca1)azes de affrontar o n1ar. · · ~ " : 

Os Omaguas possuíam, ao lado de suas grandes canôas, tron
cos da arvore (caballi.to), nas quaes 11avegava1n acavallados." · 
' MÉiTRAUX - La civilis. matérielle - pags. 204-11. 
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CAPITULO VII 

GOVERNO 
. . 

O governo das oociedades indias 1nais atrazadas é puràmeri
lc .. patriarcl1al; entre os do segt111do grupo já se te1n separado ;os 
dois poderes . · 

· As· (u11cções de co·nselheiro, sacerdote e meçlico, são cumu
Jativa1nente exercidas pelo 1nesn10 i11dividuo, ao qual se aggre
ga111, para trata1ne11to de certas molestiasi., as mull1eres vell1as 
da tribu. ·· 

O typo n1ais co111pleto d·e fan1ilia india 'foi ·realizado pelos 
Tupis prin1itivos; a vida dos l1on1ens dividia-s:e e111 seis idades 
beh1 deter111inadas .. .\ pri111eira ia até o 1no1ncnto e1n que o pe
qt1eno co111eçava a andar; a segunda, d'ahi até os 8 an11os, quan
do recebia do seu ·pae as pri1neira~ flechas e um arco; -dos oito 
aos quinze contava a terceira. durante a tiual o joven indio acom
panhava os seus 111aiores e ajudava-os em seus trabalhos de caça 
e pesca. Dura11te o quarto periodo da vida, dos quinze aos vinte 
·~ cinco, traball1ava111 co1n afinco para a n1ant1tenção dos pare11-
tes; occupava1n-se cspecial1nente 110 fabrico das ar1nas e dos re-
111os; nos co111bates navaes eran1 el1es que re111ava1n, en1q11a11to 
os n1ais velhos se 1)reoccur)avan1 co111 a l11ta. A qni11ta, dos vinte 
e cinco aos quarenta an11os, era .a idade dos guerreiros, de 011ae 
saian1 os mais respeitados varões da tribu; fonnavam o conse
lho director. Os q11e attingia1n essa pl1ase tinha1n todos os privi
legias e as ho11rarias do "velho" . 

O velho representa 11ma instituição inicial da I1umanidade; 
con1 elJe surge o medico e o sacerdote. Fica, pois, assim provaôo 
que, nos grupos 111ais adiantados, o sacerdocio jú. tinha appare
cido, embora as cre11ças astrolatricas ai11da fossem poi1co pre-

• cisas . 
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Tambem a vida das mulheres entre os Tupis primitivos, se
gundo as observações do padre d'Evreux - - o mais pl1ilosopl1ico 
de todos os pri1nitivos chro1listas, o qt1e se preocct1pou co111 o es
tudo da sociedade india - era dividida en1 períodos e idades'. 

Entre os sete e os quinze an11os aprel1diam a fiar o algodão, 
a tecer as rêdes, a trabalhar 11a roça e a fabricar farinl1as. "Nes
sa idade, diz o Padre, pensa1n que não devem ser mais 1>uros"; 
mas era no período segt1i11te, entre os ·quinze e os vinte e cinco 
annos, que, em geral, se casava1n. Depois dos quarenta annos 
crescia o seu pre~tigio; fabricavam os ' 'Í11hos para os sacrifícios· . , . . ' 
CilSIIlaVam as maIS llOVaS, preparavam O calfaver que ia Ser de-
,·orado. Auxiliares do sacerdote, tomavam parte no .tratamento 
dos enfermos, e, quando morria u111, ellas davam começo ás la
mt1rias; os in·dios co1no as cria11ça~, não sabem conter as la
grimas. 

A "saudação lacrimosa" ~ era .cerimonia usual entre os 
1~upis. 

. A polyga1nia existia e ai11da existe francamente entre os n~s
sos indios; não S? ~s chefes, con10 todos os fortes - os que po
de1n manter fam1l1a grande - casam-se com muitas mt1lheres. 

.{\pesar de t11do, os indios sempre viveram ·sem fé, sem Iéi 
se11i. rei, · como <iizia Gabriel Soares. . ; ' 

ROQUETTE-PINTO - Seixos Rolados - pags. 153-56. 

. . • •• . 

.; • J 

.,, -, . r~ 

, 
, 

. -• .. 
. .. ... . 

e 

CAPirI'ULO VIII 

RELIGIÃO E MEDICINA 

a) SACERDOTES, MEDICO.S, FEITICEIROS 

Cada tribu conta certo numero de padres cantores, ao mes
n10 ten11)0 n1edicos e feiticeiros. Desde a infancia destinados ao 
sacerdocio, aprendem, ainda em cria11ça, aos poucos, cantigas 
de sua liturgia primitiva. Ho1nens e mull1eres indistinctamen
te exerce1n este ministerio grosseiro; nenhum signal os distin-
·gue, 11enhum respeito os rodeia. · 

O mais abs11rdo feticl1isn10 pareceu-nos ser a religião dos 
taes padres. Por qualquer 111otivo: colheitas, ch11vas excessivas, 
sol ardente, pendoar do milho e motivos ainda 1nenos importan.
tes, cantam noites inteiras, de11unciando presagios e conversan
do com a ave macauán (ou ncauan), q11e finge111 cl1amar de lon
ge, imitando-lhe o cantar tristonho. 

Este passaro é, pois, para elles ttm ente sagrado. Entretanto 
os de1nais índios caçam o macat1a11 co1n a 1nais completa irreve
rencia, índice do pouco caso que de tal ave divina fazem. O mes-
1no se dá com os Gt1aycur\1s e a sua ave sagrada - o cara.-cará. 
. A's vezes, no meio das praticas, faz o padre grosseiros exer~ . 

cicios de prestidigitação: finge engulir pennas compridas, tira ... 
as do nariz, i11troduz flecl1as _no esto.1nago, etc. O cenact1lo dos · 
seus admiradores co1npõe-se, quasi se1npre, de crianças e velho~. 

O padre, para as suas vigilias, veste-se de uma jula1a. ornada 
de lantejot1las e presa á cintura })Or uma especie d.e talim de 
co11tas. Pinta o thorax, braços e cara com genipapo e urucú. Es
tende um couro diante da porta de sua choupana e nelle cami
nha, lenta e compassadamente, avançando e recuando a cantar, 
ora estrondosa1nente. ora em voz baixa e monotona. com acom
pailhamen to de um chocalho, que agi ta á mão direita. A' esquer-
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da empunha u1n espanador de pe1111as de ema, bordado co1n de
sen11os caprichosos. 

Póde u1na familia inteira ser de padres; assim pae, mãe e 
filhos cantam j1111tamente noites a 
fio, cada qual no seu couro, com seu 
espanador, cabaça e mais adornos; 
as mulheres, como os home11s, tra
zem a parte st1perior do corpo nt'.la 
e pintada. 
. • .O ca~1to da madrugada soffre 
longa pa11sa: de repente sôa 1ni1ito 
ao . .longe o grito elo 1nacauan. Res-
1)onde-lhe o · padre, vêm-se approxi
_mando. o Jlassaro, con1 pios cada 
vez mais proxin1os, e, afinal, come
. çam as revelações ao sacerdote. 

. O padre, como medico, é da 
m_ais crassa ignorancia. Não en1-
__ preg~ os nun1erosos simpl~s que 
o 'rodeian1 e cujas propriedades me
dicamentosas parece desconl1ecer 
co1npJeta1nente . Aparta tão sómen
te o doente do contacto com os sãos, 

. ' 
.. 

' . 

!dolo de Marajó. 

~_apalpa-o diversas vezes, sopra 110 logar enfer1no como faziam 
_os -au~ranis, rio dizer de Lozano e canta frcquente111entc, con.
s':1ltando o macauan. E' a verdadeira inedicina expectante, con1 

-f?:rmula_s cl1arlata11escas, apropriadas porén1 á intellige11cia. do 
facultativo e do medicando. · · 
' •. 

· . · Quando .o doente fallece, ,lacta-se o 1nedico sacerdotal de o 
ter deixado morrer por gosto; nos casos de c11ra, recebe presen

. ·tes ~ })Or muitos dias vive, como Montoya igualmente affirma dos 
_-Guaranis, sustentado ·pela familia do co11valescente, a q11em i.n
cumpe tal obrigação durante todo o decurso da molestia. . . 

Qt1ando morre um individ110, entra a aldeia toda em alvoro
-tQ. A easa do morto é irivadida, e nella pro rompem gemidos e 
. gril~s a-gudissi111os, soltos pelo m111herio e .pelas crianças. . 

Fica o cada ver ein casa, duas ou tres horas: é logo amarra
do en1 uma rêde enfiada n1un varapau, que vae carregada por 
dois parentes. 

No acto de se entregar o cadaver à terra, junto á cova, ma
tam-se os animaes mais queridos do morto, que é sepultado com 
todos os objectos outr'ora de sua maior affeição. Occorre porem 
curiosa particularidade; si, nesse acto, alguem se apresenta pe
dindo qualquer animal 011 objecto, obtem-no logo, sem difficul
daqe ne:r:n .p~ga, fic~ndo _desde ~hi, o cobiçad~ inovei, p·ro·prieda-
de ·sua.. . . · - · - · -

. De voita do cemiterlo, é o rancho abandonado; toda ·a .fainl
lia se mttda; entretanto~ durante muito tempo, conservam-se 11as· 
:palhoças, desoccupadas agua fogo e cigarros, para <iue a a\m~ 
'.do· morto ·beba, aqueça-se e f_u.me. · 
;· Eis .a idéa c1ué da immort~lidade da alma tê1n a<iuelles es~ 
'.piritos simples'. . · 
. - ... . . 

. 'Q11a11do unia mt1lher morre, de volta do el)terro, quebra1n ... se 
-~todos os potes, pratos, ele. E' o seu rancho, tan1be1n, co1npleta
·111ente de~inanchado. 

b) 

VISCONDE DE TAUNAY - · Entre os nossos índios - pags. 21-25. 

. 

COSTUM~~S FUNERARIOS ., 
.. • 

. · Ós Tupina111llá~ ent.erravam os mortos de dois .modos diff e

.:i·.~u tes: diversos autores affirri1a1n que ellcS. os p11nham directa
:- 1J1e11 te na teri·a; num buraco redo11do e ft1ndo "como un1a gran:.. 
<.le ·J~~pa d.e vi11l'Ío" para usar de uma co1npa·ração de I .. éry. TJ:le
\'.et~:·".Cardt111 e Vascor1ce~los aS8egura111 crue os. cadaveres era111 

~ ., · collocàdos nu1na grande: urn::r, q11e enterravàm em seguida. Se
gundo Gabriel Soares só os.restos mortae$ das cria11ças eram J)OS
tos em vaso, sendo os adultos enterrados si1nplesmente no solo . 
... Esses_ dois modos de enterramento não se excluiam. Qµal-

quer que fosse a maneira por que fosse o morto e11terrado, o es
sencial era evitar a pressão directa da terra sobre o ·cadaver .. Si 

> çste n&o era collocado numa urna, construia1n, como entre os 
· Gu~raiús ainda ha alguns annos, verdadeiras camaras · f unera
·riás, cujas parede~ eram protegidas contra o desabamento por es-

. -
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tacas j1111to dellas plantadas. O defunto era ·deitado nu1na rêde 
a certa altura do fun(lo e levantavan1 u1na especie de platafor-
111a acin1a da cabeça para qt1e a terra 11ão cal1isse sobre elle ... 

Era, ig11al1nente, co1n o fim de impe(lir que a terra pesasse 
directa111e11te sobre o cadaver que os Tu·pi11a111bás cobria1n a ca
beça destes con; u1na panella ou com u1na cabaça. 
·. A sepultura era cavada na cabana ·que o def11nlo habitara en1 

vida. Quando os Tupinambás abandonavam as suas aldeias, des-, 

Ossuariq pertencente a chefes Uru']Xis. 

truiam suas casas, costumavam collocar folhas de palmeira pin
do no logar em que r epousavam seus 1nortos para que este fosse 
facilmente reconhecido . · 

. i 

O· enterramento na cabana parece que representava o cos.tu-
1ne primitivo. Entretanto, os Tupinambás o 'derogavam mi1itas 

• 
• 
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vezes' e 'entei'râ'várn ê>' 111or10 fora da casa ; neste .caso, levantava
se sobre a sepultura uma cabana ein miniatura. 

l)epois de terem sido t1ntados de n1el e emplumados, eram 
os 111ortos enterrados de cocoras, os inembros aconcl1egados ao 
corpo e ligados COlll cordas de algodão Oll fibras, que eram por 
yezes en1 tilo grande 11umero que cobria111 o caclaver inteiramen
te. 1,ainbem os e11rolavam nas suas proprias rêdes. 

MÉTRAUX - La Civilis. Ma térielle - p ags. 271-73. 

e) AS CRENÇ·As 

A religião dos mais avançados indios, de1)ois das pesquisas 
dos modernos ethnograpl1os, m.ostrou ser mais co1nplexa do 

. que se s11ppunl1a. Além do f eticl1is;mo puro da maioria, já se co
nhecia entre elles uma decisiva pre9ccupação astrolatrica mani
festa na veneração pelo so~, creador dos anitnaes, e pela lua, mãe 
dos vegetaes,.... 

.i\.ctual1ne11te. porén1,, te1n-se posto á 111ostra u1n "animis-
1no" muito adiantaclo. acompanha11do idéas as trolatricas precisas, 
(jUe até agora andavam po11co definidas, mas c111e, afinal, já exis
tiam. 

No alto Rio · Negro, o dr. J{ocl1-Grü.nberg .e11co11troi~ uma 
fór1na de endocanibalismo religioso digno de nota, pra'ticado 
t[Ui11ze annos (}epois do enterran1ento do morto. O esqueleto, en
tão, inenos o craneo, é desenterrado, calcinado durante um mez 
a fio e red11zido a pó . Por occasião da "Festa dos l\fortos", reuni
dos to<los os nu111erosos Kobéuas, Índios do rio Caiari-Ua11pés, 
111isluran1-se as cinza::; do 1norto querido ao " cacl1iri " , pre1>ara
do .par{l o · acto, o qual dcpoís de te111 pe.rado dessa n1aneira, é dis
lr,i,lluido aos vell1os e aos paes de fan1ilia qüc . tiverem m ais de 
Ires filhos; ceri1i1ohia itle11tica já s·c conl1ccia c1n outras · tribus 

• an1azon1cas. 
Por essa occasião usa111 tan1he111 das n1ascaras, c1ue já Ro

drigues Ferreira havia mandado desenhar cn1 s~1as viagens. 
Nog indios do extren1q n,orte, o doutor l{och-Griinberg pou

dc verificar q11e as ma~caras são verdadcirq · "f e ti eh e" co111 f ór
Ina de diversos a11imaes. "A 1nascara , diz elle, não r epresenta 
o máo es1)irito, ella é para ·os indios o prop1io demo11io " . 

• 
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· - E' tambe111 interessante saber que os Borôros, ainda em 
1888, quando foram visitados por von (le~ Steinen , acreditavam 
que a "alina" do que n1orria ia ser 111na arara vennelha; os 

111ortos de outras tribus transfonnava·m-se en1 outras aves; os 
negros mudavam-se, para os Borôros, em t1rubús ... 

E' uma idéa filiada ao "totemismo" . 
E1n diversas trib11s essa variedade de f etichismo póde ser 

verificada e1nbora não tão accentuada co1no ein alguns povos 
' · N " . " · "f t· h " selvage11s norte-a111er1ca11os. o tote111ismo o ·. e ic e .' ao 

qual 0 culto é dir:igido, em vei: de. ser u111 det.erin_1nado ob.1ecto 
é a especie a que elle .'pertei1ce; assl'm os Pare.eis, (}e-~atto Gros
so, r espeita1n co1no ave sagrada 11m pequen~no gav1a.o ciue de-
11omina1n Ut.iarití. Qualquer ·ave dessa espec1e zoologica recebe 
o niesn10 culto rudin1entar. O ~·ocahttlo Utiarití significa pro
pria111ente o 1nestrc, o padre, o medico. 

ROQUETTE-PINTO - Seixos ralados - paga. l~-58 . 

d) DEUSES E GENIOS ' 

·Algumas tribus prestavam cu.Ito ao sol (Coaracy) ·e à lua 
( Jacy) . Rudá. ou Perudá seria porven lura un1 deus elo ~1nor. 
Jia ainda outros gcni.os, beneficos 011 JJavorosos: o caapora_ -
ora J11 c11iuo, ora giga11te a cavalga1-' u111 ta1lir ott c~itetú, tacitur-
110 e f.oclo coberto de lor1gos pellos :negros, 1>reced1<lo de v1;1galu-
111es - · era o ge11io ela caça nas f]oreslas e ai ele q11e1~1 o eú.con
trassc: 111al lhe havia de sal1ir qua11to emprehe11desse. Acas:o de
riva d'ahi o nosso caipora. O macachera era uma especie de 
Morte, prolector das en1presas bellicas, i~vocado pelos gtte1Tei
ros e1n ca111pa nl1a. As uiaras, poeticas habitadoras das aguaSl; os 
curupiras, de pés voltados _para trás e protectores das arvores; 
o saci (cer êr ê ou saperê) o i11dio pequei10 ·e inanco de 111n dos 
pés, de barre te vcr111ell10 á cabeça, guarda das capoeiras e das 
convizinhan<_;as das tabas; o urutau ou .urutagua, de grito estri
dente, de máo agouro no silencio nocturno das selvas ... 

JONATHAS ;SERRANO ~ Historia do· Brasil - paga. 58-5!J. 

( 
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e) A RELIGIÃO DOS TUPINAl\'IBÁS 

Entre as r eligiões de sociedades prinúlivas, ou 111ai& exacta
mente, selvagens, Ifão se destaca especialn1enle a dos indios 
Tupinambás ; offerece entretanto u1n typo interessante, apresen
tando os caracteristicos pr incipaes das r eligiões primitivas e já 
possue abt1ndante literatt1ra: Thevet, Cardim, d'Evreux, d' Ab
beville, e m ais recenteme11te Nimuendajú e Métraux. 

Na inythologia tupinan1bá existem varios deuses civiliza
dores mais ou menos aparentados, entre os quaes se destacam 
o creador (Munhangára ot1 Monan, segundo Thevet), Tupan 
deus do tro·vão, Sumé e os rnythicos Gemeos, com as activida
des dos quaes é ligada a tradição de t1n1 1dilt1vio. 

E' um ta nto difficil, entre as numerosas lendas relatadas 
pelos at1tores, que traduzem identidade de origei11 e grandes 
semelhanças, estabelecer entretanto uma cosmogonia tupinam
bá um tanto precisa. Em primeiro logar, o qt1e traz alguma 
confusão é qt1e os ho1nens apparecen1, nos mythos, como con
temporaneos dos proprios heróes m ythicos; a tradição de duas 
destruições successivas do mundo, pelo fogo, e, e1n seguida, 
pela agua. A lenda do rapto do fogo é curiosa, assim como a de 
salvação de uma f amilia, no diluvio universal. - O mundo, para os Tupinambás, é povoado de espíritos, Ju-
rupari, Anhangá, Corupira: de1no11ios, almas do outro mundo, 
monstros encarnados e1n certos ani111aes, passaros principal
mente. O Curupira é m áo, inimigo do h omem, inas ·protector 
da floresta . 

Os es1>iritos dos inortos ap1>arecen1 em fór1nas varias, de 
passaros, como o matitapari, coruja ago11renta, de batrachios, 
de aves 11octurnas, etc., especialmente activos rias trevas e que 
1)recisa111 ser apaziguados por 1>rese11tes 011 afastados1 por sym
bolos. Dal1i o a·ppareci1nento de r11di1nentos de culto, de ritos 
agricolas e ~ ~ransformação de ouriços ot1 cabaças em r ecepta
ct1los de esp1r1tos e instrumentos de m11sica (maracá). Entram 
t~1nbe~ assim en1 ~c.ção os f.eiticeiros, cujos poderes magicos 
sao _?r1g~i1s de prest1g10, autoridade moral mas i1ão política. Os 
pages ~o os sacerdotes i1esta classe de inagicos, prophetas e 
cura11<le1roc;. 

• 
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O maracá, chocalho que serve nas danças e festas religiosas, 
é obj ecto sagrado da familia. não póde ser usado por mulheres, 
nen1 ser agitado á tôa; os europeus que assim procediam escan
dalizavam profundamente os indios. 

O sopro do feiticeiro era tido J)Or ef ficaz en1 caso de moles
tia, J)Ois era causada esta por sortilegio. Fumigações e sucções 
eram lambem processos 111edicos ·para ex trahir o mal. 

O isolamen11o e o jejttrn con1pletavam a tl1erapeutica tupi-
11ambá. 

Os factos da vida humana, n·ascim.teinto, puberdade, primeira 
menstruação, perfuração dos labios, casamento, era1n acompa
nhados de cerimonias religio~as. Encontra-se entre os Tupinam
bás o t1so, frequente entre outros selvagens, da "couvade" ou 
chôco, uma manifestação symbolica do papel desen1penhado pelo 
J)ae. E1n muitos casos, a intervenção dos feiticeiros na escolha 
dos non1es dos r ece1nnascidos, traduz a crença da transmigração 
das almas, pois procura-se determinar qual dos antepassados 
reincarnou-se nelle, e deve, en1 co11sequencia lhe for11ecer o 
no1ne. 

As cerimonias funerarias são es·peciahnente interess.antes 
i>clos signaes tradicionaes de pesar que })rescrevem: enterra-
111 en to, vestin1enta, córte de cabcllo, duração do luto, pinturas 
de ge11jpapo, repastos fu11ebres etc. Nun1erosas praticaS( revelam 
a crença de uma vida de alén1-tumulo,, em logares afastados e 
privjlcgiados, n111itas ' 'ezes, alén1 dos A11des. A ' 'alentia, o 11u

n1ero de inin1igos mortos e comidos era1n 111eritos para este pa
l'éliS!o. Rcpclia1n be111 estas crenças a vida de 111tas e de guerras 
,Jc.s las socicdade.s selvagens. 

• 

DELGADO DE CARVALHO - Sociologia - pags. 263-66. 
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CAPITULO IX 

RECREAÇÃO E MUSICA 

rt) JOGOS E BRINQUEDOS 

Pottca cousa, inf elizm,ente, sabemos a rcs·peito dos j.ogos 
praticados pelas tribus Tu1lis-guaranis. E' ta11to n1ais larr1entavel 
essa lacur1a de nossos co11l1ecimentos qu.a11to teríamos al1i tu11 
crilcrio extremame11te segt1ro para deterrninar as corresponde11-
cias etl111ogra1)hicas entre as differentes tribus desta raça. Seria 
desejavel que se emprel1endessem em relação aos indios Tt1pis
gt1aranis, ainda sobreviventes, peeqt1isas analogas ás que N~r
denskiõld levot1 a effeito entre o$ Chirig11anos e crue lhe i)erm1t
tiram descrever minuciosame11te as regras de todos os jogos usa
dos 11aqt1ella tribu. Não podemos attribuir, por deducção, as suas 
observações aos outros indio& ·pertencentes á mesn1a familia lin
guistica; a civilização material dos Cl1irigua11os foi 1nt1ito forte
mente influenciada pela das nações vizinhas para que nos jt1l
gue111os autorizados a considerar con10 typica, em relação ao 
conjttncto dos 1'upis-guaranis um facto qt1e não foi verificado 
senão entre aquelles dentre elles, estabelecidos na vertente dos 
Andes . 

J)el Techo det1-nos, entreta11to, sobre os desportos preferi
dos pelos Itatins algu1nas indicações que n1erecem citadas: HOs 
Itatins provavam a extensão d~ sua força correndo com t1m grar1-
de ·pedaço de madeira ao l1ombro; o que chegava á meta, antes 
dos otitros, recebia um premio ot1 provas de partic1tlar atten
ção''. Este genero de corrida é bem conl1ecido na America; con
stituia o esporte nacional dos Tapuias. 

O jogo da bola era n1uito apreciado entre esses mesmos. Ita-
tins, e nos que e1nigraram para o Gtiaporé. · 

Segundo as passagens em que são 11arrados esses factos, ve
mos que esS'as bolas eram de borracha . 

• 
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As regrus do jogo, observadas pelos-Itatins, deviam ser as 
mesmas que a de seus parentes, os Guarains, a respeito dos qt1aes 
lê-se nos Annuae Litterae "que elles não jogavam a bola co1n as 
mãos, mas com os pés ou co111 a cabeça e, por vezes, com o co
tovello. Jogavam e recebiam a bola com igual habilidade; um 
premio era concedido ao vencedor. 

O futebol constituia lambem a principal recreação dos Gua
ranis r eunido nas missões. Pero mas faz notar que os índios não 

. ' 
Jogo de bola dos Pareeis. 

jogava•1n a bola co111 a mão, mas com o peito do pé. Os Chi
rigua11os continuaram a 1)raticar t1m esporte a11alogo até os nos
sos dia~. N,o alto Xii1gú os Auetós são igualmente enthusiastas 
do jogo da bola. Não era elle tambem desconhecido dos Oma
gt1as, a crêr Chantre y Herrera. 

Temos muitas razões para suppôr que o jogo da bola foi 
espalhado pelos Aruaques. 

• 
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Os brinquedos dos pequenos Tupinambás 1~ão nosi são as
signalados senão por Yves d'E'vreux, q11e .menciona os ~rcos . e 
&s flexas en1 i11iniatura, co111 os qt1aes as crianças ~exercitavam 
no atirar. l~az tamben1 allusão a bonecas de madeira. 

MÉTRAUX - La Civil. Matérielle - pags. 212-13. 

b) INSTRUMENTOS DE MUSICA DOS TUPINAMBÁS 
• 

Trombetas - De todos os instrumentos de musica ?os Tu
pi11ambás, são .ª~ tro1nbetas q~e são mais ~ezes mencionadas 
pelos antigos viaJantes. Elias sao 1nesn10 assignalad~s na carta 
lle Cami11ha. ,Lery co1npara-as a cornetas "da gr~ssura .e co~
priinento de un1a 1neia la11ça, mas tendo a extrei11idade inf~~;or 
da largura de ineio pé, a1)pr·oxi111adamente, como um obo~ , e 
Yves d'E'vreux a "um páo grande, cavado, tendo a bocca P.a.ra 
baixo e o alto á moda de tuna troinbeta" . Gabriel Soares diz que 
ella~ eram feitas com ossos das ·pernas dos animaes, os quaes 
eram trabalhados e encaixados em n1adeira. As trombetas de 
que elle fala perte11cem, provavelmente, a t1m typo differ~nte 
do descripto pelos dois cl1ronistas f rancezes. Em algun1as figu
ras do livro de Staden, vê1n-se indios tocando trombetas. Esta 
tem a fórma das que de~reve Lêry: compõe1n-se de um lo11go 
tubo estreito, terminado por 11ma expansão arredondada corres
pondente á cabaça que, no dizer do proprio Staden, constitui~ o 
resoador da trombeta. . 

Notemos q11e era pela extremi<lade que se tocava a trombe
ta. Os P·auser11as têm trombetas identicas ás que acabo de des
crever, com a ui1ica differença que a emb9cadura era lateral. 

Os 'fupinambás costumavam fazer bttzios com as conchas 
grandes que encontravam nas praias e cujo vertice era 'furado 
para f orn1ar a emboccadura da trombeta. 

Flautas - Suas flautas eram de bampú ou de osso, muitas 
vezes 11ma tibia 011 u1n humero l1umano. Yves d'E'vreux não as 
distingue dos aSsSobios; assignala ainda que ellas "produzen1 um 
som muito agudo e claro". Elles faziam igualmente assobios 
com frutas. 

Tambores - O tambor era conhecido dos Tu·pinambás an
tes da chegada dos europeus. Thevet e Gabriel Soares falam del-
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Je como nltm acce$Sorio indispe11savel a toda ex·pedição militar. 
No dizer de Gal)riel Soares. era t1111 pedaço de 1nadeira tornado 
ôco con1 o al1xilio do fogo e cujas din1ensões não devia1n ser 
consideradas, porque os dois al1tores citados o designam sempre 
·com o nome de· tamboril. De outro lado, os 1.,upi11ambás não to
cavam tambor como os portuguezes, pois não o rufavam, o ql1e 
deixa suppôr que usavam apenas uma vaqueta. 

Bastão de rythmo - O bastão de rythmo é um instrumento 
de ca·pital i1nportancia })ara varias tribus Ttipis-guaranis. No que 
concerne os rfupina1nbás só Gabriel Soares trata delle e o des
creve camo um pedaço de bambú da gro$ura do braço com 6 
a 7 palmos de com·prido e aberto pelo lado de cima. Com elle ba
tiàm no chão ·para marcar a cade11cia da dansa. Claude d' Abbé
ville lambem faz menção delle. Staden que nada diz do bastão 
de rythmo, representa e1n u1na das illustrações do seu livro, Tlt
pinambás que por occasião ele f tineraes dansam batendo o chão 
co1n acruelle instrume11to. A presença ·do bastão de rythmo entre 
os Tupinambás não é de surprel1ender. Esse instrumento repre
senta papel consideravel no$ ritos religiosos dos Apapoc11vas-g11a
ranis. O som qt1e elle produz deve facilitar a ascensão da tribu in
teira para o ·paraíso; tambe1n depõe111 elles esses in~trt1mentos 
na cabana sagrada com .os objectos do culto. 

O bastão de ryth1no não é mer1os indispensavel aos Caingua:s 
do Paragt1ay, ·de ct1jas da11sas todos têm a cadencia 1narcada por 
ess~s pedaços de ba1nbú terminados inferiorn1ente por uma das 
divisões naturaes da madeira. E' nes-tas duas ultimas trib11s 
i~1strt1mento de ml1sdca reservado ás 1n11lheres. E' geralmente 
ornado de plumas e de desenhos gravados. · 

. Os Guaraií1s, que conservava1n tantos pontos communs com 
s~us irmãos do Paragt1ay, cercam essie objecto do mesmo res
peito, supersticioso e, como os Apopocuvas, guardaln-no cuida
qosamente na cabana desti11ada ás festas. Contan1 elles que o 
Tamoi, heróe civilizador da tribu, subiu aos céos "em quanto os 
ànjos tangiam a terra com pedaços de bambú, cujo som discor
qante deleitava o ouvido divino". Os G11araiús, ·contrariamente 
as tribtlS Citadas acima, tapavam com cêra a abertura superior 
do bambú, de que fazem seu bastão de rytl1mo e que .deixavam 
ao contrario, aberto por baixo. 
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Segundo Manizer, foram os Guara11is que aprendera1n co1n 
os Botocudos e talvez tainbem co1n os Terenas a fazier uso desse 
instrumento. 

O bastão de ryth1r10 é ·particular111e11te vulgar no n.orte do 
A1nazonas. E1n trabalho precede11te, estudei a sua distribuição, 
que é clara1nente septe11trional. A occl1rrencia desse i11strumento 
ao sul do grande rio sómente póde explicar-se pelas migrações 
dos ,.r11pis-guaranis, pois não é assignalado ahi senão nas tribus 
que perte11cem a essa fan1ilia linguistica ot1 que estiveram em 
contacto com ella. 

Maracás - Os maracás representavam uni papel importa11-
te nas manif estaçõ'es religiosas dos Tt1pinan1bás. Co1npunham
se de uma cabaça do tamanho de 
um ovo de avestruz cl1eio de grãos 
ou pedrinhas e· atravessada de lado 
a lado por um páo. O cabo era e11-
volvido por um fio de algodão e or
nado em st1a extremidade por um 
tufo de pltimas de ará. Segundo 
Staden, 11ma das faces do 1naracá 
apresentava uma abert11ra estreita 
em fórma de bocca. Por occasião Maraoá de argilla. 
das festas, pintavam-no com urucú. 

Quando da11savam, os Tt1pi11an1bás pu11ha·m naS\ pernas li
gas nas qu~aes eram presas con10 se fossem guisos as cascas sec
cas de ouay, nos quaes eram i11troduzidos pedrinl1as ou grãos. 

· ·MÉTRAUX - La Civilis. Matérielle, pags. 214-17. 

e) INSTRUMENTOS DE MUSICA DAS OUTRAS TRIBUS 
TUPIS-GU ARANIS 

Os instr11me11tos de musica dos antigos Guaranis co11sistia1n 
em trombetas, buzinas, cor11etas, flau·tas e tambores. O mar.acá 
era tambem entre elles accessorio indispensavel da cerimonias 
religiosas. Co1no gt1isos sabemos que empregava1m craneos de 
cobras. 

As flautas dos Cai11guas têm 6 a 7 buracos e suas clarinetas 
5 de t1ni lado e 2 do 011tro.Os· tambores, '.qt1e elles tocam com 2 
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varetas, são formados por um fragmento de tronco de arvore 
cavado lado a lado e cujas duas secções transversaes são fecha
das numa pelle estendida. A voz dos espiritos, manifesta-se igual
mente nelles no son1 do maracá, que elles enfeitam com tufos de 
pennas co1no os Tu1)inambás. 

Os Chiriguanos têm, como instrumentos de musica, tam
bore$, assobios de madeira, trombetas e flautas, que, como as 
dos Cainguas se modificaram proft1ndamente por influencia 
dos brancos. 

Os Pausernas possuem, além das trombetas, descriptas mais 
acima, flautas de Pan, que são e1n tudo semelhante as dos Gua-

• • ra1us. 
1 

Os Jurunas costumam durante suas festas tocar grandes 
trompas de 2m. de co·m1)rimento, cuja fór1na conica lembra os 
nossos ·porta-vozes. Essas immensas trompas são providas na 
embocadura de u1na palheta de caniço q11e entra em vibração 
ao contacto do sopro. 

Os instrumentos de musica dos Chipaias e dos Curuaias são 
as trombetas de bambú, as flautas de Pan, os 1naracás e os dia
bos (bull-roarer) . 

Os diàbos que von den Stein viu em grande n11mero nas ca
banas sagradas desses índios, têm, geralmente, a fórma de pei
xe, que é perfeitamente adequada ao seu emprego. 

Kissenberth poude obter e11tre os Carajás alguns maracás 
Tapirapés, que são até o presente os unicos instrumentos de mu
sica que conhecemos desses iridios. 

Na antiga literatura achamos sufficientes informaçõe~ a res
peito dos instr11mentos de musica dos On1aguas e dos Cocamas 
para que ·possa1nos fazer idéa dos JJrogressos que ellesi ti11ham 
realizado nesse domínio, graças ao contacto com pop11lações 
r11ais civilizadas . 

rfinhan1 gra11des trombetas de caniço 011 de madeira, flautas 
de differentes dimensõe$, pequenos tambores, guisos, flautas de 
Pan, e, emfim, um instrumento de que não achei equivalente em 
parte algun1a: consistia elle, diz-nos Chantre y Herrera, em um 
remo applicado na bocca de um vaso e no qual eram dados gol
pes repetidos co1n uma bola de borracha. O instrumento de mu
sica mais importante para esses índios era o tambor grande. 

f 
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Possuian1 desses tambores séries de todas as dimensões, os 
1naiores dos quaes tinham perto de 5m. de comprin1ento. 
Quatro ou seis desses tambores de lamanl10 decrescente era111 
collocados uns ao lado dos outros e, batidos allernativa111ente. 
produziam "sons diversos, rythmados e 11ar1noniosos q,ue reper
cutiam ao longe". As varetas desses tambores eram forradas 
de borracha. 

o~ Oiampis tem flautas de osso genuina1nente indígenas, de 
3 ou 5 buracos, co1n 11m ·peq11e110 entalhe na face posterior em 
que elles tocam ás vezes com o 11ariz. St1as dansas são acomp~
nhadas pelo chocall1ar de cascas de f;rutas que amarra1n aos pcs 
como se fora1n g11isos. 

Co1no s.e poude verificar, le11do este capitulo, a flat1ta de 
Pan é inteiramente desconhecida dos rfupi11a1nbás e dos Cain
guas. Gu.aranis do siul, os · Gt1arail.'.1s e os Pausernas são 
os unicos c1ue as posst1em. Em compensação, e11contra-se e1n 
quasi todas as tribus do Amazonas. A flauta de Pan é t1m ele
mento de cultura que veiu, sem duvida, dos Andes e isso en1 data 
recente, provaveln1ente depois qt1e os T11pinambás e os Guara
uis se separaram das 011tras tribus da mesma raça. 

O tambor de J)elle te1n talvez a mesma origem; nesse caso 
terja chegado até os TUJ)ÍJ).ambás por intermedio dos Guaranis 
do Paraguay. Não esiqueça1nos, e11treta11to, Cflle elle é conhecido 
desde longa data nas Guyanas e c111e o era tambem outr'ora no 
baixo A1mazonas. 

-
M1'TRAUX - La Civil. Matérielle - pa.gs. 217-24. 

d) AS INDIAS E A MUSICA 

A m11sica dos nossos índios, em certas occasiões, é un1 ele
mento religioso de primeira ordern; em algu1nas tribus as n1u
lheres não podem vêr, e i1111ito ine11os 011vir, os instrumentos de 
mt1sica; morrerão, pensam, si tal acontecer; e, ás vezes, porq11e 
não morrem, trucidam-nas. O rithmo binario domina a sua m11-
sica. 

ROQUETTE-PINTO - Seixos rolados - pag. 161 . 
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CAPITUtO X 

CERAMICA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

A m aior doct1me11taçâo, qt1e nos resta sobre os primitivos 
de Marajó é no terreno es·piritt1al: a st1a arte . 

Antes de descobrir a ceramica, o 1101ne.n1 ]Jl'i1nitivo t1sou, 
para guardar Iic1t1idos, além do 1)ericarpo de certas frutas (caba
ças), vasill1a1nes consisti11do err1 ces tas i1npern1eabilizadas por 
n1eio de resinas. AJg11111as tri})US da 
America do Sul ai11da guarcla1n o cos
tu1ne. Hoje não é sem1lre por ignoran
cia da arte da ceramica que assiJr1 
procedem certos grupos, 1nas porque 
os potes de barro são trall1a inconve
niente para as populações que m t1-
dam freque11tcs vezes do seu "l1a
bitat" . O trançado impermeabilizado 
era solução qt1e se propunha faciln1en
te . E', na r ealidade, f acil de co1npre
l1ender qt1e o trançado te11ha sido 
acquisição muito cedo alcançada . Não 
requeria, para sua exect1ção, ne11l1t1111 
co11l1ecilnento prévio, folhas e mãos Ceramica de Maraió 
ape11as bastavam para f abri cal-o . Já 
a cera111ica o1lrigava a outras posses culturaes c1ua 11do 11ão 111ais 
á do fogo; certas tribus e1nbora co11l1ecedor as do cozi111e11to 
do barro, não souberam logo usal-o sem a cesta . Applicaran1-
no cm r evestimento de trançado para fabricar suas vasilhas. 

Hoje, a cr ença está firmada de <[nc, da A1nerica Ce11tral co-
1110 centro, se irradiou o co11hecin1Pnto da c.eramica para as mas
sas conli11entaes a1nericanas do 11orte e do sul. A questão é co1n
plexa e sua exposição detalhada seria fa~tidiosa aqui. E' sobretu-
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do a distribl1ição geographica de processos technicos - conf or
me o de1no11strot1 Linné - 1que fala nesse se11tido. Ha tamben1 
u1n outro facto que offerece bastante interesse desse ponto de 
vista: a cera1nica não chegou a alcançar as extren1idades norte 
t: sul do Novo Mundo. Em an1bas as regiões não se encontram 
potes. 

· Naturalmente as condições geogra·phicas condicionaram a 
expansão do conhecimento. Assim, na propria America do S11l 
ha ·uma partição remível de tecl1nica e de tipologia artística; am
bos os factos foram en1 grande 1)arle determinados - s~gundo 
espero demonstrar - pelo 1neio geogra, 
phico. O elemento botanico deve ter exer
cido grande influencia nesse sentido. Na 
região andi11a, des11udada de inátos, tles
de cedo o J1omem deve ter tido necessi
dade i1nperiosa de vasilhame co11vcnieu
te em que acondicionar os liquidas, ao 
passo ~cue a léste da cordilheira toda a 
extensa bacia d9 Arnazonas e as Guyanas 
- que são as terras que nos in teressa1n 
no n101nento - a1)resentando-se riq11is-
simas em plantas qt1e se prestam J)ara urna - Marafó 
trançados, a necessidade · i1ão terá sido 
tão pre1nente. Só mais tarde a ceramica terá rompido ca1ni
nl10 em nossaft terras . E n facto dos indigenas dessas regiões se 
terem dcn1orado nos tra11çados e tere1n por isso adquirido un1 
gráo tão elevado no seu desenv0Jvi111e11to foi, ao que penso, fa
cto1 decisivo 11a for1nação da arte de Marajó . 

'I'anto era espa111ado o llSO de cestas im1)er1neabiliz.adas para 
guardar Jiqi1idos, em terras do Brasil, que perdurou, e111 certos 
gru·pos indige11as até te1npos historicos, apegar da introd11cção da 
ceramica. Acufia ai11da o n1en~io11a 110 An1azonas. 

A difficuldade para provi1ncnto de - material adequaclo ao 
fabrico fia cera1nica 11ão é facto que se possa ton1ar e111 conta 
como clen1ento retardador da sua adopção entre os nossos índios. 

Existe bôa argilla, bem o diz Martius, ao 1011go de toda a 
J11argem do Amazonas des.de a bocca até os Andes, e, mais im-
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portante ainda o proprio baixo Amazonas fornecia mais tarde 
louça razoavel. 

No emtanto, a escolha cuidadosa da argilla e o set1 ·preparo 
conveniente Só ,ferá sido feito em Marajó para as peças menores, 
mais cuidadas. São as t1nicas qt1e apresentam pasta um tanto ho
mogenea. Nas grandes peças a massa foi preparada com abso
luto descaso. Acredito antes se tratas~ de difficuldade para o 
pr~paro conveniente da argilla do q11e de falta de ma~erial apro
priado .. 

U1na vez amassado o barro, usam addicionar-lhe substan
cias que garantam a sua melh?r qu~lidade, torna11do~o mais plas
tico para a construcção, mais res1s.tente e conveniente para a 
queima. Fragmentos de potes e sílica amor1>ha originada de al
gu1na mistura organica silicosa, possivelmente ci11zas de caraipé, 
.são attestados nas observações a 01110 ní1 feito por Derby Gote
borg. As la1ninas preparadas no Laboratorio de Mineralogia do 
Museu Nacional e examinadas peJo Prof. Alberto Betim Paes 
Le1ne deran1 o seguinte res11ltado: "Pasta argilo-limonitosa (opa
ca) con1 granltlos de qt1artzo conteJ1do i11cltisões ·de t1n1 1nineral 
leveme11tc clivado, de birefrigencia média, ·parecendo u1n felds
patho. Não foi possi\'el identificar as n1aclas" .. 

O m et11odo n1ais frequente do fabrico <le potes entre os abo
rigenes do Brasil é o classico processo de enrolamento. O arti'fi
ce faz cyli11dros de barro C[tle vae dispondo e1n esrpiral para for-
1nar o fundo do vaso; e111 segttida. pela · Slll)erposição dos rolos, 
constróe as suas l)aredes. E' quando se C[llcbram os vasos que se 
docun1enta be111 essa technica, dando-se a separação dos rolos 
e ficando bem sensivel nas i)aredes do vaso, o sulco que, por gra
vidade, o rolo sttperior cavou no inferior. E1n Marajó póde-se ve
rificar que tal era o prpcesso empregado. O todo é alisado exter
na e internamente l)Or ineio de qual(tuer ntensilio de face polida 
c·o11l.o sejan1 conchas, cascas ele côcos 011 pedrinl1as. 

Nos grandes vasos construia-se dessa 111aneira 11m arcabot1-
ço co1n barro grosseiro, en1 seguida r eforçavn-se a parede em 
Hmbas as fa.ces pela snperposição. de urna camada de n1aterjal 
lnais preparàdo. · 

A qt1ein1a era obtida certa1nentc por processos· primitivos, 
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o coz i1J 11c11 lo <la 1>eça só se operando, na nu.tioria das vezes, ~ia 
~uperficie . 

E n lre os pri111i ti vos a fabricação da louça é a11nexa á arle 
da cozi11ha . Co111pcte á 1nulher . Isso se ve1~fica entre todos os 
abor igenes do Brasil. 

A~ peças que devian1 ser pi11tadas são se1npre revestidas de 
t1ma mão de tinta clara (branco, amarello claro) e sobre esta é 
que se applicam os i11otivos ornamentaes. 

As côr es que se encontra1n são o branco, o vermelho, cam
l>i ando desde ton1 escuro até o alaranjado pallido conforme as 
con1binações vegetaes ou mineraes, e o preto, obtido pela fuli
gem ou carvão vegetal. 

• 
A queima e o tem1)0 imprimen1 a essa to11alidade variações 

ricas . 
E11contra1n-se differentes typos de grav11ra: o si1nples traço 

n estilete, o s11lco 111ais lar go e colorido em ca1n1)0 claro, e, final
n1ente, o trabalho a que os francezes chamam champ-levé. Para 
este ulti1no cste11dia-se uma camada delgada de barro finissimo 
01n toda a stlperficie da peça. Essa ca1nada apenas devia ser f e
rida no levanta1ne11to do campo negativo do desenl10, deixando 
cm r elevo a zona ·delimitada an teriorme11te por u111 estilete e cuja 
8uper ficic era - co1110 ainda se verifica em numerosos vasos -
revestida ·por u111 verniz, provavel1nente resi11a de jutai-sica ain
da hoje en1prcgada r)elo cabocJo no vidra m ento da louca. ' .. 

T odo outro r elevo, ·por fraco que seja, é a1)penso ao vaso. 
Usavam su.lcar no ponto de applicação do r elevo umas ranhu
ra~ a fb11 de ·tornar a superficie rugosa e 1nais apta 'á sua fixação. 
Ta111be1n as cabeças ou figuras .co1npletas de animaes, a<lopta-

. das co1no or11a tos ou alças, são to-das appostas.i aos vas.os. As bor
das dos vasos, ás vezes basta11te dese11volvidas, são quasi sempre 
n1acissas, augrne11tando de i11odo consideravel e int1til111ente 0 
1)eso da })eça. 

'J'?das essas provas de tecl1nica pri111itiva parece111 inclicar 
~ 1 n1a 1dn<lc rcce11te para a co11quista da cera111ica pelos n1ara

-Joaras . 
Sobl'ep u.ia a Marajó, qua nto á fabricação a olaria da civi

liza~·âo 'l~'1 pajós-tro111be tas, conhecida co1n o n:)n1c de Santaren1. 
1\.crcdito f oss.ie esta posterior ao apogeu da civilização de Marajó. 
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l)c nivel nrtistico 1nuito i11fcrior ao da ilha, possuc, cn1 res1)eit o 
á tccl1nica de fabricação e na qtLantidad c de producção, j á indus
trializada, un1 desenvolvi1nento consi<lcravel. Em S~ntaré1n se 
encontra1n as fórmas que se e1npregavan1 na An1cr1c~ Central 
e na cordilheira para a fabricação da ceramica. l\IIa raJó, centr~ 
cssencialn1ente artistico, trabalhava a 111ão livre, tendo por so 
move} a inentalidade firn1e que a educação tcchnica rigicla ll1e 
assegurara . 

• 

Na observação da fôrn1a da ceram ica prin1itiva ha a co11si
derar antes de tüdo a c1uestão da in1port·anc.ia da tecl1nica ; . :no 
res11ltado que esta aprese11ta, a sensibiJi.dade do arlista ve111° 
buscar funda1nento para a elaboração de f ór111as variadas e 
111aiB apuradas. E1n primeiro logar surge a fórn1a in1pos1a {)e]a 
cesta a11terior1nen·le 11sada, sendo de no tar que a propria cesta 
já havia soffrido alterações de technica, confor1ne o fim a q11c 
se destinava (Max Schmidt); em seguida apresenta111-se as n10-
dificações decorrentes do material e ai11da da propria tech11ica 
t·le con$lr11cção da peça de barro. Li1111é dis ti11gue con10 peças de 
esphericidade primitiva as globt1lares cuja fórma parece sur
gir · da sua J)ropria construcção. Ainda ahi qt1er 1ne parecer 11ão 
~e trate de 011tra cousa senão da conservação de um typo (le 
ces:ta. 

Finaln1ente encontram-se as fórmas m ais tardias en1 crue 
o artista interpreta a nat11reza. 

Todos esses typos são amplamente r epresentados em Ma
rajó. Na maioria, de certo, não apparecem ali em fórmas pri
mitivas, já são elaborações artísticas conscientes ; n1as perfei
tame11te cabiveis den!tro daquelles tres gr11pos. 

Vejamos, pri1r1eiro, os grandes vasos . São as 11r11as f unc
rarias. Pode111 se decompôr e1n fórmas glol)ulares e conic.as e1n 
combinações varias. . 

Ao passo que nos grandes vasos as linhas se co11ser va111 
sempre dentro de certos n1oldes e a variedade de fór111as não 
se apresenta se111pre muito nu1ner osa, á n1edida que elles se 
vão tornando m enores, a irnagi11ação do artis ta vae toma11do 
1nais livre curso. Os motivos 11aturaes não apparece1n unica-
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mel?-te ~01no alças, ou si1nples ornatos, mas já vão tendo influ
encia d1recta. na forn1a geral. Surgem os vasos bojudos, ellipti
cos, as~metr1cos n,o sen:tido ~o com1)ri1ne11to ~ alongados p.uma 
extremidade em for111a 1nam1lar; outros em forma de ta1nanco 
qt1asi sempre com unia face humana estylizada . ' 

O Muset1 Nacional 1)oss11e dois fragme11tos de um vaso que 
representa uma concepção naturalista admiravel. Dos dois la
dos o bojo que parece, devia ser pouco desenvolvido se dilata 
cm f?rn1a mamilar, en1 torno desse seio e11rosca-se uma serpen
te CUJa cabeça vae ter ao bico do mes1no. · 

E' sobretudo nas pequerias peças que a variedade de . f ór
mas se apresenta intensamente. 

Enco111ram-se, i1os c~miterios de l\1arajó, i1mas 1peças tri
a~gulares abaulad~s e nca1nente orna1nentadas cuja applica
çao era proble111at~c~ ._ Cada 11n1 dos angulos da peça é provido 
de um pequeno or1f1c10. Deste, em direcção ao vertice do angu
lo, p~rtc u1n s.1;1 lco~ intencional1nente feito, e que devia servir 
~e le1~0 a u1n fio vindo de f11ro. Realmente a pintura de que é 
ievest1da a 1)eça toda se encontra frequentes vezes estragada 
11esse _ponto, 1nostrando que ella havia Slido de facto usada e a 
sua p111~ura escoriada pelo fio. Acontecia que só se encontravam 
taes obJectos eu1 urnas antl1ropo1norpl1as fe1nininas. A desco
berta de lln1 idolo f ~inino portador de un1a peça dessas, em 
Santare111, ve.i11 ~luc1dar compleia1nente o caso. Tratava-se de 
ta11gas de. cera~111ca usadas pelas 1nt1lheres, 1)rovavel1ne11te em 
certos cer1mornaes. 

'-!'e1~l10 tido op1}orlt111i(lade de estudar i1ltimaruenle algu
n~as. Jaz1d~s de c_erar11ica tu.pi que têm si.do er1contradas 11as pro
x1~1dades do R10 ~le J ane1ro: e1n Mage e en1 Ca.n1po Grande. 
Alen1 dos 12ote~, ah1. ac~1ados observei todos os d.o 111esmo typo 
das collecçoes .ia ex1S)ten tes no Museu. 

Provê111 elles ?e cx te11sa" faixa de terra ao longo do Iittoral, 
desde os sa1nbaqt11s das l~goas do Rio Grande do Sul até a ci
dad~ de \Tal~nça, 1~a ~al11,.a. ~' arte <1ue se póde attribuir, por 
motivos var1os, a ind1os fUJ)Inambás. 

Enco~tr~-se um typo de · cera1nica e111 fórma de bacia re
d_?nda, ell1pt1?a, ou rectangular, cuja borda, e1n toda a exteu
sao geographica apo11tada, conserva S.e111pre o 111es1no inolde. 

f 
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São essas peças nada mais que a reproducção, em ceramíca, de 
uma fórma de cesta, e, embora m11dando <le 111aterial, guarda
ram os Tupina111bás, como orna111entação da boroa, tiesenhos 
lineares á feição <las tiras de: fibra co1n crue usava1n rematar as 
cesta~. Esses traços for1nam zonas que co11stitt1em triangulos 
separados por faixas ele linhas verticaes. Por ser esse ·typo de 
ornainentação tu1)i, e tão divulgado e11tre os 'fupis da cos.ta e 
por se e11contrar tão freqt1ente nas tangas de Marajó acredito 
lenha sido peq11ena a co11tribt1ição desse grupo na aculturação 
da ilha. Pesquizas posteriores, ett o espero, virão co11fir1nar esse 
ponto de vista. 

Ei1contram-se en1 M:arajó idolos de a1nbos os sexos. Os fe-
1nininos 1trazeJn se111pre 111aroados os seios e os orgãos sexuaes 
externos. Nos masculinos tal 11ão se dá. <:011stituem, 110 seu to-
clo, peças f alicas. 

* 
* • 

Os motivos que ornamentan1 a ceramica de l\ilarajó ! n1e
andros, gregas, a quantos dislates não têm dado marge1n ! ... . 
As aproximações desastradas que têm sido feitas. . . Toda 
a arte p1imitiva da Ainerica, aliás, te1n dado occasião á constru
cção de tl1eorias as máis es:tapafurdias. 

Interpretava-i11-s.e esses motivos c01no re1)resentação de ani
maes. Possuanski vira no escalo11ado, o raio. Quando a ex·pli
cação não se apresentava facil, forçavam-na e estava resolvido 
o caso. 

No emtanto, no meio de t11do o que tem sido dito, ha ·uma 
tl1eoria q11e, i>or sua originalidade, 111erece ser exposta. E' a de 
I-lartt sobre a orige1n e a evolt1ção do or11ato, pt1blicada em Ar
cl1ivos do Museu Nacional, vol. VI. Nasceu insipirada en1 inoti
vos indigenas do Brasil e baseia-se en1 stlppos·tos fundamentos 

· biologico-evolucionistas. 
Hartt pretende q11e toda a fórma para cuja observação não 

seja exigido senão o emprego reg11lar dos m11sculos do olho é 
trma fórma esthetica. Assim a linha recta agrada nao porque 
e11cerre uma belleza intrinseca, mas porque não força o globo 
ocular a movimentos irregulares. Si a curva agrada 1nais que 
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a recta. e1nbor~f exija contracção ·differente dos rI111sculos para 
s11a observação, é porcrue a recta é 111011olona e cansa. 
' i)as rectas h.orizontaes 1)arallelas s11rge1n, a espaços ig11aes, 
Jíul1as verlicaes q11e as ligam 011 não e cada vez vae se operar1-
clo 1nais co111plexa a co1nbinação até forin.ar a grega classica. 
Esta se aprese11ta em varios pontos do globo, surgida, 11a opi
nião de J-lartt, u11ican1ente do exercicio agradavel dos m11scu
los oculares. . . Pela mesma razão teriarn apparecido ta11tos 
outros motivos classicos. 

Faltou por co1npleto a Hartt o espírito de observação de 
que n11nca póde se afastar o etl1nographo. i\.liás elle não o era ... 

O profes1sor Dr. ~Iax Sch1nidt do Museu (}e Eth11ograpl1ia 
de Berli1n - sabio n1estre j11bilado em s11a terra, que acaba de 
realizar o seu desejo (fe perrnanecer e11tre indios do Brasil -
foi que1n, est11dando miuda1nente a questão do ornato e11tre os 
r>rimitivos, teve a visão clara dà ·sua origem. 

Considera o mestre alle1rrão ·que os dados tecl1nicos sião os. 
r11ais palpaveis. Orientou as suas pesq11izas ·nesse serl'li<io. Es-
1ni11ço11 a questão dos trançado~ dos aborige11es s11l-a111ericanos. 

O trançado, l)Or si só, já offerece i11oti.vos or11a1nentaes. Es
ses n1otivos, surgidos pura1ne11te da t~cl1nica, <iepe11de1n natu
ral1nente da feição da inateria prima em1)regada. 

O 1neio tJotanico entra 11ovamente em jogo pela tlistribui
çâo geographica da pal1neira. São os typos de folhas pennada 
e 1)almada ou, para 11sar a lingt1agem elegante dos botanicos. 
flabelliforme que inflt1em. Para illustrar essa i1nportancia direi 
apen·as que a propria folha pennada da paln1eira de alguns ge:.
neros (geono111a e bactris, etc.) impõe technica especial: os seus 
foliolos implantam-se no peciolo de modo irregular, grupam-se 
dois a dois ot1 tres a tres, deixan<lo entre os grupos um espaço 
livre ig11al ao do trecl10· occ11pado pela impJantação dos foliolos. 
Para com·pensar então as foll1as que se a1)resentaria1n no tran
çado, é forçoso trabalhar con1 dtta$ folhas sobrepostas, de fór
ma que as zonas despidas de foliolos, nun1a folha. se co1111)en
sein, pe1as zonas com foliolos, na outra. 

Toda. região em que o indio dispõe do typo per1nado de ·fo
lha de palmelra co1no principal contingente no set1 trançado é. 
região pobre em n1otivos orname11taes; tal facto se verifica. em 
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Matlo Grosso e11tre os Boror os, os G11atós, eonfor1ne 1\!Iax Sch
n1idt o apontou. Em 01)posição, a foll1a flabellifor1ne .per111~tte 
nu1nero avulta(lissi1no de variações 11a padronagen1 fo1:11ec1da 
J>elos trançados. ·- _ . 

Todo o valle do A·mazonas e a reg1ao das Gt1yanas sao r1-
quissi1nos en1 11u1nerosas especies de ambos os typos ·. São ·as 
regiões da America d.o Sul em que se desenvolvera1n os trança
dos maravilhosos. 

Os trancad·os de foll1a de pal1neira perte11cem ao primeiro 
dos tres grupos err1 que 1\'Iax Sch.n1idt en:quadra os: pri11cipaes ty
pos que se encontram entre os aborigenes sul-a1nericanos. 

<: onstitl1em o grupo· dos charnados trançados escalonados. 
~.\s suas caracteristicas são as segui11le~: dois grupos de tiras 

perpendicularres se crtiza1n de tal 1naneira qtle .as tiras de 11~ 
gru1)0 saltarn, de cada vez, por cin1a de ' tlrn certo nuJ11ero de ti
ras llo 011tro grt1po ou são saltadas por ellas , de modo <iue as 
111al11as que corre1n 110 111esn1a direcção for111em u1n escalonado. 

N·as , folhas penadas os dois grupos de liras· perpe11dic11lares 
tê1n o seu ponto de 1partida 110 n1esn10 bordo elo trançado ao paSl
so qt1e nos flabelliforines, os dois grupos de tiras tê1n origen1 
em pontos differentes e conc?rren1 em direcção u.111 do out_ro . 

. Do enlrelaça111e11to das tiras surge111 ])Olygonos (qt1adr1la
letos, triangulos) que con~titue111 o fl111cla111·ento do tra11çado. A 
essas figuras l\1ax Schmidt cl1ait1ot1 unidades de trança.do; re
presenta1n papel capital na for fr1;ação dos 1notivos ornamentaes. 

A differença do ponto de orige1n das tiras e da maneira pela 
C{Ual se a1Jpõem unias ás 011 tras as. t1nida;des de tra11çado é (J.tie 
rege a variação dos motiv·os. D'al1i: pobreza de or11atos possi
"cis no trançado de foll1as p'en11adas e m.t1ltiplas 1nodificações 
possíveis nas flabelliformes. ~ 

Surgen1 assjm os differentes padrões obtidos, a JJrincipio, 
pela si1nples orientação da tira (m·odo differente de reflectir a 
luz) en1 seguida J>cla in·lrod11cção de tiras tintas . .t\pparecem os 
n1otivos cruciformes, lo~iangulares, os m eanciros, etc~ . 

Os detalhes da technica dessas for1nacões seria111, alén1 de .. 
· aridos, longos de1nais para 5·ere111 expostos aqui .t1este i110111e11l<>. 
Insisti nos traços 111ais geraes para que ~·iq11e bem clara a impor
tancia capiutl da technica sobre a orige111 do orn.ato. Quizera ao 
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menos deixar patente de cvn10 poude o aborigene formar mea11-
dros e gregas sem necessidade nenhuma de ir á Grecia. . . _ 

E', por consegui11te, ingenuo e, ainda 111ais errado, pretender 
approximar cultt1ras porque apresentem os mesmos typos de 
gregas. Antes seria crivel que, em differentes pontos a origem 
desses motivos tenha sido sempre a mesma: o trançado. Nem 
tão pouco se póde acreditar q11e determinada cultura, só por 
apresentar na sua arte desenhos geometricos mais simples1 que 
os de outra cultura, deva ser considerada como seu archaico. E' 
sempre a orige1n ·plectoge11ica do ornato mais ou menos evoluí
do, confor1ne as condições em c1ue se de11 o desenvolvimento 
dos trançados e o gráo que attingiram em cada cultura. 

A a:rte, na opinião tão ben1 f tn1da1nentada de Max Sch1nidt, 
snrgit1 da · tecl1nica. Unia vez co11stituido o primeiro n1otivo or
nan1c11tal, terá e11tão i1npressio11ado a se11sibilidade do art1fice 
q11e, dese11volvendo-o, tra11sf orn1ava-se e1n artista co11sciente, 
ii1troduzi11do alterações na propria technica, na disposição dos 
padrões, na creação de figuras de ani111aes. ele. Mas o n1ovel ·pri-
111eiro foi un1a circumstancia da tech11ica. 

Max Sch1nidt applicou todas as particularidades da tecl1ni
ca de tra11çados ao estt1do ela on1an1entação que reveste vasilhas 
e 011tro~ utensílios domesticos de alguns grupos indige11as. As 
:-.uas conclusões foram amp]ame11te satisfatorias ql1a11to á ori
ge1:n plectoge.nica daq11elles motivos e da evolução que o typo de 
ob.Ject?, particularmente pela s11a fórn1a, lhes impri1ni11. 

A111da 11ão tinl1a111 sido ap1)licadas a Marajó taes observa
ções. E o ca1npo ahi é sáfaro. 

* 
• * 

Ant~s de t11do ct1mpre salier1tar a 11osição singt1Jar da art~ 
<lc Mara.JÓ e1n relação a toda a arte J)rÍrnitiva a1nericana. As 
roais desenvolvidas são accentuadamente natu1~alistas, ao passo 
q~e .IVlarajó s~ ~aracteriz~ pela fir1neza rígida da fórn1a geome
tr1ca, pela fe1çao synthet1ca corri qi1e sol1be exprirnir a nature
~a_, nas represen!ações em superfícies. C.erto ~ encontra ampla- ·· 
inente, em quas1 toda expressão artistica indígena da America, 
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a i11dicação segura da s11a origen1 plectogenica, n1as ~rn grupo 
ul<1un1 acham-se os ornatos tão i11timan1ente ju11gidos á feição 
qt~ o trançado i111poz. Só um facto justificaria o pheno1ne110: 
pela arte do trançado já terian1 os n1arajóaras o seu sentimen-
to artistico perfeitamente formado. 

Em seguida importa realçar que Marajó tem horror ao va
zio. Todo o campo é sempre coberto co1n decorações. Dessas, 
as que constit11en1 n1olivos naturaes são adaptadas á for1na ~~ 
peça, ás vezes da n1aneira n1ais curiosa. 

Roquette-Pinto, en1 conferencia realizada i1esta sala, em 8 ele · 
setembro do a11110 passado, (1) exprimia do modo segt1inte o 
que entende por estylização: "' l\. estylização não é u111 })l1enome
no artistico; é antes un1 11he110111eno psycl1ologico inductivo q11e 
se a1Jrovcita de processos artisticos para 111anifes lar-se com cla
reza. O c1uc nella exis;te de 1)roprian1e11te artístico só se revela 
11os ultin1os grúos da sua i11tensidade; ao começar, 1nal se arri-
1na ao que a arte lh:e offerece. C:on10 as ondas e11carneiradas do 
n1ar que o vento acoita, ella surge imperiosa nos set1s contor
nos e no seu ta1nanho, :111al delin1itada. cal1otica, na timidez 
das estréas ! . . . Depois affir111a-se e en.tão toma a arte intieira
tne11te conta della e é qua11do adquire caraclcr accent11aclo de 
phenomeno antes esth·etico". 

Tal conceito se verifica na realidade. l\ias. no caso de Ma.:. 
rajó, no que r espeita a then1as gravados ou pintados, lia 91µa 
observação curiosa a fazer: r1ur1ca a cstylização se apresenta 
.. mal ·deli111itada, cal1otica, na ti111idez das estréas". Por si111-
11les c1ue seja a figura s11rge se1npre fo r n1ada. decisiva. P·or qi1e 
razão ? · 

Não t]UC a arle te11l1a }Je11etrado na ilha con1p.letamente des
envolvida. Não. E111bora por algt1ns traços, ella se prenda ao 
alto A1nazo11as e a terras do norte, a decoração da ceramicá de 
Maraj6 é u1n dcsenvolvi1nento purau1er1te local, n~1o atti11gido 
por nenl1u1n gru·po indige11a do Novo Continente. 

• 1 

(1) Esta conferencia foi realizada no anno de 1929 . 

• 



-118-

Antes da applicação da arte decorativa á cera1nica, os Ma
rajóaras certamente tiveram formidav-el desenvolvi1nento na 
arte dos trançados que te1n u1na base Ilsycl1ologica i11dt1ctiva. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • ••• 

• 

Por isso que eram trançadores habilissimos nunca titubia
ra;m na estylização da sua ceramica, marcharan1 firmes, acor
rentados á fórma at1stera em que o material rigido do trança
do formara nelles a feição p&ychica com que sentiram a natu-
reza. D'ahi a sobriedade do s·eu estylo, o vigor decidido da sua 1 
estylização. 

Affeitos a vêr a st1a arte expressada se1r1pre nos contornos 
austeros e esche1natizadores de rectas, os artis tas de Marajó 
se teria1n como que 11abitt1ado a vêr a r1att1reza estylizada, co· 
rno que si se 111antives~1n sem·pre sob a acção do peiotl. 

E' essa m esma razão c1ue explica -0 facto de se tere1n con
servado tão naturalistas as representações de arte da cera1nica 
do Perú ao passo qt1e as de Marajó se manifestaram tão con
Yencionalizadas, tão despriendidas da natureza. A ceramica, 
cedo pe11etrando na cordilheira, não encontrou o -espirito artís
tico tão educado dentro de fór1nas impostas por u1na tecl1nica 
rígida de trançados, em compensação tiver an1 ahi os oleiros· tein
po de a·perfeiçoar a technica de fabricação; a ceran1ica de 1\-la
rajó, bem cultural, de posse recente, não teve tempo de se apt1-

. rar desse ponto de vista. 
Chega-s·e á concl11são: o retarda111ento na acquisição de .u111 

ben1 ~ultural objectivo (conhecimento da ccran1ica) determi-
11ando u1n grande desenvolvim.ento espiritual (a arte) . 

Isso no que res1)eita ás representações err1 superficie. 
As modelagens de Marajó, pelo seu caracter m ais 11atura

lista, vêm ainda confirmar a minha opinião. Qu.a ndo ,os mara
.ióaras ti':'eram que trabalhar em planos varios, (Ic l>01tco q11e 
lhes servit1 a ·educação artística, ccue o traball10 em su1)erficie 
lhes déra, fora1n n1ais prir11itivos, 1nais ingenuos; foram vcrda
~eiros. consignando e111 suas representações caracteres especi
f1cos que pern1ittem muita identificação. 

t 
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Nessas modciagens, encontram-se, por vezes, r epresenta
<•Ões de a11in1acs bem proxi1nas da natt1reza e póde se acompa
,; l1ar a sua evolução em f ór1na mais sin1ples, cn1 r epresentação 
1>arcial 011 tota l do animal, a té attingir feição que não permitti
~·ia o seu reconhecin1ento, .si não ge tivesse podido aco·mpanhar a 
escala das transforn1ações por que passou. 

Com a co11tinuação 1de estudos é possivel se expliquem al
guns signaes que se r epetem ª. m iudo e que 5ertall?e1;1te já 11ão 
co11stituia·m simples or11ato e srm re1)resentaçao de idea. Ha um 
fragme11to de ·prato cujo dese11ho i)i11tado inter11amen:te, não 
r epresenta propria1nente um motivo ornam ental e acl1a-se exa
ct.a1nente r epetido, em grav11ra, na face externa. Tem-se a i1n-
1>ressão de que se trataria de uma expressão de idéa, u1n princi
IJio quasi de escri1)ta. 

Muito mais significação do que a maioria de <Jesenhos de 
origem plectogenica ·de Marajá, t êm certos característico~ que 
se encontram frequentes vezes e de varias maneiras represen
tados. Dentre ellas conven1 destacar, em primeira linl1a, a re
}lrese11tação da face humana 011 animal estylizada; o braço 
ter1ninado numa especie de garra, tendo numero de dedos q11e 
variam de dois a seis . Essas garras se enco11tra1n, 001no mãos, 
nas ttrna s anthropomorphas, ou adaJJtadas a corpos de saurios 
ou muitissin1as vezes isoladas . 

A 1ne11talidade do~ marajóaras se desenvolveu. de modo 
original e complexo. Certas figuras, co11form·e a posição e1n que 
~ejam observadas, parece111 bem r eprescn:lar diff erentes seres. 
Ha 11111a que, vista horizontal1nente, é t11n jacaré, verticalmente,_ 
t1111a cor11ja e, i11vertida a ·,peça st1rge 11111 outro ani11nal difficil 
de ide11tificar. 

Esse espírito dominado pela preoccupação (la representa
cão da face, esse habito de re11nir 11uma só image1n idéas varias. 
~~ cuidado de Jlreencher com desenl1os todo o campo das peças 
que ·or11a111e11lam, caracterizam 1n11ito 1nais Marajó do que qual
c1uer f órina de vaso, do que fJUalc111er grega. E - radiante de 
i)oder trazer un1 pouco de co11solação aos que tanto se com
prazem em approximações - eu direi que é perf eita1nente o 
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ines1no espiri to que domina a -arte de a lguns gru·pos polynesios 
partict1larn1entc das ill1as ~Iarquezas. 

• 

Duas palavras apenas sobre a a1)plicação de motivos de 
Maraj ó á decoração. 

E' assumpto da moda. 
Nesse particular os ethnologos são. em materia de pure

za de fórmas, carra11ças peiores do que os gram1naticos em 
materia de linguagem. Seja-n1e permittido pem1anecer abso
lu:ta·mente marajoêsa. Be1n sei que os artistas i1ão poclem e não 
deven1 limitar-$e a si1nples copistas. Mas tão póuco n.ão se 
co11tentariam em produzir materia que ficasse inferior á arte 
dos nossos ahorigen·es. Cumpre, antes de tudo, imbt1ir-se o ar
tista no espirito de Marajó; mergulhar na observação minu
ciosa dos trançados. A technica é educativa. 

* 
* * 

Para ~er~1inar, quero resumir e111 }lOt1cas palavras os re
sultados })r111c1paes a que 111e le111 co11duzido o estt1,do da cera1ni
ca de Marajó : 
. a) confirmação tlas observações de Max Sci1midt sobre a 
im·portancia do m eio bota1rico no desenvolvimento da arte pri
mitiva; 

~) desenvol~~ento consideravel dos trançados entre : 
abongenes da r eg1ao nordeste da America do Sul· 

e~. utilização dur::inte muito tempo de tra~çados imper
m eab1l1zados ?º.mo vasilhame J)ara acondicionar lic1uidos; 

d) cond1c1onada por esse facto, introdt1ccão tardia da ce-
ramica em terras do Brasil; " 

~) applicação á ceramica dos motivos orp.amentaes desen
volvidos nos trançados. Evolução das fórmas lin1itadas por li
nhas rec~s em curvas, segundo as possibilidadeSi que a technica 
da ceram1ca fornecia. 

f). á modela~em_ não sot1heram applicar im1mediatamente 
o esp~nto de estyJ1zaçao. Foram naturalis tas no emtanto a evo-
lt1ção opera~se . ra~ida. ' - -

' 
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Os estudos proseguem. Aqui fica1n consignados apenas al
guns dos resultados colhidos. Dada a exigtridade do tempo, a s11a 
exposição gt1arda frequentes vezes uma feição por demais dogma
tica. ·O l\'Iuse11 Nacional pretende fazer t1ma publicação desen
volvid·a sobre Mar9jó. Nella serão tratadas n1iudada1nente todas 
as questões. 

* .. 
No curso de trabalhos da natureza dos que venho fazendo 

atravessam-se m om entos de intensa emoção. 
Sempre havia sido para n1iJn motivo de orgt1lho, conside

. rar q11e, na região da America em que só mulheres são oleiras 
se tinha desenvolvid·o na ceramica a arte mais rica, sobria e 

• ·vigorosa. 
Objectavam-me alguns senhores - que si1n, seriam mu

lheres as oleiras, m as que, tratando-se d·e arte applioada a fins 
religiosos~ no momento da decoração certame11te passaria a ta
refa ao sacerdote. Certo. Nada a replicar . 

O encontro em chronistas d e descripçâo do fabrico da ce
:ramica e da sua ornamentação exclusivamente feita por mulhe
res 110 littoral s11l ·do . Brasil, veio despertar em mim novas es
peranças de que •a mull1er, tambem em Marajó, ti,resse sido a 
exec11tora dos ornatos. Mas agora, ein· face de tudo o que aca
brunos de passar c111 r evista forçoso é reconhecer que a arte se 
desenvolveu nas mãos d·o hdmem a quem competem, em geral. 
os trabalhoS! de trançados . 

Si, 11a realidade, tal se deu, não se póde a ttribuir ao ho
n1em a responsabilidade con1pleta da arte que creo11; elle sof
fre11, por assim dizer, um certo constrangime11to im1losto pela 
materia Ilrima qtte 0011correu par a imprimir mais seguran.ça 
á s11a expressão artística. Não foi con1pletamente por culpa pro
pria que atti11giu a tama11ho resultado. 

Por sua vez a mulher, quando lhe coube ·passar a seu ca111-
po de actividade a arte desenvolvida que o homem creára, mos
trou-se á altura do companheiro e, mais previdente do que elle, 
so11be i1npri1nir em mater:ia duravel a perpetuaçjo d t1mA Ctll-
tura forte. ~ -

HELOISA ALBERTO TORRES - Cera.núc-... a~ Marajó - Con!er&n.CJ& 
realizada na Escola Nacional f"lp~tBellas _Artes. 
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COMMERCIO E INDUSTRIA 

u) COMMERCIO 

A despeito de suas hostilidades constantes, os 1"ttpinambás 
e os Tapt1ias não deixavam d·e ter en tre si relações co1n.1nerciaes 
activas. Este facto foi verificado 1)or Thevet e por Lery. Este 
ultimo descreve até o 1nodo estranl10 porque se eff ectt1avam · 
as trocas ·e11tre os Tupiniqt1ins e os Goitacazes. Os Tupinambás 
r1ão negociava1n apenas com os vizinhos, mas ainda com tri
l>us que viviam a 100 ou 120 leguas para o interior e ást q11aes 
forneciam machados, facas, e, em geral, tt1do o que elles pro
prios obtinham dos e11ropeus. Recebiam e1n troca ·pedras ver
des de ·que eram feitos os tembetás, pennas de avestruz, de t11ca-
no e de outros passaros raros. · 

O co1nmercio das pedras verdes era o mais importa11te. 
Estas não se encontravam com effeito 11a costa, mas nas mo11-
ta11has do interior que estavan1 no te1Titorio dos Tapuias. Ga
briel Soares, assignala i1ma jazida no curso superior do rio 
Doce, no paiz dos Goitacazes e sabemos por Lery que as pedras 
' rerdes figuravan1 e11tre os objectos de commercio desses indios. 

Gabriel Soares menciona outra jazida na região de Sergi
pe, onde viviam os Maracás. Yves d'E'vreux conta que os Taba:.. 
jaras iam proc11rar essas pedras numa monta11ha que se erguia 
cm seu territorio e que elles as trocavam en1 seguida com se11s 
vizinhos. 

Falei muitas vezes nest0 obra das relações que entretinham 
os Iuanaues do Japurá com os Omaguas. Ignoramos o que 
estes davam aos Manaves em troca de suas raspadeiras de man
dioca, de seu ouro e de suas maças; é pro·vavel que ·fossem pannos 
pintados e cabaças finamente de~ora·das, q.ue parecem ter sido 
muito apreciadas pelos vizinhos dos Omaguas. · 

• 



. / 

-124 -

Os rfupinarr1baras obti11l1an1 SCllS 1nachados de }ledra de 
t1ma tribu do $Ul do A1nazo11as, os (iuaiazis; ({Uanto ao sul, vi
nha do norte através do granlie 11umero <.le intermediarios. 

O commercio não é menos activo hoje nas trihus Guaranis 
modernas, que importam e e~portam em grande escala. 

Tive occasião <le mencionar o monopolio exercido na re
gião do P·aranatinga pelos Caiabis sobre a fabricação de ma
chados de pedra e dos aruaques do alto Xingú sobre a da ce-

• ram1ca. 
MÉTRAUX - La Civilis. Matérielle - pags. 277-78. 

b) FIAÇÃO · 

Léry descreve nestes te1mos a maneira por que as m11ll1e
res t11pinambás fiavam: "O fabrico das r êdes é simples. Coll1i
dos os capull1os do algodão, as 1nulheres amontoam a fibra de
ante de Si, no $Olo 011 sob.re qt1alquer objecto·, e ligam os fios a 
u1n páo redondo, de u1n ded·o de grossura })Or urn pé de co1n
primen to, cruzado de uma 1nanivella; depois roda;in esse páo 
sobre as coxas e torce1n assi111 11ão só fios grossos para as rê
des, co1no outros finissi1nos. (1) 

Früdin e Nor densl{iõld, que consagraram im1)ortantc .estu
do á fiação e tecelage111 na A1nerica do Sul, d estigna1n o inethodo 
descripto ·por Léry, entre os Tupinambás com o nome de mctho
d·o bacairí. Este melhodo está, como se sabe, muito espalhado 
em todo o continente americano, onde se acha empregado por 
todas · as tribus tupis-gt1aranis, con1 excepção dos Guaraiús. O 
.fuso utiliza?o i1este 1n.ethodo é con.stituido de uma vari11ha que 
1>assa atraves de u1n disco de ma1de1ra, de te1Ta-cotta, ou de con
,cha, fixado a certa dista11cia da extremidade inferior. A presen
ça deste typo de fusos é attestada de modo fonnal nas trib11s tu
I>is-guaranis seguintes : Tupina1nbás, Caingnas, Chiriguanos, 
pausernas., Uaetós, ,Camaiurás, Mundu~ucús, Paritintins, Araran
det1aras, O.magnas e Mau és; é mais qt1e certo que os Guaranis bs 
Chi~~ias, os C11ruaias, os Oiampis e os Cocamas se serve1n o~ se 

(1) Lévy,. Hist. de uma viagem á Terra do Brasil - 'ITad. Monteiro 
Lobato, pag . 199 segs. • 
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serviam ot1tr'ora deste typo de ft1sos, embora. a bem dizer, 11e
nhum te~to nos infor1ne a respeito. 

Hesito em vêr num fuso de typo bacairi t1m· elemento cult~
ral, testemunha da inflt1encia andina; este objecto tem t11na dis
tribuição por demais vasta para que se ·possa actual1nente pro
nunciar-se a re~peito da sua origem. 

Os Guaraiús são os u1rioos tupis-guaranis que fiam o algodão 
segu11do um processo especial: ? 11:1ethodo q_ue empregam f_.?i 
qualificado de boró. Entre esses indios o movimento de rotaç.ao 
que provoca a torsão .do fio é produzido por_ um movim~nto d~ 
vae-ve1n da mão ·applicada contra o ft1so. Nao se sabe s1 este e 
1>osto na coxa ou sobre um cepo de madeira. Seja co-Ino fôr, uma 
de suas extremidades é introd11zida nt1ma fenda })raticada ntt'ma 
taboa pequena mantida perpe11dict1larme11te por 11m monte 
de terra argillosa na q11al é ella fixada. 

MÉTRAUX - La Civil . Matérielle - pa.gs . 227-28 . 

e) O ALGODÃO NO MUSEU NACIONAL 

O algodão, no Muset1, encontra-se bem repr~sentado: ca~o
ços de algodão conservados em bolsa de foll1as; fios de algod!o, 
obtidos no f t1sio; meada de algodão fia do; novello de algodao; 
tecido de algodão - (faixa para carregar criança). 

·. O f11so é uma lasca de palmeira e1nbutid.a 11ur11 disco de ce-
ra1nica, caco de pa11ella vell1a .•. 

ROQUETTE-PINTO - Rondonia - pag . 186. 

d) TECE·LAGEM 

Os trançados dos índios elo Brasil fora.1n systematizados por 
Max Scl11nidt, que os dividiu em dois gru·pos principaes: 1._º) 
trançados de folhas de palme.iras ; 2.0 ) trançados de duplo fio. 

E admittiu um terceiro grupo, no qual dois elementos do 
trançado em differentes direcções, são atravessad<_ls ~or1.um ter
ceiro. Este typo apr,esenta-se freq11enteme11te no 'X1ngu, e se acha 
representado nas collecções do Museu de Berlim. E' trançado 
característico, elementar, que en~ont.--:-amos nas cestas dos Nham
biqu·aras. 

• 
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O 1na terial usado pelos Nhambiquaras é taquara, ou mais 
f rec1 u,e11 tem e n le, cipó titára. 

Nos trançados de foll1as de JJaln1eira a unidade primordial 
res11lta do grupa111ento de tiras, d11as a duas . .. Estes se desen
volvem co1110 cellulas de u1n tecido, conSAer vando o m esmo typo, 
baseado naquella figura geometrica, que ora é um quadrado, ora 
u1n parallelogrammo. Nos abanos dos N11ambiquaras, feitos com 
folhas de bacába, os folíolos passam para o lado direito do pe
cíolo. 

ROQUETTE-PINTO - Rondonia - pag . 188. 

e) CESTARIA 
Marcgrave classifica os cestos dos Tu1>i11arnbás e1n 3 cate

gorias: "Faze1n-11os (os cestos), diz elle, de foll1as de ·pal1neira 
q11c .elles cl1a:mam patigua, e nestes JlÕe1n tudo q11e possuem. 
Outros têm, alén1 disso, cestos feitos de caniços be1n aj11stados 

Typos de cestas do Rio Branco. 

q11e elles designam co1n o 
no1ne de caramenos. Fa
zen1 com varetas cestos 
oblongos bastante largos 
q11e elles transportam na 
cab.eça e que são cha1na
dos panacús . Estes ser
vem principalmente para 
transportar as raízes de 
rnandibca de que fazem 
farinl1a; q11ando viaja1n, 
11tiliza1n os patig11as. 

A 1nateria mais en1pregada para o trançado dos cestos 
era1n o cipó e o ti1nbó, q11e os Tu·pina1nbás fendiam em quatro 
no sentido do comprin1ento. As tiras assim obtidas tinham a ap
parencia e a consistencia do junco, o que levou a lguns dos au
tores antigos a crêr que existia no paiz uma variedade desta 
planta da qual os cesteiros faziam uso. E' entretanto ·provavel 
que varinhas de madeira ou caniços entrassem na feitura des
ses panacús, mais ou 1ne11os grosseiros, dos cestos-caixas em que 
encerravam os carangueijos apanhados e certas peneiras que 
Claude d' Abbéville diz terem ~ido feitas de galhos de arvore. 

MÉTRAUX - La Civil. Matérielle - pag . 248. 

t 
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f) ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Em artigo consagrado ao emprego da borracl1a na America 
do Sul, Nor?enskiôld attrahe a nossa attenção para o facto que 
foram as tr1bu~ Ar11~ks gei;almente. q11e sol!beram tirar partido 
de~ta .substancia. Foi a tr1bu Tup1-gua ran1 dos Omaguas que 
pr1me1ro revelou aos europe11s as suas maravilhosas proprieda
des. "Os portuguezes do Pará, ~iz-nos La-Condamine, aprende
ram com os Omag11as ·a fazer com a mes1na materia bombas ou 
seringas q11e não têm necessidade de embolo: têm a f órma de 
peras ôcas, que se abrem por um peq11eno b11raco, onde adaptam 
u.ma e-anula. Enchem-nas de agua e a·pertando-as produzem o 
i;nesn1? effeito que unia seringa ordinaria. E sse apetrecho 
e n1111to 11sado entre os Omaguas . Quando se reu11em para 
a.lgu1na f~sla , o dono da casa não deixa de, co1no prova de po
lidez, offer ecer uma a cada u1n dos co11vidados, e seu uso 
precede sen1pre, entre elles, as refeições de cerimonia". Essas 
peras de borr acha eram 1noldadas em terra-cotta. 

Os 01naguas parecem ter tido por muito tempo o monopo
lio da fabricação dos objectos de borracha. Vendiam não só re
cipientes de toda a sorte dessa substa11cia, mas ainda faixas elas
ticas, vestuarjos e pedaços de casca r evestidos de borracha. 

'fudo leva a crêr qtle conheciam as bolas de borracha. El
ias não eram certamente guara1u s. No diccionario de l\1ontoya 
acham-se na palavra mangai as indicações seguintes: "Arvore 
que dá as bolas cl1a111adas " de nervio" . - Mangaici: "resina 
com a qual faze1n bolas". Del 1"'echo nos ensina q11e os Itatins 
do norte do Paraguay "faziam bolas com a resina de certas ar
vores ''. Mais antigas e mais minl1ciosas são a Si infonnacões 
e.fadas pelas Annuae Littierae sobre a r11a teria de que eram "fei
tas as bolas de jogar dos Itatir1s qu.e 11avia1n e1nigrado para o 
Gua1Joré : "a bola é obtida corri a r esina oompacta de un1a arvo
re; ella é leve e pula ao menor ch.oq1te m ais alto c1ue uma bola 
de couro". 

Até o fim do seculo XVIII os indios das inissões jogavam 
co1n bola de borracha. "Do mesmo 1nodo, diz P eramas, joga
vam com uma bola compacta, feita de go1nma, que pulava tão 
be1n que bastava tocai-a apenas .para q11e logo ella se puzesse a 

• 
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saltar, impacie11le de toda a de1nora e de .todo repottso; sua pro
pria qt1éda ·acarretava a repetição dos saltos". 

A borracha te1n propriedades por demais i1otaveis para que 
houvesse passado despercebida aos olhos dos chronistas, na cos
ta do Brasil, si real1nente tives~~ estado em uso entre os T11pi
nambás. Os Guaranis fora1n provavelmente i11formados das 
virtucles dessa s11bstancia por seus vizinhos, os Aruaks.. K. von 
den Stein achou igualment·e a bola de borracha entre os Auetós. 

MtTRAUX - La Civil. Matérielle - pags. 254-55'. 

g) O CONHEC·IMENTO DOS METAES 

A civilização material das tribus tupis-guaranis é emi11ente
mente adaptad·a á vida das grandes flore~as da America equato
rial; caracteriza-se pelo uso preponderante da madeira e do osso 
em todos os seus rarnos de industria. A pedra, rara na maior 
parte. das regiões habitadas pela 1maioria desses indios, repre
sentava entre elles apenas t1m papel secundario. 

Quanto aos metaes, foram desconhecidos de todas essas 
tribus, exceptuadas aquellas que eram bastante vizinh·as d~ re
gião andina para que della r ecebessem alguns prod11ctos de in
dustria m.etall11rgica. Com effeito, os objectos de ouro, de prata 
e de cobre que os conquistadores encontraram entre os Guaranis 
e os Omaguas foran1 obtidos por troca com povos mais civili
zados . Como a presença de objectos de inetal nessas duas nações 
póde fornecer-11os indicações i1n·port.ant:es sobre as relações com
merciaes que ellas entretinha_m com seus vizinhos e, por conse-

·q11encia, sobre as influe11cias a que estavam submettidas, não 
creio superfluo dar ac1ui as i11formaçõ~s que p11de transcrever. 

Nordenskiõld de1nonstrou qt1e a h~storia da conquista do 
Paraguay só é comprel1ensivel co1n a condição de se admittir 
que os Guarani~ tinham noções precisas sobre as riquezas mi
neiras do Perú. l\ justeza deste ponto de vista é sufficientemen
te ,provada pela expedição de Alejo Garcia e ·pelo testemunho 
de numerosos chronistas. Não só os G11aranis e os Tupina1Jnbás 
conheciam a civilização andina mas ainda n1antinham com ella 
relações directas. Entre 1515 e 1516, portuguezes q11e vieram 
ter á costa do Brasil obtiveram indicações sobre a existencia de 

( 
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um grandt paiz situado a oeste e onde o ot1ro ab1111dava. O ca
pitão desse navio recebeu por troca u1n 1nachado de prata que 
elle levou ao rei de f'ortugal. Sabe1nos igualme11te }Jela carta de 
Ramirez qt1e n1uitos Guara11is tinham o habito de ir para .u11 . 

Borôro tecendo em fio de algodão. 

n1onta11ha situada no interior ·d·as terras e q11e dahi vollava111 
carregados de ouro, de prata e de u1n "1netal" inysterioso, que é 
11rovavelme11te o "bronze". 

. Co11ta o m es1110 a utor mais adiante c1t1e os Guara11is tinhan1 
1nu1to 011ro e prata em f órma de cl1apas, ornatos a11ric11lares e 

• 
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n1achados. Os Guaranis de Sant' Anna que usavam os ornatos 
qtte a cabo de en u111erar, pretendian1 recebel-os de seus iril1ãos 
de raç·a que vivian1 no alto Parag11aJ'· Nos co1111nentarios de Nu
fiez Cabcza de \ 'aca trata-se ta111bem ele IJatenas de cobre e de ou
tro 1nelal corn que se· ornavan1 o~ guerreiros guaranis. Os pri
sio11eiros q11c clles sacrificavam para comer ritualmente eram 
mortos com r11acl1ados de cobre. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Os 01naguas parece111 ier sido ai11da mai8 ricos de metal (yue 
os Guaranis. c: arvajal 1nencio11a em diversos passos StlaS joia·s e 
s11as patenas de ·ouro. O autor da Jorna.da de Omagua y Dorado 
e Ortiguera dize111-nos que "os indios das provincias de Carari e 
I\1anicuri t1sa111 algumas Joias de 011ro fino, taes como brincos e 
".caricuries" nas orell1as e nas narinas. Si os óbjectos de metal as
s1g11alados entre os G11aranis são certarnente de prove11iencia pe
ruvina, não creio qt1e se possa ·ser tão affir1nativo a respeito dos 
dos Omaguas. Incli_no-me a crêr que elles vinl1am das G11yanas e 
da Colo1nbia: a fórn1a desses ornatos e seu nome de "caracoli" 
são tantos indicios que depõem en1 favor desta provcniencia. De 
011lra parte? te1nos un~ documento q11e attesta forn1almente que o 
ouro Jl1es vinha do norte: é a passagem qt1e já tantas vezes citei e 
em qu,e são cn.un1eradas as 1nercadorias dos Manaves. Entre estas 
achavam-se pequenas laminas de ouro qt1e esses indios iam pro
cura.r 110 "Rio J11rubett" e "Yquiari". Alguns dos objectos de me
tal q11e possnia1n os 01nagnas tinha1n sido, e11trelanto obtidos in
c~uhitavelme11te por troca con1 os Qt{ichuas. Oviedo ; Valdés re
'feren1 11a sua narração da expedição de Orella11a q11e numa aldeia 
t{Ue deve" eslt:ar 1'ocalizada perto de 1.,abatinga., os l1espanhoes pu
dera1n ver prop11lsores co111 i11crt1shiç.ões de ouro e prata e uni 
macl1ado de cobre iden,tico aos dos indios do Perú. 

MÉTRAUX - La Civilis. Matérielle - pags. 256-58. 

• 
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CAPITULO XII 

COMO GUERREAVAM 

a) ARMAS 

.i\s ar111as deste gentio (o ·autor refere-se aos indios que 11a
hitavan1 o littoral) são de ordi11ario arcos e frccl1as, e delles se 
l1onram muito, e os fazem de· bôas macleirus, e nluilo galantes, 
tecidos con1 palmas de varias côres e lhes · tinge111 as cordas de 
verde ou ver\melho, e as frecl1as fazen1 i1111ito galant~s, busca11do 
para· ellas as 1nais formosas pennas que acl1a1n; faze1n est3:s fre
chas de varias ca11nas, ·e na ponta lhes ·1netten1 dentes de an1maes 
ot1 tunas certas cannas mi1ito duras e crueis. ot1 t1ns pa11s agudos 
<:om n1l1itas farpas, e ás vezes as erva1n c.01110 peçonha. 

I~stas frecl1as.ao parecer, parece (sic) cousa de 2Jombaria, IlO

rem, é (sic) arma cruel; passan1 tunas 0011raças de algodão, e 
dando en1 qualquer páo o abrem pelo 111eio, e acontece pa~13arem 
·-t1m l1on1em de 1>arle a parte, e ir pregar no cl1ão; exercitain-se de 
111uito peqtrenos nestas armas, e são grandes frecheiros e tão cer
teiros que lhes não esca·R..a passarinho por pequeno que seja, nem 
bicho do muto, .e não tem mais que querer~n1 111cter uma frecha 
por u1n olho de um J)assaro, ot1 de um l1ome1n, ou darem em qual
quer outra cou$a, por IJequena que seja, que o não f'açan1 muito 
uo set1 salvo, e por isso são m11ito te1nidos, e tão intrepidos e fe
rozes, que inete espanto. São co·mo bicl1os do mato, port111e e11-
tra1n pelo sertão a caçar despidos e descalços se1n medo e te1nor 
algt1111. 

Veem sobremaneira, porque á legua enxerga1n q11alquer 
cousa, e da nl.esma ma11eira ouven1; ati11am muito; rege11do-se 
pelo sol vão a todas as partes que q11erem, duzentas e trezentas 
Jeguas, por 'Inatos espessos, sem errar. Andam mui·to e se111-
1>re de galope e ·principalmente com cargas, 11enl1um a ca
vallo os póde alcançar; são grandes pescadores e nadadores, 
nem temein mar, nem ondas, e aturam um dia e 11oite andando, 
e o mesmo fazem remando e ás vezes sen1 comer . 
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'"fa1nbem usam, por ar1nas, de espada$ de páo e os cabos del
las tecen1 de palma de varias côr,es e os e1nplun1am co1n pennas de 
varias côres, principalmente em suas festas e matanças; estases-

Manejando o arco. 

padas são cruei:\, porque não dão ferida, n1as ]Jisa.tn .e quebra1n a 
cabeça de u1n home111 s.e1n .l1·aver ren1edio de cura. 

FERNAO CA&DIM - T1·ataeíos da terra e gente do Brasil pags. 179-81. 

b) TROPHEUS 

O craneo do ini1nigo parece ter sido o tropt1et1 classico das 
tribus tupis-guara11is. ()s 1-'l1pina1nbás, os Coca n1as; os Mundu
rucús eram outr'ora temiveis caça~ores de cabeças. Gabriel Soa
res refer.e o facto s~guinte que caracteriza perf eitamc11te a impor
tancia desses tropl1eus e a paix"'ão co1n que os 1' upinambás os pro
curavam: quando a occupação portugucza os impediu de fazer 

.. 
• • .. 

Nhambiquara com suas armas . 

• 
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guerra, para ca1~turar .P!·isio11eiros e sacrifical-os, ellcs iatn aos 
cen1iterios das tr1tJ1ts v1z1r1l1as desenterrar craneos <1ue e111pluma
va1n e quehrava111 depois solern11e111e11le . 
. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enlre os l 'upinaml)ás e os On1aguas, os cra11eos dos adversa
rios ·mortos dura11te ou após o co1nbate eram es~petados em esta
cas na éntrada da aldeia 011 dia11te das cabanas. Os Omaguas os 
guardava1n ta1nbem no ir1teri?r de suas casas, susp~nsos do tecto. 

o~ eraneos dos i11ilmigos são para os 1Cl1ipaias Ol)jeclo de pro
f 11nda veneração. Após certo preparo, são collocados nun1·a rêde · 
nos saliveis das caba11as. 
. . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . .. 

. Os Guaranis, ós Oia111pis e os Maué~, fazüt111 copos COlll a cai
xa cranea11a de silas victin1a$. Entr·e estes ultimos, elles eram 

. . ' . . 

pfa1tado~ de diversas côres. · 
Não· é sornente a cab~ça de set1s inimigos C[ue os Chirig11a

n(lS traze1n e1n triumpho, 1nas ~a1nbe1n sr1as orelhas, set1s 1nem-
bros. · . . 

Os T1ipi11a)11bás conservava:111 os ossos dos· prisio11eiros q11e 
tinl1a111 co111ido;. com as tíbias fabricavam fla11tas e c.om os de11-' 
tes collares. Sabemos que os Mat1és tambem possue111 flautas fei
tas co.111 tibias e q11e os Guara11is, ós A1)~acás, os Mund11rucús, os 
paias -e o.s Jt1ru11as e11feitam. com denfe l1u1nano o pa11zi11l10 que 
trazen1 no lobulo da orelha. Os Guaranis })Unl1am 11a ponta de 
suas flechas pedaçoS\ de ossos tirados dos ca·daveres dos q11e el
ler. matava1n 11a g11erra. 

Os tropheus de caça abundam e1n tod·as essas tribus. Âprese11-
tam-se, geralmente, sob a fórma de collarcs de dentes de jag11ar 
ou de outros animaes. Os .Caing11as ergt1e1n diante de suas caba
nas quaclros de :madeira, nos quaes ·preg~n1 o 111axillar dos 'ani
maes mortos na oaca. .. 

MÉTRAUX La Civil. Matérielle - . p ags. 268-70. 

• 

• • • 

1 

O chefe Abaitará mostrando o manejo de suas armas . 

• 
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CAPITULO XIII 

AS LENDAS INDIGENAS 

A poesia indiana se affirma 11as le11das e 11os mythoS', onde 
prevalece a preoccttJ)ação de collocar em lJarallelo a esperteza de 
u111 a11i1nal e a ingenuidade de outro; essas lendas r eprcsentan1 
verda<lciraB fabulas dos nossós Esopo8 e I ... afo11taines . 

As lendas que se refere1n ~á nlandioca, co11tam, em geral, que 
esse vegetal se originot1 do corpo de t1n1 parente enterrado e!n 
te111pos idos. Parece-1ne q11e 11essas narrativas existe uma remi
nisccncia de anlhropophagia exti11cta; com endo a raiz da mandio
ca, elles ainda devoram, -afinal, restos de um corpo h11n1ano trans
formado . 

ROQUETTE-PINTO - Seixos rolados - pags. 161-62. 

COMO A NOITE APPARECEU 

No principio não l1avia noite -- dia sómente havia em todo 
te111po. A 11oite estava adormecida no fu11do das 1aguas. Não havia 
anitnaes; todas as coisas falava111. 

A filha da Cobra Grande, contam, casara-se co1n u1n n1oço. 
Este moço tinl1a tres famt1los fieis. U1n dia elle cha1nou os 

tres fa1nulos e IJ1es disse: - ide passear porq11e n1i11ha m11ll1er 
11ão quer dormir cô.1n1nigo. . · 

· Os famulos foram-se, e então elle chamou sua mulher para 
dormir co11i. elle. A filJla da Co})ra Grande res;po11deu-ll1es : 

- Ainda não é .noite . 
O moço disse-ll1e: Não ha noite; sómente lia dia. 
A ·moça falo11: l\1eu pae tem noite. Si queres dormir com

migo m anda buscai-a lá, p,elo grande rio . 
O 111oço chamou os tres fa1nulos; a moça 1nandot1-os á casa 

de seu pae para trazerem um caroço de tucu1nã . 
• 

• 
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Os fainulos f ora111, ch egara1n ern casa da Cobra Grande, esta 
lhe~ entregolt u1n caroço de tttctunã n1uito he n1 fecha do, e disse
ll1es: - Aqui está ; lcvac-o . 

l~ia ! não o ahraes, senão todas as cousas se perderão. 
Üfl fa111ulos fora111-se, e cstava1n ouvindo barulho dentro do 

côco de tucnn1ã, ass1in1: ten, ten, te11 ... xi ... era o bar11ll10 dos 
grillos e dos sapinl1os que cantava111 de noite . 

Quando já estavam 1011ge, u1n dos f.am11los disse a seu coin
r>anheiro: - · Vamos vêr que barulho será este ? 

O piloto disS'e: ~ Não; do contrario nos perdere111os. Va1nos 
embora, eia, r eina ! 

Ellcs fora1n-se e cor1tin11aram a 011vir aqt1elle barull10 "cle11tro 
do côco de tucu1nã, e não sabian1 que barulho era . 

Qur ndo já estava111 1nuito lo11ge, ajuntaram-se no n1eio da 
cartôa, ·acr.cndcra1n fogo, <lerreterain o hre11 que f cchava o côco e 
o abrira111. De repente ·tudo esc11receu. 

O piloto, então, disse : Nós estamos perdidos, e a moça, 
t-m sua casa, já ~rabe qt1e 11ós abri1nos o côco de tucu1nã ! Elles 
seguira1n viagen1 . . . . . . . . . . . . . ...... . 

A moça en1 sua casa, disse então a seu m arido: - Elles sol
tara1n a noite ; van1os esperar amanhã. 

Então. todas as cousas c1ue estava1n e$palhadas pelo bosque 
~e tran~.formaram e1n a11i1naes e em passaros. 

As cousas que estavan1 espalhadas pelo rio se transfor1naran1 
e1n patos e ém peixes. Do pa11eiro, gerou-se a onça; o pescador e 
sua ·canôa se tra11sforrnaram em pato; de st1a cabeça nascera1n 
a cabeça e o bico do pato; da ca11ôa, o corpo do pato; dos remos, 
a~; pcr11as do pato. 

A filh a da Cobra Grande, c1ua11do viu a estrella d'alva, disse 
a se11 111arido : ' 

- A n1a<lruga da ve1n rompendo. \ r 011 dividjr o dia da noite. 

Então, ella enrolo t1 t1n1 fio e d isse-ll1e : · - 1~tl serás cujubitl. 
Assin1 ella fez o cujubiu ; pinto11 a cabeça elo cujuhiu de bra11co, 
com labalinga, pintou-ll1e as per11as ele vermelho con1 urucí1, e 
então <lissc-ll1c: - - Cantarás para todo o se1npre quando a 1nanhã 
vier raiando. 

• • - 139 -

E lia enrolou o fio, s.ac11di11 cinza em riba delle~ e disse: t11 
serás ina111bú, para cantar nos diversos te111pos da noite, e de n1a-

drugada. 
De então para cá todos os ·passaro.s c~1~taram _en1 seus tem-

pos, e de madrt1gada para alegrar o pr1nc1p10 do. dta . _ 
Qt1ando os tres f.am11los chegaran1, 1() :noço disse-lhes :.- Nao 

fos tes fieis _ abriram o caroço de tucnma, soltaram a noite e to
das as cousas se perdera:i.n, e vós tamb.e1n que vos melamorpl10-
scastes cm macacos, a11dareis pelo todo se1npre pelos gall1os dos 

, ' 
paos. " d. 

(A bocca preta e a risca a1narella qu~ elles te1n no braço., 1-
~:ern <.1ue é ainda o signal do bre11 crt1e fechava o ~aroço de tu
cun1ã que escorre11 sobre elles qt1a11do o derreteram) . 

ORIGEM DO MILHO 

Entre os Cr11ar·anis acl1ou-se o seguinte 1ny tho : 
E1n tempos perdidos na noite da antiguidade, q~t~ndo v.ivia1n 

o~ indio~ muito afastados uns dos outros, cada fam1l1a devia por 
si só cuidar e procurar o sustento n,a caça ou na pesca. 

Doif. caçadores, porém, havia que vivjan1 juntos e ~ram os 
unicof'. que se a judavam na ca.ça e rcparlia1n o ·prodt1cto della 
entre si e suas famílias . 

U1n dia quando fora1n pescar, diss·e um delles: Não seria 
possivel qu e Nhandeijar~ o grande espírito, c1ne manda as ave-; 
do (·éo e or. a nimaes da terr a para nosso alimento e o de nossos 
filhos, se d ignasse de pôr sobre a terra outra casta de alimentos 
que fosse111 1uaü1 faceis de · coll1er'? Os frutos silvestres têm sua 
curta estação, a caça e a pesca costu111a·n1 faltar-nos por vezes e 
n1tdto n1al passariainos, si as raizes de tunas plantas e os grelos 
da i)ahneira não 110~ servisse1n. ta1nl>e111 de st1stenlo. 

.r~1n taes conver~.as passaran1 ·as h.oras; a pesca não foi 111ui
lo abun<lante naquella occasião. No dia seguinte cedo aprom1)ta
ram os dois caçadores seus arcos e flechas e dirigiran1-se ao mat
to e1n i)roct1ra de jacús. Ca111inhara1n inuito, deten<lo-se por ve
ze~~ ·para esct1tar o r11ido ele uma caça levantada que fugisse. Po
rém a b a lida não de11 res11l tado m elhor qtte a p esca do dia ante
rior; as aves, os quadr11pf!des se linl1an1 retirado para outra re
gião e apenas obtiveram o indispensavel. A escassez fazia-se ~en-

• 
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tir toda aquella lt1a; uma i1oile co11versavam os dois amigos as.
se11tados sobre 111n tóro que lhes servia de banco perto da porta, 
quando lhes apparece11 ttm vale11te guerreiro, c1ue sahira <la es~ 
curidão todo envolvido em raios de luz. 

Aproximando-se delles, disse que era enviado de Nhandei
jara, que tinha ouvido sua co11versa na escuridão e q11e o manda
ra para proporcionar-lhes o alimento que lhes faltava. Para este 
fim devia lutar co111 cada u1n, •para vêr qual delles era o mais 
forte, tendo o mais debil de sacrificar-se e ser enterrado perto 
da cabana. Da sepultura nasceria uma planta util aos ho1nens, que 
daria frutos exquisitos e st1fficientes para sustentar em todo o 
te1npo as duas familias e a qua11tos a cultivassc1n. 

~~ i1n1n,edi·atan1ente con1eçou a .luta no pal'eo. O inais fraco 
era Avaty; es.te era o 11.01ne de um dos caçadores,. Deu-lh·e sep11l
tura o sob~ev1vc11te a1n1go, c1ue lan1e11tava a inevitavel separaçãt); 
e o gt1errc1ro dcsa1)pare?.eu na sqml)ra t·l'onde sal1ira. Aqtie11e ti
uha de trahaU1ar corri afinco e de1norar-sc 1nuilo tem1Jo nos bos
qties e nos ca111pos para grangear o ali111ento indispensavel para 
a sua f amilia e a do amigo. · 

. Ern 11·m dos primeiros dias da · primavera foram surprehen
d~dos pela agradavel nova de que no tumulo de Avaty tinha nas
cido uma.for1n~sa ·planta de grandes foll1as verdes e espigas <lou
radas. Viu enl~o. o caçador c11.1nprida a promessa feita pelo lu
tador e. ~ranqu1ll1za,ndo-se compreJ1endeu a grande sabedoria <le 
Nl1andc1.1ara, que pode s3crificar lrrn. 110111em de be1n para o bem 
de to·da':' as sinas e.reaturas. 

J)c~dc e:1tão cl1a111av·a111 os ·Guaranis a(cuella planta ·a.vatv 
c111 recordaç~o do in<lio sacrificado, e os natnraes de toda aqlt~l: 
la t~r~·a ~~~t1v·~r~111 co~1 es111ero .nas suas l)equ~11as roças o pri-
1.no~,os~ g~ ª?~ cuJa ~~p1ga, ao se~ passa(la ?e i:nao em 1n.ão, sym
bol~za a 1u11clo e aff ectuosa amizade. Pois nenhum boo1 indio 
olv1da que ·a abundancia q11e proporciona esse ad1niravel alimen
to, tan lo ª?s 1 1~1n e11s co1n.o a seus animacs, prove1n do sacrifício 
de u111 an11go fiel. 

ORIGEM DA l\fANDIOCA 

. E 111 te1npos ren1otos revelou-se graYida a fill1a d 'um moro-
b1xaba nas 111argens do An1azonas. Seu pae ciuerendo }Junir 0 au-

f . 
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lorde tanto desl1onra, perguntot1 que1n era sctt perfido amante. 
A jovem responde11 que não tivera relação com hon1em al

gu1n. Ad'lnoeslou-a o velho e en1pregou debalde rogos e amea
ças e por fim castigos severos. ~Ias a jove111 persistiu inflexível 
P·a sua negativa. · -

O chefe tinha deliberado inatal-a, qua11do lhe appareceu un1 
homen1 branco, qt1e lhe dis~e que 11ão ina tasse a n1oça, porq11e 
ella era real1nente in11oce11te e 1111nca tinha tido relação com ho-
1nem. . 

Conteve-se o irritado morobixaba: s11a fill1a deu á luz uma 
criança encantadora, branca, que co:in pot1cos 1nezes falava e dis
corria J)erfcitamen.te. Não só a gente da tribu, ta·1nhem a das na
ções ·vizinl1as viera111 visitai-a para vêr es~a 11ova e desco11hecida 
raça. Puzcra111-lhe o non1e de Mani e ao cabo de 111n anno mor
ret1, sen1 que doe11ça alguma tivesse ar111u1~ciado a sua 111orte. · 

I~oi c11terrada dentro da casa paterna; regavam diariamente 
a sepult11ra, seg11ndo antigo cost11me da tribt1. Em breve broto11 
uma pla11ta que, I)Or irrteiramente desconl1ecida dos índios, au
gmenlou-ll1e$ ·a admiração. Afinal fendeu-se a terra; cavaram-11·· 
e na fórma do tuberc11lo ou da raiz julgaram vêr representado o 
corpo de l\1ani. Co111er·am-na e fizeram u111a bebida fermentada, 
que foi set1 vinl10. 

Este vinho, })reparado co111 a 1nandioca cozida e o cauirn, 
bebida predilecta dos selvagens do Brasil 110 tempo do descobri-
1~ento, e segundo o visconde ele Bea11repairc-Rol1an era ainda no 
f.1m do seculo passado usada na ·província do Espirito Santo. 

Não é difficil conhecer que e1n iJ.na11dioca, q11e é corrt1pção 
ele mani-oca., se conserva o 110111e de Mani; n1andioca diz casa 011 
~ep11~tura de Mani; ot1 co11for1nc Magall1ães, transformação de 
Man1. 

O K O RUPIR .. i\ 

Con tan1 que, não se sabe como, u1n l1on1e1n e un1a mulher 
Yiviam em muita pobreza. Qua11do o ho111em ia á caça de dia, 
não encontrava nada para caçar; e q11ando ia á noite, topava sA 
com quadrupetles. Uma noite CJl1ando andava na caça, ot1viu rui
do no matto e escutou quem seria. Dizem que clisse: - Que é 

• 
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ísto ? - q ua ndo repentinamente a·pparece o Korupira. Ao n
te.n1plal-o viu. o caçador que tinl1a o cabello longo, os pés virados 
para trás e uma vara na 111~0. - Que1n és .tu ? per~t1nt_?tl, que ca,-
111 inhas de 11oite ? Que estas fazendo aqui e1n noite tao escura ? 
'fens coragc1n de penetrar o m eu 1natto ? Dizem que o Korupira 
falava a ssi1n, levantando a vara contra elle. 

Eu vou á procura de caça para 1nin1. Eu sot1 t1m homem po
bre e tenho mulher e por isso vou á caça. Quando não encontro 
caça d,e dia, caço de i10.i~e, para con1er co1n m.inha mt1ll1er. ·
Mett camarada, ))OSSO ajtida r-te. Tudo quanto qu1zeres, posso dar
te. Tens fun10 ? 

O caçador tir ot1 logo fumo da ~ua algibeira, cortou tun pe
daço e 111' o deu. 

Fazendo frio á .noite, accendeu o Korupira tnn fogo, assen
tou-se, ench eu o seu cachi111bo de tabaco, poz em ci1na t1ma brasa 
(' fu111ava o tabaco que ll1e dera o l1omem. 

Depois entretinha-se com elle e conversav-a. -- l\rleu cunhado, 
disse, si cada noite n1e trouxeres tabaco, guardarei para ti a caço 
que desejares. Digo-te 1para que o saibas. Não digas nada a tua 
mttlher. Não quero que ella o saiba; podia ficar ciumenta. Con
tjnuou a falar o r esto da noite e chegando a aurora, despediu-se. 
Então virou-se e foi-se. 

! 

Cada noite, qua11do a mttlher estava dorn1indo profunda-
n1cn le, ia o pobre ao ina lto á caça e levava fu1no ao l{orupira . 
Chegado lá, já o achava assen.tado perto de uma fogueira e a caça 
já estava a seu lado. - F:is aqui a caça para ti ! Ali ! ~<\li ! Dá-me 
o fu·n10. 

A mrtlher di sse de si para si - - 011de caça n1eu 1na.rido, ~\a
hi11do á noite ? Onde achará caça ·Hgora '? Quero es1)ial-o 'l 

Quando seu 111arido foi outra vez á caça de noite, fi11giu-se 
<.lorn1indo, 1nas eslava acordada. Tendo elle sabido.., scgttitt-o. · 

No l9gar, onde o esperava, cnconfrou o l{10f'UJlira que logo 
Jl1e tlissr assiH1: - l\'lcu cunhado, agora lern1ina nosso contracto 
que devja~l encobrir á tua ln11lher. E por 111ais que o qtteiras oc-

• 
cultar, tua 1null1er já o sabe . Pensas qtte ella esteja longe d'aqui ? 
Julgas que ella esteja e1n casa ? Lá está ella. Tu não te11s 11a<-

( 

, 
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co1 aquillo que ella ha de soff r,er. O l{orupira qeu u1n pul.o, lan- . 
çou-se contra o 111ulher e a 111atou. O homem fico11 viuvo,. enlot1- -
(Jllecet1 e f ugit1. 

e. TESCHAUER - Lendas brasileiras e americanas - p ags. 24-28. 

MÃE D'AGUA (1) 

Foi uma vez havia uma princeza, que era filha de unia fada 
e do .rei da I ... ua. A fada ordenoti qlle a i)rinccza fosse a rainl1a 
de toda~, as aguas da terra, e gover11ass.e todos os inares e rios . 
A Mãe d' Agua, assim se ficou chamando a princeza, era muito 
bonita e muitos ·principes se apaixonara1n por ella. l\1as foi o fi
llto do. Sol qt1e veiu a se casar coin ella, ao depois de ter ve.nc:ido 
lodos os seus rivaes em combates. 

Qt1ando se deu o casan1ento houve muitas. festas e dansas e 
banquetes, qt1e dt1raram sete dias e sete noites. 

As festas fora1n na casa do rei da Lua; acabadas ellas os 11oi
, ·os partiram para casa do Sol. Al1i a princeza Mãe d' Ag·ua disse 
u s:et1 n1arido que desejava passar con1 clle todo o anno, excc1)t~ 
tres mezes, ·quie havia de passar co111 sua 1nãe. 

O príncipe consentiu, porque fazia en1 tudo a vontade de st1a 
mulher. 

Todos os an.nos a Mãe d' Agua ia passar co1n sua 1nãe debai
xo do mar nu1n rico 1)alacio de ouro e de brilhantes os tres m c
zes do contracto. No cabo de muito te1npo a nova rainha det1 á 
Juz um príncipe. Quando a princeza teve de ir de novo visitar a 
fada sua mãe quiz levar o principesinho, mas o r~i não consen
tiu; e tanto rogou e pediu, que a rainha partit1 sósinl1a, recom
mendando ao 1narido qt1e tivesse mt1ito cuidado no filho. 

Cl1egan.do ao paJacio da fada, a princeza a não e11controu, 
porque ella estava mudada em flor. 

A moça desesperada começou a correr 111undo, proct1rando 
sua mãe. Então ella perguntou aos peixes dos rios, ás areiaSI <lo 
rnar, ás conchas das praias por sua mãe, e ningue1n lhe r es
pondia. Tanto soffre11 e se lastimou qt1e afinal o rei das Fadas 

(1) Por um lado nos oarece ser tupi, e ;o.or outro airyano, ou de formação pos
terior e mestiça sobre elementos tupicos e europeus. 
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teve pena della e Ilerdoou á s11a 111ãe qt1e se dese11cantoti. Am as, 
mãe e filha, s,e largara1n a toda a pressa para a casa do rei, filho 
do Sol. 

Mas tinha-se já !lassado tanto tempo que o rei, vendo que 
st1a esposa não vinha mais, ficou muito desesperado. 

Correu então o boato que a rainl1a tinha-se apaixonado por 
um principe estrangeiro e tinha por isso deixado de voltar. 

O rei, visto isto, se casou con1 uma outr·a princeza, q11e co
meçou logo a maltratar o llri11cip·ezinl10, botando-o na cozinl1a 
como um negro. 

Quando a rainha ia cl1egando, a })rim eira pessôa que viu foi · 
set1 fill10 todo nlaltratado e st1jo, e logo o conhecet1-e soube de 
tudo. 

Elia f11giu então co1n elle para o fundo das aguas, e por sua 
ordem ellas co1neçaram a subir, até cobrirem o palacio, o rei, a 
rainha e todos os. ernlJ11steiros da côrte. 

Nunca mais nil1gu.em a viu, ·porqt1e c1i1en1 a vê fica logo en
canta do e cae nagua e se afoga. 

SYLVIO ROMERO - Contos populares do Brasil - pags. 233-35 . 

A RAPOSA E A ONÇA 

U1n dia a raposa, estando passeando, ouviu um ronco: - -
u.n . . . u11 . . . un ... 

- O tl uc será aquillo ? 
A onça enx,ergou-a e ll1e disse : 
- Eu ·fui · gerada de11tro ·deste buraco, cresci, e agora não 

IJosso sahir. Tu 111 e aj 11das: a tirar a pedra ? 
A raposa ajudotl, a onça sahi11, a raposa perg1111tou-lhe: -

O que ine pagas ? 
A 011ça, q11e estava com fo111e, respo11deu : 
- Agora elt vou fe co111er. 
E agarrou a raposa, e perg11ntol1 : 
- Como é que se paga t1111 J)eln '! 
A raposa respondeu : 
O bem paga-se co1n o bem. Ali perto ha t11n homem que sa· 

be todas as cousas; vam9s lá perguntar a ellc. 

( 
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Atrave$s~ram para t1ma ill1a; a raposa contou ao hor11en1 
que ti11ha tirado a 011ça do bt1raco e .que ella. em paga disso, a 

• qmz comer. 
A onça disse : 
- Eu a quero com.er, porque o bem ·paga-se com o inal. 
O home1n disse: 
- Está bom: va·1nos vêr a lua cova. 
Elles tres foran1, e o l1omen1 disse á onça : 
- Entra, que eu quero vêr como você estava. 

I A- • ~ 

A 011ça entrou; o ho1ne111 e a raposa rolaram a pedra, e a 
011ç.a não po11de inais sal1ir. O homen1 disse : 

_: Agora tu ficas sabenclo q11e o be111 se paga com o bem. 
A onça ahi ficou; os ot1tros forarm-se. 

COUTO DE MAGAL~AES - o Selvagem - pags. 241-42. 

A RAPOSA E O HOMEM 

A raposa foi deitar-se no oan1inl1-0 por onde o homem tinha 
de passar, e fingiu-se de morta. 

Veiu o homem e disse : - Coitada da raposa ! 
Fez un1 buraco, enterrou-a e foi-$€ embora. 
A raposa correu pelo mato, passou adiante do homem, dei

tou-se 110 cami11ho, e fi11giu-se de morta. 
Quando o l1ome111 chegou, diss,e: - Outra raposa morta! 

Coitada. . 
Arredot1-a do caminho, cobri11-a co1n foll1as, e seguiu adi-

ante. . 
A raposa correu ot1tra vez pelo cerrado, deitou-se adian.fe · 

110 caminho, e 'fingiu-se de morta. 
O hd.1ne1n che~o11 .e disse: - Quem terá morto tanta rapo

sa ? Arredo ti-a para f óra do cami11l10, e foi-se. 
A raposa corret1, e foi fingir-se ot1tra vez de morta no ca-

111inho. 

• 
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O hon1e111 chegot1 e disse: -- Que leve o diabo tanta raposa 
1norta· ! Agarrou-a 1)ela ponta da cat1da e sacudiu-a no m eio do 
cerrado . 

A r aposa então djsse: - Não se <.leve cansar a c1uem i1os 
t az ben1 . 

COUT O DE MAGALHAES - O Selvagem - p ags. 245-46. 

O KAGADO E O TEYU' 

I?oi u·1na vez. l1avia uma onça que ti11ha t1ma filha; o teyü 
queria casa r eoiin ella, e amigo kagado 1an1bcn1. O k.agaclo, saben
do da pretensão elo outro, disse en1 casa eia -0nça qt1e o teyú para 
11ada valia, e que até era o seu cavallo. 

O teyú logo que soube d'isto, foi ter ta1nbc111 á casa da con1a
dre onça, e asseverou que ia buscar o }{agado para ali para dar
ll1c 111t1ita vancada á vista de todos, e partiu. 

O l{agado, c1t1e estava em st1a casa, qt1ando o avist-0u de lon
ge correu par a dentro e an1arro11 t1n1 lenço na cabeça, fingindo 
que estava doe11te . O tey l'.1 chegou na porta e o convidou para 
darem um passeio em casa da an1iga onça; o kagado det1 m1ritas 
d·esculpas. dizendo que es tava doente e não podia ser de pé na
quelle dia . 

O teyú tei1nou m11ito: ~' Então, disse o kagado, você me leve 
n1ontado nas suas costas." - "Pois sim, respondeu o teyí1, mas 
lia de ser até longe da porta da amiga onça." - Pois b.em; mas 
você ha de deix1ar eu botar o meu caquinho de sella: porque as
si1n em osso é muito feio". 

O teyú se massou, e disse: ''Não, que eu não sou S:e11 caval
lo !" - Não é por s~r meu cav~ll.o, mas é 1n11ito feio". Afinal o 
teyú consentiu. "Agora, disse o kagado, deixe botar minha bri
da. Novo barulho do te:yú, e novos ·pedidos e desculpas do kaga
clo, até que consegt1it1 ·pôr _ a brida 110 teyú e 1nu11ir-se do man
goal, esporas, etc. 

Partiram ; qt1ando chegara1n en1 logar não mui to longe da 
casa da onça, o teyí1 pedit1 ao kagado que <lese.esse e tirasse os 
arreios, senão era int1ito feio para elle ser vis to servindo de ca
\·allo. 

1 
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O kagado respondeu que elle tivesse paciencia e ca111i11has
~e mais um bocadi11ho, pois estava muito incom111odado e não 
podia chega r a pé. Assi1n foi enganado o teyú até a porta da casa 
da onça, onde elle 1netteu-lhe o mangoal e as esporas a valer . 

Entrou gritou para dentro de casa: " Olá, eu não disse que 
o teyú era m eu cavallo '! ! Venha1J.11 vêr _! Hot1ve muita risada, e 
o }{agado, vic lor iooo, diss.e á filha da onça: "Ande, moça; mo1rlc·· 

. l '' se na m1n la garupa e ' ramos casar . 
Assi1n aconteceu com grande vergonha para o teyú. 

SYLVIO ROMÉRO -- Contos populares do Brasil - pags. 273-74. 

O JABOTY E A ONÇA 

Unia vez a onça ol1viu o j-aboty tocar a sua gaita debicando 
011tra onça e vein ter com. o jaboty e perguntou : · 

- Con10 tocas tão bem. na tua gaita ! . 
O jaboty respondeu: - "Eu toco assim a minha gaita: o 

osso do v:eado é a minha gaita; ih ! ih ! " . 
A Onça tornou: "A modo c1t1e 11ão foi assim que eu te ot1-

vi tocar" . 
O jaboly reSípondeu: - "Arreda-te mais para lá 111n pot1co; 

de longe ha d e parecer m ais bonito" . 
O jaboty procurou u1n buraco, poz-se na soleira da porta, 

· e toco11 n·a gai ta ! () osso da 011ça é a minl1a gaita, il1 ! ih ! 
Quando a onça ouviu, correu para o pega r . O jaboty 111.ette u-

se pelo buraco a dentro . 
A onça m etleu a 111ão J)elo buraco, e apenas lhe agarrou a 

[Jerna. 
O jaboty deu u1T1a risada, e disse : --- " 1~c11saste que agarras-

te a 1ninl1a 1>erna e agarraste a raiz da 11m J>áo ! " 
A onça disse-ll1e: "Deixa-te estar !" 
Largou ent ão a perna do jaboty. 
() jaboly, riu-se s;egunda vez e disse : 
- "De facto era a minha propria perna". 
A grande tola da 011ça esperou ali, tanto esperou, até que 

1norreu. 
SYLVIO ROMÉRO - Contos populares do Brasil - pags. 305-306. 
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A ORIGEM DO SOLIMÕES 

Ha mui tos annos a lua era noiva do sol, que co1111 ella queria 
se casar, mas, si isto acontecesse, se .chegassem a se casar, des
truir-se-ia o mundo. O amor ardente do sol queimaria o mundo 
e a lua com as suas lagrimas inundaria toda a terra; por isso; 
não puderam se casar. A lt1a apagaria o fogo; o fogo evaporaria 
a agua. · 

Separaram-~, então, a lua para uni lad~ . e o sol para o ou· 
tro . Separaram-se . 

A lua choro11 todo o dia e toda a noite, foi ,então q11e as la-
grimas correram I)Or cima da terra até o mar. · 

O inar embraveceu e por isso 11ão poude a lt1á i11isturar as 
lagricnas cq~n as agu~s do inar, que m eio anno corre para cima, 
n1eio anno para baixo. 

Foram as lagrimas da lua qt1e deram orige1n ao 11osso rio 
. .\m·azonas. 

J . BARBOSA RODRIGUES - Poranduba a.ma.zonense - pag. 212 . 

, 
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CAPITULO XIV 

O INDIO NA LITERATURA 
BRASILEIRA 

O indianismo de Gonçalves Dias - Esta é a sua feição pri
mordial e é como poeta da natureza q·ue G·onçalves Dias deverá 
ser estudado; se1n o q11e não c-0nseguire1nos apanhar-ll1e a pl1y
siono111ia interior. O i11dia11is1no não foi mais qu.e u1n resultado 
elas st1as inclinações, pois ,elle se aproveitou da vida selvagem 
para poder 1nostrar, en1 toda a st1a puja11ça, a l11xuriante e colo-' 
rida te1Ta brasileira . 

RONALD DE CARVALHO - Pequena Hist. da Liter. Brasileira - pag. 248. 

* * 
O indianismo de José de Alencar - O indianismo de Alen

car é superior ao de 1Gonçalv,es Dias, não só por ser n1ai~~ since
ro, mas tamben1 por ser ·mais a1nplo e m agestoso. Seus indios 
11ão se expri1nen1 com o doutores de Coi111bra, f ala1n qual a 11a-

- tureza os e11sj nou, a111a1n vive1n e i11orrem co1no as plantas e · 
a11i1na.e~I inf c riores da terra. St1as ])aixões tên1 a subitaneidade e 
a violcncia dos tc1nporaes, são ince11dios ra1)idos que lavran1 u111 

instante, b r iJha1n, refulge1n e <.lesapparecc111. 
RONALD DE CARVALHO - Pequena llist. da Liter . Brasileira - pag. 271. 

• 
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CAPITULO XV 

INFLUENCIA INDIGENA NOS USOS 
E COSTUMES BRASILEIROS -

' .......................... , ... ····· - ~ · ....................... " 
A mulher ge11lia te1nos que cons1idcral-na· 11ão se') a base phy

&ica da fan1ilia brasileira, aquella em que se a poiot1, robustecen
do-se e n1t1ltiplicando-s;e, a energia de reduzido r1un1ero de povoa
dores europeus, inas valioso elen1e11to de cultt1ra, pelo menos 
material, na for1nação brasileira. J>or se11 intern1edio e11riqt1e
ceu-se a vida 110 Brasil, como adiante vere1nos, de uma série de 
aJin1entos ainda hoje e1n uso, de drogas e remedias caseiros, d.e 
tradições ligadas ao desenvolvime11to da criança, de um conjun
cto de t1tensilios de cozinha, de i)rocessos de hygiene tropical --.. 
inclusive o banho frequente ou pelo 1nenos dia rio, CJlle tanto deve 
ler escandalizado o europeu porcalhão do &eculo XVI. 

Ella i1os deu ainda a r êde em que se embalaria o somno 011 

a volupia do brasileiro; o oleo de côco para o cabello das m11lhe-
1·t s; t1m grupo de animaes do111esticos amansados pelas suas -maos. 

Da cu11hã é que nos veiu o melhor da cultura i11digena. O 
af)seio pessoal. A l1ygiene do corpo. O milho. O cajú. O mingáo. 
() brasileiro de hoje, a1nante d·o banl10 e sempre de pente e es
pelhinl10 no bolso, o cabello brilhante de locão ot1 de oleo de cô-. . . 

c:o, reflecte a influencia de tão remotos avós. 

Antes, poré1n, de s.alie11tar1nos a inflt1encia (la ct1nl1ã ao des
envolvimento so cial do Brasil, procuraremos fixar a do l1omem. 
Foi f ormidavel: n1as só na obra de devassam ento e de conquis
ta dos sertõ.es, de <1t1e elle foi o guia, o canoeiro, o guerreiro, o 
caçador e pescador. Muito at1xiliou o indio ao bandeirante 1na
n1eluco, os dois excedendo o portuguez e1n mobilidade, atrevi
mento e ardor guerreiro; sua capacidade de acção e de trabalho 

• 
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falho ti, porém, no ra1ne-ra1ne tristonho da lavoura de canna, que 
só as reservas extraor<linarias de alegria e de robustez animal do 
africano tolerariam tão bem. Compensot1-se o indio, amigo ou 
t:scravo dos port11guezes, da inutilidade no esforço esitavel e con
tint10 pela extre1na bravura no heroico e militar. Na obra de 
sertanismo e de defesa da colonia contra hespanhoes, contra tri
bus inimigas dos portuguezes, contra corsarios. 
. I11dios e mamelucos formaram a grande muralha inovediça 

<le carne que foi alargando em sentido occidental as fronteiras 
coloniaes do Brasil ao m esmo tempo que defenderam, na região 
a~sucareira, os estabelecimentos agrarios dos ataques de piratas 
estrangeiros. Cada engenl10 de ass11éar ·precisava de manter em 
pé de g11erra suas ce11tenas 011 pelo menos deze11as de homens 
pro1nptos a defender co11tra selvagens ou corsarios a casa de vi
venda e a riqueza acc11mulada nos annazens; esseS! homens fo
ram na sua qi1asi totalidade indios ou caboclos de arco e flecha. 

A enxada é crue nunca se firn1ou na mão do indio ne1n na do 
1nameluco; nein o se11 pé de nomade se fixou n11nca em 1>é-de
boi ·paciente e solido. Do indigena quasi q11e só se aproveitou a 
colonização agraria no Brasil o process.o da "coivara ", que in~ 
felizmente viria a e.mpolgar por completo a agricultura colo
nial. O conhecimento de sementes e raizes, outras rudimentares 
experie11cias agrícolas, transmittiu-as ao portuguez menos o ho
mem guerreiro que ·a mull1er trabalhadora do campo ao mesmo 
tempo que domestica . 

Si formos apurar a collaboração do indio no trabalho pro
prian1ente agrario, temos qt1e concluir, contr~ Manoel Bomfim 
- indianophilo até á raiz dos cabellos - pela quasi insignifican
cia desse esforço. O q11e não é de estranhar, si considerarmos 
que a cultura americana ao tempo da descoberta era a nomade, 
da floresta e não ainda a agrícola, que o pouco de lavoura -
mandioca, cará, milho, gerimun, an1endoim, mamão - prati
cado por algurnas tribus menos atrazadas era trabalho desdenl1a~ 
do pelos homens - caçaclor.es, pescadores e guerreiros - e en
treg1te ás mull1eres, dimin11idas assi1n na sua domesticidade pelo 
serviço de campo ta11to (fUanto os homens nos habitos de traba
lho regular e conti11t10 i>elos de vida nomade. D'ahi não terem 

• 
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as mulheres índias dado tão bôas escravas da~esticas t1ua11to as 
africanas, ciue nlais tarde as s11bstit11iran1 va11tajosn1ente como 
cozinheiras e a1nas de 111enino d·o 1nesmo 111odo qu.e os 11egros 
aos indio$ como trabalhadores de ca1npo. 
............. ~ .............. . ....... ,., ..................... . 

Whiffen resu1ne os principaes traços da cultura das tribu" 
do noroeste do Brasil 11os seguintes~ muitos delles exterisivoSI a 
quasi todo o Brasil: caça, pesca, cultura de mandioca, tabaco e 
coca, e e111 n1enos exlen$ o de milho, inhame ou cará, gerimun, 
pime11ta; os can1pos clareados a fogo (coivara) e cavados a páo 
e não a enxada; nenhum animal domestico; toda vida animal 
aproveitada coirno alimento; t1so de mel, have11do certa domes:
ticação de abell1as; a fari11ha ou o bolo de mandioca e a caça 
pequena conservada .e1n caldo grosso, api1nentado - os dois ali
n1e11tos de resistencia; a raiz de mandioca espremida depois; de 
<.~1nbrulhada em palha ou esteira; a coca mascada e as sementes 
<le mimora t1sadas como rapé; o tabaco usado apenas como be:
l1ida e só em certas cerimonias; o conhecimento e t1so de curare 
e outros venenos; t1so da flecl1a , arco, Ja11ça e remo; ca·ptura de 
peixe pelo processo de la11çar veneno na agua, mas tambem por 
unzol armâdill1a, rêde e fisga denteada; 11abito de comer barro; 
cannibalismo; signaes por meio de tambores; decorações phal
licas; rêdes de fibra de palmeira; ceramica; ceslas; nenhum me
tal; pot1co uso da pedra; instru·n1entos de madeira; canoas ca
vadas na madeira; arvores derrubadas por m eio de cunl1as; gran-

·des pilões de páo para pisar coca, tabaco e milho; frequente des
.i.oca1nento de 11abitações e de lavouras; comm1111idadeS1 inteiras 
11u1na casa só, grande e q11adra11gular, coberta de pall1a, quatro 
caibros s11stentando-a no i11terior sen1 cl1aminé; o te1Teno e1n re
dor da casa lin1po, n1as esta escondida no meio do n1atto e sô 
accessivel por can1inhosi e veredas confusas; ne11hmna indum~n
taria, a não ser de casca de arvore para os homens; pentes para 
as mulheres feitos de pedaços de pal111e~ra ; collares ele dentes hu-
1nanos; ligaduras decorativas para o corpo, fusos atravessados 
no nariz, chocalho atado ás pernas, pintura elaborada no cori)o; 
especie de conferencia ou conclave e1n torno de uma b,cbida ne
gra, de tabaco, antes de iniciar:-&e qualquer empreza importante, 
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de gtterra ou de paz; couvade; prohibição ás mulheres de se as
sociarem ás cerimonias mais sérias e de estarem presentes ás de 
iniciação dos m eninos na puberdade; os nomes de pessôa não 
}Jron11nciados alto e os dos caracteres .mythicos apenaS! sussurra
dos; importancia da feitiçaria; fra11des grosseiras da feitiçaria; 
as doenças sugadas pelo feiticeiro, cuja principal funcção seria, 
entr,etanto, tirar espíritos máos; duas grandes cerimo11ias para 
celebrar épocas de colheita ou de amadurecimento de frutos, a 
da inandioca e a do abacaxi; os meninos cruelmente espapcado~ 
nas cerimo11ias da pub,erdade; prova das for1nigas mordedeiras;; 
os rese11timentos ou magoas do individuo por elle formalmente 
apresentad·os ao grupo; uma especie de ·dança da cira11da; gaita, 
flauta, castanhola e maracá; cada u1n dos grupos acon1modado~ 
ut~n1a só 11abitação; .exogai1110; descendencia por via paterna; 
monogamia; cada l1abitação con1 um cl1efe, ~ndo o conselho 
formado por todos os adultos do sexo n1asculino; cantos com se
melhança •aos do folk-lol'le europet1; co11tos de animaes fazendo 
lembrar os do lore af rica110; o sol e a lua, venerados; os mortos. 
sepultados. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

l\1esmo realizada artificialn1ente, a civilização dos indios do 
Brasil foi obra quasi que exclusiva dos padres da Companhia d~ 
Jes11s; resultado ele esforço seu a christianização, einbora super .. 
ficial e ·pela crosta, de grande nu111ero de caboclos. 

Essa christia11ização processou-se através do me11ino ir1dio, 
do co1un1in, (}e c1ue1n foi gra11de o valor na formação social de 
Brasil div·erso das colonias 1)ortt1guczas 11a Africa. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

No Brasil o padre servil1-se, principaln1ente, do columin para 
recolher de sua bocca o material coou que forn1011 a língua tupi
Nuarani - o instrumento mais poderoso de intercomm11nica~ 
~ão entre as duas culturas, a do invasor e a da raça conquis~ada. 
Não sómente d,e intercommunicação moral como commerc1al e 
n1aterial. Lingua que seria com toda a sua artificialidade, u.ma 
das bases 'mais solidas da unidade do Brasil. Desde logo, e pela 
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pressão do forn1idavel in1perialisn10 religio~;0 do n1issi?nario .ie
suita, pela sua tende11cia para t1nifor1nizar e standard1zar ~ai~-. 
res 1noraes e 111atcr iaes o tupi- lluarani approxi1no11 entre s1 tr1-' " , . . l)us e povos i11digenas, (liversos e dista11tes en1 cultura, e ate 1~-
1nigos de guerra, })ara em seg1rida ap·proxima.1-os todos do colon1-
. zador e11ropeu. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E' que a conquista dos sertões realizot1-se ao periodo de in
flue11cia ou p1~edon1ina11cia do tupi co1110 Iingua popular. "As 
levas que partiam do littoral a fazerem descobrimentos, escreve 
'fl1eodoro Sampaio, falavam, 110 geral, o tt1pi; pelo tupi desig11a
\ra1n as 11ovas descobertas, os rios, as1 inontanhas, os proprios })O

voados que fundavam e que eran1 outras tantas colonias es·pa
lhadas nos sertões, falando tan1hem o tupi e encarregando-se na
turalme11te de diffundil-o". (1) 

'fupis ficaram no Brasiil os nomes de quasi todos os animaes 
e passaros; de q11asi todos os rios; de muitas das montanl1as; de 
varios dos utensílios dÓ1nesticos. 

Emq11anto nas casas de família criavam-se "~nestiçame~te" 
i>orluguezes e índios, predominando nessas r claçoes ~01!1est1~s 
a língua dos escravos ou semi-escra''os, nas escolas m1ss1onar1as 
a Iinaua dos indígenas era ensinada e cultivada ao lado da dos 
bran~os e da la tina, da Igreja; e nos pulpi tos os prégadores e 
evangelistas serviam-se do tupi. "F'alava1n os padres a ling11a dos 
aborigenes, i11for1na Thedoro Sam1laio, escreviam-ll1e ~ ~ram
matica e o vocab11lario, e ensinavam e préga"<raln nesse 1d101~a. 
Nos seminarios para 'lneninos e meninas, columins e cunhatains, 
filhos de índios~ n1estiços ou brancos, e11sinava1n de ordi11ario o 
portuguez e o tupi, pr,eparando deste modo. ps primeiros cate
chumenos, os 1nais ido11eos, para levar ia co11versão ao lar pa
terno". 

Do meni110 indigena, já o dissemos, recolheram ps padres o 
niaterial para a organização da "língua tu·pi": esta resultou do 
intercurso intellectual entre catechista e catech11meno. Pela mu
lher tran$Ilittiu-se da cultura indígena á brasileira o melhor que 

(1) 'lbeodoro &ampaio - O Tupi _.,.. .... 
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l1oje nos resta dos valores 111ateriaes dos amerindi?s; IJelo nienin? 
, ·eio-11os a n1aior parte dos eleme11tos 1noraes inc<?rporados a 
11ossa cultura: o conl1ec.imento da lingua, o de v.ar1os medos e 
abusões, o de diversos jogos e danças recreativas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Era -o Cbristianismo, que já nos vinha de f>ortugal, lyrico 
e festivo~ cl1eio de sobrevive11cias pagãs, ª9-tri s~ e~ri<1necendo 
de notas berrantes e sensuaes para seduzir o 111d10. Nobrega 
chegava a ser de opinião qt1e p c,la mt~sic~ col"!seguiria trazer ao 
gr.emio call1olico tudo quanto fosse ind1? n.u das florestas ~a 
A111erica; pelo ii11JJt1lso crue deu á n1us1ca, tor11ou-se - diz 
Var11}1agen - 4' c1uasi u1n segundo ()r1>heu" . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 1 • • • • • • • • • • • 

A poesia e a musica brasileiras surgiran1 -dess,e conluio de 
columins e padres. Qua11do 1mais tarde aJJparecet1 a "1nodi11l1a'~, 
foi guardando ainda certa gravidad~ ~e latim de igreja, l1ma ~o
~·ura piedosa e se11lin1ental de ~acr1st1a a assuca1:ar~ll1e o erol1s-
1no llln 111ysticismo de colleg10 de padre a d1ss1mular-ll1e a 
las~ivia já n1ais africana do que an1erindia. Verificara-se, porém, 
desde o 'pri1neiro sec11lo a conte1nporiza~?º ha})il ·do esty~o ~eli
gioso ou cathoHco ·de ladainha ro1n as fornnas de canto_ 1nd1ge
nas. "Na poesia lyrica brasileira do te111po da colo11ização, nota 
José Antonio de Freitas, os jesuítas, ... cnsaiavan1. as fó11111as que 
n1ais se asse111cll1ava111 aos cantos ,dos Tupinambás, co'1n voltas e 
refrens, para assirn attral1ire111 e co11verlerem os indigenas á fé 
catl1olica. E accrescen ta: N11ma época em que os cantos popula
re$ erain prohibidos ])ela Igreja, nu1na época em c111e o sentimen
to poetico das n111ltidões estava co111pleta111ente suffocado e atro
pl1iado, o colono para dar expansão á saudade q11e lhe ia na alma, 
11ão deixava de repetir aquelles cantares, que os jesuítas auto-

• r1zava111. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . .. .. • .. 
"Os jesuilas - escreve Couto de Magalhães - não colligi

ram literatura dos aborígenes, 'lnas serviam-se de sua musica e 
de suas <lansas religiosas para attral1il-os ao cl1ristia11ismo ... As 
toadas profu11damente melancolicas dessas musicas e a dança fo· 

l 
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ran1 a(Io1>tadas ·p.elos· jesuitas, para as festas do Divi110 Espírito 
Santo, S. Gonçalo ... 

Um. outro traço sy1npathico, 11as prirr1eíras relaçõ~s ?os1 j~
suitas co'm os columins, para c1ue111 a1>recie a obra n11ss1onar1a 
não con1 olhos devotos tle apologeta 011 seclario, n1as sob o pon
to de vista brasileiro da confrater11ização das raçaS/: a igualdade 
en1 que parec.e terem elles educado, nos seus collegios dos secu
los XVI e XVII, indios e filhos de portuguezes, europeus e 1nesti
ços, caboclos arra11cados ás tabas e meninos OrJ.lhãos vindos de 
Lisbôa. As cl1ronicas não indicam nenl1t1ma discriminação ou 
segregação inspirada por preconceito de côr ot1 de raça, contra 
os indios; o regin1e11 c1ue os ·padres adoptara1n parece ter sido o 
de frater11al 1nistura <ios alu111nos. O collegio estabelecido llor 
·Nobrega na Bal1ia dá Varnhagen como freque11tado por fill1os de 
colonos, meninos orpl1ãos vindos de Lisbôa e piás da terra. (1) 
Terá sido assi1n a vida nos collegios dos padres u'm llrocesso 
de co-educação das duas raças - a conq11istadora e a conquista
da: uni processo de reciprocidade c11ltural entre fill1os da terra 
e meni11os do rei110. Terão sido os pateos d e taes collegios um pon
to de encontro ·e de amalgame11lo ·de tradições indígenas com as 
européas; ele intercan1bio de bri11quedos; de for.mação de pai~-

. vras, jogos e superstições mestiços. O bodoqu.e de caçar passar1-
nl10, dos me11inos indios, o papagaio de papel doS; port11guezes, 
a bola de boITacl1a, as clanças, etc., terão al1i se encontrado n1istu
rando-se. A "ca1Tapeta" - fórma brasileira de pião - deve ler 
resultado desse interca1nbio infa11til. 

E' pena cfue, posteriormente, ou ·por deliberada orientação 
missio11aria ou sob a pressão irre$istiv.el das circt1mstancias, os 
padres ti,re;sen1 adoptado o processo de rigorosa segregação dos 
índigenas e1n aldeias ou missões. J u$tificam-nos os apologctas: 
a segregação teria visado l1nicamente su~tr~l1i~, os indigenas "á 

·acção desmoralizadora dos relaxados chr1staos . (2) Mas a ver
dade é que segregando os missio11arios aos catechumenos da vi
da social, d que succedeu foi se artificializarein estes 11t1ma popu-

(1) F . A. Vamhagen -:-- Hlst. Ger. do Brasil. 
(2) J. M:. Madureira, s. J. -A li!perdade dos indios e a Oompanhia de Jesus, 

su-a Pedagogia e seus resultados 
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lação á ·parte da colonial, estranha ás suas necessidades, aos se11s 
interesses e aspirações ; paralysada c1n crianças gra11<les; home11s 
(: n111lheres incapazes de vida a11tonon1a e de dc;envolvhne11to 
i11enlal. 11: ne111 sen1pre conservarar11-se os padres da S. J., trans
f or1r1ados en1 donos de hon1e11s, fieis aos ideacs <los ·prin1eiros 
missio11arios; muitos resvalaram para o 111erca11tilisn10 en1 qtte 
os viria surpre}?ender a violencia do inarquez de Pombal. 

Decorrido o pcriodo q11e Pires de Almeida considera he
roico da actividade jesuítica ·no Brasil, varias 11nissões só faltara111 
tor11ar-se ar1nazens de exportação, 11egociando com ass11car <' 
com drogas, lnas pri11cipal1nente com 111atte, no sul, e co1n cacá-0, 
n.o 11orte. Isto e1n prejuizo da c~1ltura 1noral e mesmo religiosa 
elos i11digenas, reduzidos agora a purú instrun1e11 t·o do n1erca11ti-
lisn1·0 dos padres. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A's exig.encias .<lo 11ovo regimen de trab~ll10, o agrario, o irr
<lío 11ão correspondeu, envolvendo-se 11lu11a for111idavel trisle
z·a ... Foi prccioo substituil-o i)ela e11ergia rnoça, tesa, vigorosa 
do negro, este u·n1 verdadeiro contraste co1n o selvagem an1cri
cano. . . Não que o .portuguez aqui tivesse deparado crn 1500 
con1 u111a raça de gente fraca e i11olle, incapaz de 111aior esforço 
(JUe o de Cllçar passarinho co111 arco e flecha e atravessar a nado 
lagôas e rjos fundos: os depoimentos dos pri1neiros chronistas 
sào todos c 111 se11tido contrario. Léry salienta no i11digena seu 
grande vigor pl1ysico abatendo a macl1ado arvores e1~ormes e 
transporta11do-as ao~l navios francezes sobre o dorso nú. Gabriel 
Soares descreve-·OS co1no i11dividuos de cor1)0 dextro e e11xuto; 
Cardi1n destaca-ll1es a ligeireza e a resiste11cia nas longas ·cami
nl1adas ª.pé; e o p~rtuguez que prin1eiro os surprehcndet1, inge-
11uos e 11us, nas praias descobertas por Pedralvares, fala com e11-

. thusiasmo da rob11stez, da saude ,e da belleza desses "como aves 
ou alimarias montezes" ... 

Si indios de tão bôa apparencia de saude fracassaram uma . . ' 
ve~ incorporados a~ systema ·economico do colonizador, é que 
foi para elles de1nas1ado brusca a passagem do nomadismo á se
dentariedade; da actividade esporadica á continua; é que nelles se 

( 
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altero11 desastrosamente o m etabolismo ao novo r ythn10 de vi(la 
eco no mica e de esforço physico. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Varios são os co111plexos caracterislicos da m oder11a cult11ra 
brasileira, ?e origem pura ou nitidamente a1ncrindia: o da rêde, 
o ela 111and1oca, o ,do banho do rio, o do ca J· ú o do "bicl10" o da 
" . " d "' " . ' ' co1vara , o a igara , o do "moquem" o da tartarl1(1a o do 
bo.doque, o ·do oleo de côco bravo, o da "c~sa do cal)ocl~": o do 
m~lho, o d~ desca11sar ou ;defecar d.e cocoras, o da cabaça para 
cu1a de.fa~1nl1a, ga111.ela! coco-de-beber-agua, etc. Outros, de ori
gem p;1nc11)al1nen te 111d1gena: o do pé descalço, o da "in11queca ", 
<'da cor encarnada, o da pimenta, etc. Isto sem falar1nos 110 taba
~? e na bola de borracl1a, de uso universal. e de orige1n alneri11-
d1a, provavelmente brasilica. 

GILBERTO FREY·RE - casa Grande & Senzala - pags. 92-195. 
• 
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CAPITULO XVI 

INFLUENCIA DO -TUPI NO PORTUGUEZ 

No Brasil não se póde contes.tar que a Ungua portugueza 
soffrett alterações sensiv.eis, 11ão só quanto á prosodia qt1e, inas
perizando-se, passot1 a constituir t11n caracler differencial, 1nas 
ta:mbem quanto á pro1)ria sy11taxe, i1111ova11do ou rejuvenescendo 
giros antigos, e criando até 011tros de c1rnho e sabor en1inente
n1ente r egional. Não se con1prel1e11de ar)enas a sy.nt~xe como 
padrão constrt1ccional, 1nas ainda cQrr10 recurso nitid,o . de 
exprimir idéas, por meios de f)hrases i1npressionantes, 
entretecidas · corri vocabulos i1ovos, de accordo com as ne
cessidade~ historicas ot1 occasionaes ; a phraseologia é t1m aspe
cto im·portante da s:yntaxe, as 1nais das v,ezes, indice da potencia 
significativa de communicação. Neste ponto, o portuguez no Bra
sil adquirit1 grande força de expressão. torJJando-se mais colori
do, e aug1ne11tando-se-lhe a n1alleabilidade, o brilho e a riqueza. 
Não nos propon1os a disclttir o problema, ha 1r1uilo debatido, de 
C(tte o porluguez que os brasileiros falan1os e escrevemos, é um 
dialecto. ou i1ão; i11as, si o criterio aceite para a constituição de 
um dialecto é o da accruisição de 110'' º vocabuln rio e criação de 
novos giros. delii1eando e precisando novas idéas, te111os <1ue se 
póde cha111ar brasileiro ao porluguez do Brasil, (iue, alérr1 do 
copioso lexico que no~ proveio do euro1Jeu, se accrescet1 de abu11-
dante vocabulario tu:pi, factor differe11cial dos mais importantes, 
e tambe111 do vocab11.lari,o afro-11egro que herdán1os <io infeliz 
que se traficou desl1t1ma11a111ente com fitos de gaua11cia. 
. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alguns vocabulos indigen.as, afidalga11do-s.c, tomaram o Jo
gar aos que a sciencia inventot1 na ansia de taxinomizar, e outros 
n1ereceram o favor de fazerem 1)artc de nomenclaturas officiaes, ~ 
latinizados na prosodia: catapóra d e tatá-póra, o fogo que ir
rompe, a erupção, especie de variola benigna, é um delles; Jaca-
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randá de ia-acã-rantã nobilizot1-se ein Jacaranda, 1>aroxitinizan-
' ' - l do-se á latina . De outras nem a lembrança l1a de qt1c sao Jar-

baros, corno toca, de t-oca, a casa, ot1 boa de mboi, a serpente, / 
que os francezes adaptaram, acutizando-o d.e .accordo con1 a su~ 
prosodia para designar um agasalho fem1n1no; ~l1egou-~e ate 
a suppôr que era vocabulo francez, com? nhan~ut1, de n~andu-
ti, teia de aranha, especie de renda r11u1to delicada. Muitos de 
m·aneira se vernaculizaram que deram origem a novos vocabt1-
los por s11ffixação e prefixação: cipó, alteração de içapó, ~tra- , 
vés de icepó e cepó, a raiz que se prende ot1 adl1ere, deu c1poa
da, cipoal, encipoar; ninguem dirá que o iti~ dos tupi~ seja o 
etymo do inticar, tão commum entre as cr1a11ças. Ate. so1nos 
s11rprehendidos pela. suspieita,.. d~ que. ~n~otar,, qtte se da con10 
forináção onomatóp1ca de xo, interJeiçao·, St'J;;t .aparentado de 

. ço, ir, proferido chiantemente, xo: em prosthet1c? -t" xo +. o ll 
sttff. freque11tativo tar, lat. tare. O verbo enxotar nao e das cria- ~ 
ções mais remotas da lingua. . . / 

Esses vocabulos q11e são constan~es na ling11.agem, f~can10~ 
que são os n1ais importantes, denu11c1a?or~s ~a 1nfluenc~a tup1 
110 port11gue~ an1cricano. Po-deriamos .d1slr1bu1l-?s, em. do1,s gr11- / 
pos: universaes, os de uso g.eral no ·pa1z, como c1po! mingao, p~
teca, pereba, pipoca; regionaes, os de emprego part1cu~ar ou pr1-
Yativo <leste ou daqu.elle Estado, de un1a Oll outra localidade: uru 
e 11rnpen1a, que são de uso peculiar na A1nazonia, e outros c?1no 
g·apuiar ou gua.puiar (Pará), empane·mar e bub11iar (Amazonas), 
pomboca, e copiar ou copiá (Pcrn9f1nbt1co), picuá (Minas), cho
tã.ü (l\laranhão), jabá (C~ará, São P1aulo), aiba ou aiv8; (Paya
ná), sa11ga e chimbé (R. G. do Sul) . Uns e outros, po1~en1, tem 
s11bida in1·portancia, não porqu.e e11riqueçan1 ·O vocal)ular10 l)Ortu
gne~-brasileiro, inas pelo patrio cunh.o e sabor ql1e e~1)restar:i1 . ~s 
i<léas que e11ro111)aill ou traduzen1, aviva11do-as, colorindo-as, t1n1-
tatifjca ndo-as, pan-brasilizanclo-as. 

l\ lista de tacs vocab11los é r1olav.el e algu11s até localizam 
i11atizes especialmente nacionaes, e11tra11do eln giros e expressões, 
011e são um thesouro patri1nonial da syntaxe a qu.e cl1armamos 
phraseologica e de que são exem·plos eloccuentes pl1rases como 
andar ao a.tá, estar á tocaia 011 de tocaia, cahir no mondéo, safar
se da arataca, ficar de bubuia, estar na pind·aiba, fazer o baba-

• 
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cuara (de) peteca, e outros muitos de azedo gosto de giria, que 
tanto distinguen1 a linguage1n pop11lar brasileira. 

~A. influencia tupi não $e limita apenas á introducção de vo
l:abulos e de novos giros; 11a morphologia vimos que em ·varias 
Jocalidades se generalizot1 o emprego dos adjectivos açu, mirim 
t: ran~ á guisa de verdadeiros suffixos, corno já vi1nos. Ainda ha 
pol' notar a flc:xâo de dimi11utivo q11e se empresta ás fórmas ver
baes: eu estouzinho bom, tu querezinho isto, elle querzinho, ella 
temzinha, etc. No Ceará, notou José de Alencar que e1"a corrente 
o uso de gerundios em dtminutivo, o que taxava de brasileirismo. 
.......................... • . • , • ............... · .... ......... , ... . 

Não se póde assegt1rar q11e o uso de fórmas verbaes diminuti
vas, sobrernan.eira no Pará, 011(le ha pro11unciada ir1fluencia por
tugueza, por causa da nu1nerosa colonia, seja por ir1fluencia tupi, 
como lembra José Verissimo. Si é real que é da indole do tupi o 
emprego de fórm1as frequentativas pela son11na da idéa di1nin11-
tiva, não n1.en,os real é a possibilidade de se estender a qualqt~~r 
fórma verbal a flexão dimin11tiva que j á se affectava ao gerundio 
c1ue não perdera o valor verbal. • 

. Na syntaxe. ha vestígios. O emptego de será interrogado já 
foi assignalado: - elle virá hoje será •t Ao nosso vêr, o facto 
mais impor lante é a ausencia do artigo; o lupi não o possuia e 110 
li11guajal' 3Jlllazonico é de rigor o uso de pl1rases como as s.eg11i11-
tes., co1n indetermi11ação do substa'ntivo: rio encheu = o rio e11-
cheu; passarinho voou = o passarinho voo11; estrangeiro chegou 
= o estrar1geiro chegou. Essa sy11taxe tem-se mais ou 111e11os ge-
11eralizado e para o povo tem o valor de lima co1110 condensação 
dQ sentido da phrase. De Pernan1buco para o 11orte, até os c0n
fins a1nazonicos, tem-se t·ornado con1n:1111n a omissão do pronome 
que aco1n·panha os verbos reflexivos e prono1ninaes, dizendo-se 
e escrevendo-se: elle arrependeu==elle arrependet1-se; nós retira
mos para casa = retiramo-nos para casa; ellas alegraram com a 
noticia = ellas se alegraram com a noticia. Essa n1aneira de syn
taxear talvez seja por influencia do tt1pi. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 . • • ) • • • • • • • • • • • • • • • • 

Já se viu que o tupi mini$trot1 ao portuguez, con1 o n1es·mo 
valor morpl1ologico, os adjectivos açu, mirim e rana, cujo e111-

• 

• 
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e se am plio ti no norte, foi motivo de va rios vocabulos 
prego, q u 1. ,., f d S t h b ·dos : cafeTana, ea.narana, 1maorana, an aguaçu, an a-
Jar~~-açu e Santa-Maria-rni~im (os dois c~bo~ de Santa C~tha
r i i1a que o pescador rt1de e sincero lJrefere indicar co1n a ep1the
tização barbar a que os doutos subs lituin1os ~ela_ correspondente 
em portuguez) . No Rio Grande.do Sul far-se-a nao :pequ~na nies
se de vocabulos l1ybridos, especialmente no onomat1co: l1n~uara, 
interpr,etc =-= lingua, port. + ara., s11f. t11·pi com qu~ .se designa o 
agente. (Machado de Oliveira, citado por Co~ta R11b11n, pe11sa que 
é iára, s1enhor) ; linguar,az, falador ~ lingua + ara + s1:1f. az (lat 
ace), si 11ão é vocabulo hespanl1ol lenguaraz. 
.... . ...... . . . ... ............................................. ,• 

Não fôra descal)ido fazer m enção ao papel salie11te ({a poe
sía popular 11a vulgarização de t11n :~rand~ n.u1ner~ ?e vocabt1lo~ 
barharos. O folclore, nas suas 1nan1festaçoes q1tas1 111gennas, foi 
factoL· impol'tante na propagação de expressões não classicas, -
cont j11crentes qt1e minis.1.rava o africano e o ii1<lio, e a s 1nais das 
vezes ; em se delineavam os se11s verdadeiros sentidos, nem até se 
adivinhavam. Ainda hoj e, .na poesia pop11lar que acolheu e Iegiti
n1ou esses vocabulos e ·expressões, a1)parece1n e S(e propalam en-

• • 
tre crianças e inct1ltos, que os proferen1 ou repeten1 11a inco11sc1-
encia de seus divertimentos, sem a ct1r iosidade de indagaren1 o 
q11e seja1n, 011 o q11e foram O folclore ser gipa no offerece-nos lan-
ces como estes : · 

""fatanguê 
Sae-te d 'aq11i 
Vae-te esconder". 

Ta:tanguê h a d·e ser corr. de tatá - endi, o fogo escondido, 
a brasa sob cinzas. Note-se esto11tro la11ce, corrente nn1n folgue
do do Rio de J a11eiro : · 

- "Olha lá que eu te pego -
- ·- Não pega, 11ão. -

O b t . , " .. - r a a e, co10 ... 
Repete-se tatanguê e coió, sobretudq este que logro11 até en

trada no vocabulario inti1no das familias, ignorando-se o que ex
Jlri1ne111 exacta1nente; e a s11a procedencia. Tambe1n, ao· povo não 
importa n1uita vez, senão o effeito sonoro do· vocabulo empre-
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gado, e o que de n1ysterioso CJtle póssa t er, t1n1 a das feições predi
lectas da stia li11guage1n. 

E' unia cantiga popttla r c1uc as cr!a11ças e11loa1n, quando fa
ze1n roda, a vulgarizadora de tm1 vocab1do que talvez 11ão seja 
!UJ)i, !)Os lo lhe attribuam origen1 o nan1atopa ica, 111as está vivo, 
palpitante de sig·nificação na li11guagcm corr ente a po11to de 110 
Rio de Ja neiro, no bairro J)ittoresco de Sa11ta Tl1ereza, ser o nome 
de un1a fo11te. A cantiga é a seguinte : 

"Ft1i no tororó 
ú eber agt1a e 11ão achei." 

O vocabt1lo talvez te11h? n1igrado (le u1na r egião <lo i11terior 
J)vasileiro e coino, sobretudo, n-0s cl1egou ao Ilio, é quasi enig.rna
. tico dizer. Tororó é cabaça ~, por extensão, sendo deposito de. 
agua,, naluraln1e11te a fonte, E' palavra aforada 110 dialecto gt1a11é 
ou cl1a·ne, de 1rrr1a tr jb11 mat to-grossense de orige1n a r11aque: i1ão 
sabemos si é propria, 011 ton1ada ao fala r de tribu vizinha de raça 
differente como a guaif.uru, que lhe deu alguns vocabulos. To
roró é vocabulo qt1e teve ct1rso, ganha n·do sy1npathias; nomeia 
urna localidade do Parag11ay, crue fi cou celebre 11a g11erra de 65 
a ~lO. E' possivel que a tenham trazido os ba ndeirantes, ott a te
nl1arn levado, o t1 outros incursores, aos quaes agradou IJelo exag
gero de sua .so11oridade. 

Bitu é outro termo que apnarece en1 can tiga popular con'lo 
~indicar per sonage1n .ou genio talvez a tem orizador das crianças, 
e temos q t1e é alteração do vocabulo tu1)i ibitu, o vento, a qu.e a 
i1nagi:nação creadora dos povos ten1 emprestado personificações 
as 1nais estranl1as : 

"Ve1n cá, Bitu ! ven1 cá, Bitú 1 
V · / N- l ' " em ca. . . - ao · vot1 a ... 

Un1 dos grandes cursos, ei1treta11to, de vocabulos tupis pare
ce-nos «11ie se verifica a;rnplarnente nos contos e nos ro111ances 
que o caboclo tem guardado nas suas tradições herdadas do in
dígena, ou conservadas pela finura ou extravagancia dos concei
tos que o espirita manhoso do índio creou, r eflectindo o ardil de 
que .era capaz, para supprir a impotencia de lutar com o inais 
forte : a esperteza do jaboti vagaroso em architectar um plano 
para vencer o veado, que se fiou ingenuan1ente d a propria veloci
dade, que acreditava insuperavel. Foi }JOr intermedio do folclore 

• 



- · 166 -

que se divulgou um vocabulo tupi que ·por mt1ito le1npo passou 
por africano; tra ta-se do acalanto vulgarissin10 do Atrás do mu-
lundu. · ~- : 

Mulundu, con1 todos os seus us e a1Jesar do mu jnicial, tudo 
o que o faz cheirar a afronegrisn10, é gen_t1inan1cnle tupi; é mo
rundu, corr. ele mbo-r-undu, faz C[lle avise, o qt1e se torna teste-
1nu·nha: o montezinho, o cone de terra; atrás do mulundu é atrás 
elo montezinho, allusão ao que está espreitando. 

JACQUES RAIMUNDO - Influencia do tupi no portuguez - pags. 108-125. 

• • 

a) 

CAPI1'ULO X \ 'II 

O INDIO NA COMMUNIDADE 
BRASILEIRA 

HISTORICO DA CONDIÇÃO LEGAL DOS INDIOS BRA
SILEIROS 

Uma controversia á primeira vista sem valor ni as, de facto, 
mt1ito característica porque 111ostra até crue ponto pod.em cl1e
gar os desvios do espírito l1u1nano qua11do guiado }Jclo egoísmo, 
é. aquella que, á sem ell1ança llo exe1111llo an t·erior do Perú e do 
Mexico se levantou logo 110~ primeiros tempos do descobri'1nen
to do Brasi1, sobre serem 011 não "hon1ens da verdadeira espe
cie l1t1mana ", os índios que o ·povoava1n. 

Essa estranh·a questão exigit1 no Mexico, para certeza dos 
incredulos, nada menos do que .o Breve de u1n papa e no Brasil, 
a reproducção desse Breve em bulla de 011tro papa . 
. . . . . . . . . . . . • ' • ... . . " . .. .. . ..... .. .. . .. . ... . . ~ . .. , ... .. ...... . 

Co·rno no Brasil a $1.pposta dt1vida a qüe deu r esposta o Bre
' re de Pau]o III (28 de 1naio de 1537) , tinl1a sobretudo por film 
vitar qtie D. Manoel mandasse ·aos i11dios n1issjo11arios, co1n a 

vinda <los jesuítas uma ·prolongada lt1ta se estabeleceu e11tre elles 
de t1n1 lado e de outro lado ·os colo11os 1)ortt1guezes, interess~dos 
11a escravização elo selvicola, escravização ct1jos result·ados 1)e
ctt11iarios e outros asseguravam-ll1es facil f ortu11a, comn1odida
des e r egalos. 

O captiveiro ad libitum, data, pois, da a urora do d.eslcobri
mento, e quanto ao legal, é, infelizmente, a11terior ao regimento 
de 1548: remonta á carta regia de 1537, que expressamente con
sagrou a escravização dos Caetés. "De então, por deante até aos 
primeiros annos do sec. XVII, diz Martins Jt1nior, o espírito das 
leis palrias tem a mesma nota barbara" . 

• 
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Verdade é, con1Ludo, qt1e, con10 ob fJerva J. F . Li~bôa, e111 :e
lação aos indios, a .legi~lação porlug~1ez31 foi ~1 n1 a serie nu11ca in-
ter ron1pida de hes1laçoes e con~ra·~l1cçoes a te l)<?n1~al. _ 

" Dec1:etava-se, hoje, o capt1ve1ro se111 r estr1cçoes, ~J11a1tl1a, 
a liberdade absoluta, depois u1n m eio ter1110 entre os dois extre
m os. P romulgava-se, r evog-àva-sc, transigia-se". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

A' carta r~gia de 1~37. seguit1-se o já citado regi~ento de 
1548 dubio na intenção e co11tradilorio no fundo, por isso que, 
Jna11da11do ao governador que tratasse be111 aos indios. em geral, 
ordenav·a-lhe ao 111esrrto ten1po que fi.r.esse guerra aos qt1e~ se 
n1ostrassem ini11nigos, " ·destr11~·11do -ll1es ,as a ldeias e .povoaç<?es, 
captivando e 1na ta11do, e ~azendo executar n.a~ prof,r1as aldeias, 
para exein1)lo, alguns cl1efes que pudesse apr1su)nar • 
· Não m enos contradictoria nem mais p·ositiva foi a lei de D. 
Sebastião (20 de março de 1570), segundo a qual não podiam os 
indios "por m odo e ma11eira nenl1un1a ser captivados", exceptos 
os que "fossem tomados em gtier r a jus ta e os c1ue costun1as.s~m 
saltear os •portuguezes e os outros índios". Es~e mes~o espir1to 
de vacillação e de evasivas passou á Côrt~ de Madr1~, senhora 
então dos destinos de Porlu_gal, nas suas leis de 22 de agosto de 
1587 e 11 de novembro de '1595, e 11a provisão de 26 de jt1ll10 
de 1596, as quaes ma11tiveram a escravidão, ora r edt1zindo, ora 
especificando os casos de capliveiro. 

Tal era a triste situação do aborige11e br asileiro ao .e11cerrar
se o seculo XVI. De t1111 lado as aln1as 11obres e1n1)enl1adas na 
stta protecção e n1rti tas vezes a jrtdadas pelo a111paro dos gover
i1os, do lado 01)1)os.lo os esp,e~uladore~ d~saln1ados, c11~e11d~anclo 
oppressões, ás veze&- caltlI11n.1.a11do o 111d1gena, outras 1nvoca11<l? 
o .i11teresse do Reino e sei11pre, e en1 todos os casos, burlando a.Jei. 

o sect1lo XVII COll}CÇa por un1a franca reacção e1n favor da 
liberdade. A provisão de 5 de jt1ll10 de 1605 estabeleceu qt1e em 
nenltuma hypotl1ese se podia captivar o ge11 tjo porqt1e "com(1uan
to houvesse algu1nas razões de direito para se poder. e111 alg~111s 
casos introduzir o dito captiveiro, eram de tanto n1a1or conside
ração as que l1avia em coí1trario que se deviam anlepôr a todas 
as inais". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

f 
" .. .. -

• - 169 - -·· 

Mas es~a protecção legal, posto ql1e as bôas dispqsições pa
recessem perdurar, pouco tempo <lepois era qnasi completa111ente 
annt1llada. 

Effectivamente, a lei de 10 de sele1nhro de 1611, r econl1e
ccndo en1 tl1ese a liberdade dos indios, r estabelece, de facto, a 
escravidão, por con~iderar legitimo 11ão sóinente o captiveiro dos . 
aprisionados em guerra j t1sta, 1nas ainda o dos resgatados do ca
ptiveiro de outros ii1dios. Essa dura lei que não visava Olltra coi
sa sinão o interesse dos col-0110E), tirou aos jes11itas a direcção 
temporal das aldeias e determi11ou que os indios r esgatados ser
vissem c0'1no caplivos, cl11ra11te 10 annos sómente, qt1ando f os
sem con1prados por ·preço não excedei1te ao da junta, e perpetua-

. n1ente si o ptieiço fosse n1aior. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
E Portugal, que libertado do jugo hespanhol, em que tão 

dura8 ht1n1ill1ações sof frera, i·etomar a a legislação rela tiva aos 
gentios com o cs1)irito de fra te rnidade das gloriosas leis de 1605 
a 1609; q11e ainda en1 1652 recom111endára á Relação da Baltla 
a civilização e o bom tratamento delles, que i11andára ao capitão
n1ór do Maranhão dar li})erdade a todos os que encon tra~se em 
captiveiro e autorizara plena111enle o Padre Vieira a catcchizar; 
Portugal já e1n 1653, por alvàrá de 17 de outubro e á vista de 
rec1a1nações dos procuradores do povo ·no Marianl1ão e no Pará, 
nã0 sómente restabelecia os antigos casos de escravidão como 
ainda creava taes casos 11ovos que ~ifficilmente, diz Perdigão 
Mall1eiro, podia l1·aver in·dio que esca1)a~se delles . 

Entre esses iiovos casos figurava ·O latrocínio co1n:mettitlo 
na. mar ou em terra, a desobedie11cia ao r eal serviço, "a falta de 
ct1mprimento das obrigações qt1e lhe fossem {Jostas ", etc. 

' 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

E nessa triste perSíµ ectiva, cr<:~p11sculo nebuloso de uma ar
vorada fulgurante. e11cerra-se o sec. XVII, como o anterior, sen1 
ter conseguido a liberdade dos indios, ou siqucr a protecção qt1e 
lhes devia. antes pelo contrario, mais do cruc aquelle, compro
mettido na escravidão. 

• 
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O sec. XVIII, tambem como o precedente, comc::ç~ no b~111 
caniinho, com um 1novimento s·ympathico en1 benef1c10 dos 111-
f elize~ aborigenes brasileiros. . . 

Uma carta regia de 5 de jull10 de 1 ?1? proh1b1ndo. express~-
mente o seu captiv.eiro, classifica-o de 1113nsto. Mas, ainda mais 
d.epressa do que succedera ao seu anteces~or:, voltot1 pr?mpta
·mente a.traz pelo a'I1tigo s:ystema da contrad1cçao e da dub1e~a~e. 

A provisão de 9 de n1arço de 1718_, to~ada ·~or J. F. Lisboa 
e Perdigão Malheiro como ty~o da l~g1s~açao ~es~t~·nte e contra
dictoria de Portugal em relaça·o aos 1n·d1os, pr1nc1p1av~ r~conl1e
cendo a liberdade e terminava recomme11dando a serv1dao •. E~
quai1 to affirni·ava que, sendo os in(lio~ "livres e ~sentos da· JUr1s-. 
dicção de El-Rey não podi~m ser ob_:1gados a deixar ~~1as terras 
para torriar um modo de vida que nao lhes ~gradasse , declara
va, ,abstirdamente, qt1e os que andasse~ nt1s, atropellassem as 
leis da natt1reza, não r.econhecesse1n rei nem governador, etc., 
esses podiam baixar á força, sómente não se pod~ndo fazei-o 
tanto á força que 11ouvesse inorte. . 

Uma carta régia de 30 de maio do mesmo anno at1to~1~ot1 
0 resgate de 200 i11dios para com o producto da ven~a 

1
at1x1l1ar-

se a construcção de uma nova cathedral no Maranl1ao . . 
Esta deploravel disposição é tanto 111ais grave qt1anto _mais 

accentúa 0 inteiro desarn1)aro em que se ~ncontravam ent~o os 
pobre~ selvicolas. Elia mostra. com effe1to. e co1no tal e um 
symptoma caracteristico, que já 11ão eran1 sómente o.s colonos 
_certamente mais crueis no seu intento, - os exclus1v-os algo
zes da .miser·a raça; revela, pelo contrario, da parte _dos_ padres 
lima quebra publica e forn1id~vel de caridade 11a ~ce1taça~, se111 
0 escrupulo, Oll quiçá µo Siuggestio11an1ento de tao depr1me1?-te 
1n,edida. r\o m editar nessa i11feliz carta regia lembr·a a gente in
v.olt1ntarian1ente os rigores (la lei i)ombalina po_st~~·ior,_no toc~11-
te á intervenção dos jesuitas 11a cateches~ e c1v1hz~~ao .dos in
dios, e como qt1e sente, através dos conceitos, o esp1r1to immor
tal do grande marquez, pungido e de atalaia ás tra111as da hypo-. . 
cr1s1a. 

Corno quer que seja, é ainda na caridade e mansidão c~t~o
licas que varnos encontrar o empenho s,eguro e o a1nor dec1d1do 
á causa dos indios. 

-171-

A 20 de setembro de 1741, expedi11 Benedicto XIV a sua fa
mosa e formosa Bulla, confirmando os Breves de Paulo III e Ur
bano VIII, e excommtrngando latae sentenciae, os contravento
res da liberdade indígena. E, envolve11do-os, todos, na mesma 
conàemnação irrevogavel, fulminava 11ão sómente os que de en
tão em diante se tori1assem culpados por venda, compra, troca 
011 da diva de índios, separação de suas f a mi lias, despojo de seus 
be11s e fazendas, levada para outras terras, tra11sport~ ou qual
quer outra privação da liberdade, ·mas ainda os que dessem con
sell10, favor e ajt1da a quem taes coisas fizesse, qualquer que fos
se o pretexto de fazel-as. 

Dentro de~~a Bulla, de execração positiva e fo:rn1al a qual
qu,er especie de violencia, 11ão havia, con10 se vê, nenJ1un1a dis
posição obscura, nenl1u111a 111arge:·1n ao sophis·n1a. E, con1tl1do a 
escravidão oontin11ou -a sua 9bra nefanda, er11 crue nem ai11da o 
temor do inferno teve força de den1ovcr os prevaricadoreg e11-

leiados nas malhas da cobica. 
~ 

O interesse da lavo11ra, a pri11cipio invocado, diante da re-
c11sa do i11dio, que antes t11orria do que se sujeitava, e sobretudo 
á vista das occupações particulares a que eram geraln1enle des
tinados .esses involuntarios e n1al pagos traball1adores, não mais 
servia de pretexto á op1)ressão. 

Narra Perdigão 1\.1.alheiro que os sc11hores a <1ne1n eram clis
t1ibuidos índios levavam a crueldade ao po11to de deitar-lhes lli
m.e.nta 11os olhos se adorr11ecia1n prostrados (fe fadiga, ao passo 
lj11e ll1es davan1 pelo traball10 de u1n mez, a1)enas duas varus lle 
G}godão 110 vulor de ~!,00 réis ! · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

Foi nesse estado (}e profuuda miseria, ainda en1 n1eio das 
rivalidades entl'e pad1:es e colonos., e jú infclizn1entc e1n u111 le1n
po· em que os religiosos não disp11nha1n mais dafjttella attlorida
_de moral co1n que iniciaram a defesa do selvagem e cm qt1c, pelo 
contrario, até certo po11to, a sett n1odo, se l1avian1 associado á 
escravidão e aos 111úos tratos, Cllln10 se vê do "regi1ner1to para 
tod{\S as 111issões "' de que l10S fala o general rl'olcdo Renclon, foi 
nesse tristissimo estado C{tle se teve de exercer a acção do grande 
Pombal, através da sua bella e gloriosa lei de 6 de jt1nl10 de 1755, 

o 
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dignamente precedida <.lo alvará de 4 de abril do m esn10 anno. 
N,esse alvará se declara paternalmente que "os vassalos de El· 
Rey, a$Sin1 do Rei110 corno da America, qué se casarem com in
dios della, i1ão fica1n co111 i11fan1ia algtr1na, a11tes se farão dignos 
da real attenção e nas terras e1n qt1e se estabeleceren1 serão pre
teridos para aquelles logares e occupações que cot1bere'm na gra
duação das suas pessôa~, e seus filhos e descendentes serão ba
beis e capazes de qualquer e1nprego, l1onra ou dignidade, sem 
que necessitem de dispensa algun1a." Nelle se pr-0hibe que os 
ditos vassallos ca1'=igdos co1n i11dios ou seus descendentes sejam 
tratados co111 o nome de càboclos ot1 outro sen1elha·11te ciue possa 
ser iJ1jurioso, -0 r11esn10 se pratica11do a respeito dos· portuguezes 
qnc se casare1n con1 indios e dos sel1s fill1os e descendentes, 

Reca1)itu1ando todas as leis liberaes a nteriores, inclusive o 
~-tlvará de 1 O de noven1bro de 16-1·7, que cx lingnia as ad111inistra
ções e os a<ln1inistradores, "1)orquanto os portuguezes a que111 se 
dão Cs$as a dn1inistrações nsa111 ião 111al dellas que os i11dios que 
estão debaixo das n1esn1as ad1ni11istraçôes, e111 breves dias de 
serviço ou morren1 á pura fome e excessivo traball10, ou fogem 
pela terra dentro"; ~ a lei de 10 d e seten1bro <le 1611, crue man
dava pôr em liberdade "se1n réplica, ne1n. dilação 11em e1nbargo, 
f.OdO e qualquer Ín.dio que estives~se C01110 captivo enl !>Oder, de 
qt1em qu.er que fosse; a1)roveitou Po111hal desse empenl10 dos an-
1.epassados tudo qt1anto havia sido elaborado no sentido de pro
teger os índios. 
~ . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Com esse intuito de ])Ositivo e franco r csgt1ardo á liberdade, á 
conservação e á llros;p~ridade do indio. deter1nina o tex to que el
les pode111 dispôr .de snas 1)essô·as e l)ens con10 n1ell1or lhes i)a
r~ça, sell?- outra st1.ieiçã~ te1nporal que não .a que deven1 ás leis, 
ficando incorporados aos vassallos do 1·ei, sem distincção ou 
exce1)ção algt11na para gosarem de todas as honras e pri~ilegios 
de que fiosa111 os ditos vassallos, "conforn1c us sua& respcctivas 
g.raduasoes e cal)edacs". E depois de regular convcnienlen1cntc 
e sa lar10 ~{Ue 1hes er a devido, contin u11va l11andando cas li aar con1 
i-0da a severidade as pcssôa~~ que, abusando da "i1nbeclli{lade" 
dos índios, procurassc111 pertt1rbal-os na sua liberdacle e faze11-

• • 
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d~ , e ordenava, ao terminar, o en1prego dos 1neios proprios e ef-
ficazes de civilizal-os · 

P óde-se be1n dizer que esta lei tinha por f in1, co1n o a <le 1 
de abril de 1680, cujas vistas seguiu e arr1pliou "serrar a porta 
aos pretextos, simt1laçõ.es e d·olos" com ffUe a inalicia, consoa11-
te o dizer de D. P edro, "abusando dos casos em que o captivei
ro é justo, introdt1z os i11j ustos". 

. Como comp!em ento, ~ co111 a ines1na orientação geral, pu
blicou-se o alvara de 7 de Julho ele 1755 abolindo o poder tempo
r~l dos religiosos, e passando os indios ao governo dos seus prin
c1paes, con1 subalternos que era1n sargentos 'n1óres, capitães, al
feres e 1neirinhos e.te suas nações. 

Por alvará ,de 8 de rr1aio de 1758 tornot1-se extensiva a to
dos os i11dios do Bra~iil essa legislação fe"ita a ·prh1cipio especial-
1nente para o Pará e Maranhão. 

Ainda Ilesse anno pl1blicot1-se tunn carl.a régia declarando 
que e1n suas r elações civis podian1 os índios gerir sua fazenda 
con10 mell1or enf cndesse1n. 

Desgraçadan1ente estavru11 ai11da os cof; tLunes da época abai
xo do sentimento C' da visão do n1 arl1uez e tinham, co:m o era na
tural, mais força do <.Jue os aclos de repressão. De sorle crue a lei 
do gra11de. 112inistr?, <~nc parecia ter dado afiu.al o golpe de i11orte 
1_1a escravulao ,do 1nd10, é que durante longo te111po, en1 vir tude 
da energia e da influencia d·o seu autor, f oi de facto u111a barrei
ra. indef ectivel ás .transgr essões habj l uaE's, con1eçou a ser aqui e 
al1 aberta1nen te violada, de n1odo qne e1n 1798 J1ouve necessida
de de .expedir-~e lllll ~ carta régia reitera ndo as suas disposiçoes 
e ahol1ndo o d1rec tor10 ·dos indios . 

Tal é, neste particular, o encerrH111c11! o glórioso d o seculo 
XVIII. , · 
. . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

E, porc[ue o hun1aú ilatio .exen1plo <. la~i ultimas leis libertado
ras, cujos beneficios ficar'1lll patentes, houYesse tleixado u1n cla
ro ru1110 e provejloso ensina111.cn to ú acção don es tadis tas futu
~os, tar1to m aior aYcrsâo insipira o goyerno de D. João \TI pelo 
intent~do rcstabeleci1nento official da oppressão. r::ra t1111 retro
cesso inesperado e sen1 j nstificativa, e foi co111 esse passo a traz 
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crue e11trámos 110 seculo XIX e na legislação proprian-iepte 1->all·Í , 
ubri11do .esca11caradarnente á escravidão a n1es1na porta que ns 
llôas almas desde 1680, com desvela·do cuidado, li11hrun i>rocu
rado cerrar. 

Na ·carta régia de 13 de maio de 1808, 111anda·ndo ao Gover
uador de Minas Geraes que fizesse guerra aos botocudos, tal é a 
tisper.eza dos conceitos, tal a vivacidad.e da phrase e taeSi os por
me11ores no aco11selhar o exterminio, qtie nad~ distingue os pro- · 
cessos preferidos então dos ado1)tados pelo mais vigoroso odio 
pessoal. E' esta a impres.são que fica da leitura desse triste do
ct1rnento em ,que assll.n fala o governo: "desde o momento em 
que receberdes esta n1inl1a Carta d eveis considerar como princi
piacla cont.ra estes i11dios a·ntl1ropophagos U'.n1a gt1erra offensiva 
qtie continuareis sem1)re em todos os a1111os na estação secca e 
que não terá fim se11ão quando ti,1erdes a felicidade de vos senl10-
rear de suas habitações, e tc." 

• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Co1n esse mesmo espirita de oppresisão, velado systematica
n1ente ·pela excepção de algt1ns casos, a exe1nplo da legislação 
" hesitante e contradictoria" dos te1npos coloniaes, fora'm expe
didas as cartas régias de 5 d,e no,1em))ro de 1808, 2 de dezembro 
do 111esmo anno e 1 de abril de 1809. Na primeira dizia o gover
no em nome .de D. João VI: "sendo-me tan1l)e1n prese11te os )011-
, ·aveis fructos qi1e tê11n re~ultado das provjdencias dadas contra 
os Botocudos, e fazendo-se cada dia inais evidente que não ha 
1neio algun1 de civilizar })OVOS barba ros senão ligando-os a uma 
escola severa ... sou servido por estes e outros .itistos motivos, 
que ora fazen1 suspender os effeitos de ht11nanidade, Cfue· cô1n 
e1les tinha ma11dado ·praticar, orde11ar-vos em 'prin1eiro logar q11e 
logo desde o nlo'l.nento e1n que receberdes esta n1inl1a carta ré
·gia de,reis co11siderar como principiada a guerra contra ess.es 
barbaros indios". E tern1i11ava dec]a rando que "todo miliciano 
oi1 qua1rruer i11orador que . segurar algitu1s destes indios, poderú 
considernl-·os por 15 annos c01n10 pri~io 11eiro de gúcrru, destinan
do-o ao s<>rvi~·o que :n1ais lhe convier; tendo vós ((lirige-se ao go
\'er11ador Antonio José da Frauca Horta ) todo o cuidado em fa
zer declarar e conhecer c11tre os mesn1os indios que aquelles que 

• e, 

' 
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se quizere11~ aldeiar viver ~ebàixo ~o suave jugo das minhas leis, 
crllti,1ando as terras que se ll1es approximaren1, já não fi carão 
feitos prisio11eiros de guerra, 1nas serão até considerados como 
cidadãos livres e vassallos especia l1nente protegidos por n1im e 
por mi11has leis, etc." 

Claro está que a carta régia 11ão declarava porque surpre
hendente f)rocesso havia de chegar até o índio essa voz ele 11t1ma
nidade e de paz na bocca fumegante -dos trabucos, mas como pe.:. 
tihor de si1a sinceridade transcreve o alvará de 4 de abril de 1·755, 
eujo paternal carinl10 já conl1ecemos. 

A carta régia de 2 de dezembro do 111es1no a11110 determina
va que o~ indios que buscassem a "real ·protecção" só ·podia111 
ser aldeiados c1uan·do pelo séu gra1i-de numero hoi1vessem de fa
zer uma grande povoação. 

Os pequenos grupos deviam ser entregues aos fazendeiros 
com as seguintes condições: "Podem os fazendeiros servir-se 
gratt1itame11te do trabalho dos indios, dando-lhes ape11as o sus
tento, o vestt1ario e o ensino da religião, pelo. espaço de 12 an
nos aos que tiverem es~fcl idade e pelo de 20 annos aos que tive
rem menos de 12; sendo prohibido a qualquer pessôa desenca~ 
minhar os índios assim estabelecidos e acolhei-os em c1ualquer 
fazenda a11tcs do prazo esttabelecido". 

Quanto aos fazendeiros. que 1nais se distinguirem no born 
trataimento e progresso de civilização dos indios, esses set·ia1n 
aproveitados i~ara os IJO&tos de officiaes, de ordenanças ou mi~ 
licias. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emquanto isso, a. inic~ativa particular por diversas vezes agi

tou a questão no seio da assembléa constituinte de 1823. Foi ahi 
que na sessão de 12 <le n1aio, tendo-sc-1no111eado u m a cumn1issão 
de colonização e de civilização e catechese dos indigenas do Bra
~il, Jos~ Bonifacio offerecet1 á di la con1missão tu11 trabalho que 
a res·pe1to do assu·mpto havia escripto e cujos sabios conceitos 
acha·m-se hoje plena111e11te divulgados . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Em 1831, a primeira regencia c111 non1e do segu11do in1pera
do1·, expediu a famosa lei de ~·i de outubro, cujos i11tuitos prote-

e 
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etores lembra1r1 em i)artc as vistas hu1na11itarias1 da legislação e 
1755. Essa lei revoga por inteiro as cartas regias de 13 de 111 io 
e 5 de n0Ye111bro de 1808, e a de 2 de deze1nhro do 1nes1110 anno, 
na parte qtte manda fazer gt1erra aos índios de Minas Geracs; 
C'xonera de toda servidão todos o$ inclios; 111anda considerai-os 
corno or1)hãos, sujeitando-os ao r egime11 da ord.enação do livro 

•• 

u1n, titulo 88; dispõe no art. 5.0 q11e elles sejan1 soccorridos peló ~1, 'fhesot1ro, até que os juízes de orphãos os deposite1n onde·tenha1n 
salario ou aprenda1n officios fabris, ·e termina ordénando aos di-
los j11izes que vigiem os abusos co11tra a liberdade dos índios. 

• • • e • • • • • • I • • • e e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • . • • • e • a . ' 

Estava assim legal1nente definida a sitttação juri(licá do abo-
L'Íge11e brasileiro, consi<leraclo co-mo oTphão, co1n todos os res
guardos que a ordenação do livro um, tit11lo 88, assegura a essà 
classe de tutelados, e com diversas disposições .especiaes relativas 
á admi11istração (los seus bens, q11ando a antiga ·praxe do aldeia
n1ento r ecebe no"'º incentivo, d1etern1inando a ··pro111ulgação do 
Oecreto Il. 246, de 24 de juJl10 de 1845, COill O l'eSq)ectivo regula-
lll ento acerca das · n1issões da cateche~e, .em q1te se voltava ao ve-
IJ10 s~1ste111a de directorio. 
- ................... ... · ......... ··: ..... ~ ................... . 

De então para cá, e até á recente lei repul>licana, 11ão l1ot1ve 
1.11ais do que ·disposições parciaes ou s~111plcs confirmações (le .re
gi1nens: anteriorn1e11te estabelecidos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• ( . • • f . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I11felizme11te a Republica, em vez <.ie .r.etomar o problema, 
·co1110 lhe cumpria, en1 toda a s11a 1nag11itude, deixou-o, pelo co11-
lrario, no mais lamentavel desprezo. Seu pri.n1eiro }Jasso nesse 
sentido foi negativo: passou aos Estados pelo decr. n.º 7 de no
ve1nbro de 1889, o serviço de catechese ~ civilização. 

IIouve uma voz, por ocasião da Constituinte Repttblcicana, 
que se lev11ntou em pról do misero gentio: foi a do Apostolaclo ~I· 
Positivista do Brasil, propon·do o reconJ1ecll1nento (los ''Estados ~. 
Brasileiros Americanos", os quaes seria1n a1nparados pela pro-
lecção do Governo Federal e plenamente respeitados i1a posse 
dos se11s territorios; inas e~sa proposta tão hnma11itaria e gene-
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rosa ciuan to reparadora e j11sta, desgraçadame11te perdeu-se 110 

ineio da indifferença geral. · " s · · 1tc e 1011 annos depois - passa<.ios 87 dos Aponta1ncn-
Lon" ._d~ v;~sé Borufacio ! - e1n virtude da lei n. 1. ()06, .de 29 dr 
de~e1nbi:o de 1906, foi pelo decr. n._ 8 .·072, de. 20 de ]un.~1.0 ? e 
1910 _ creado 0 Serviço ele Prolccçuo aos l11d1os e_ l:ocal.izaçao 
(tos Traballiadores Nacionaes e ap·provado o rcs·pect1vo 1egula-

mento. . i·t· blº esse Vasadó em mo1<l~s de verdade1r~ l?º i 1ca r epu 1can~, .. ... 
reg111ainenlo abandonot1 desde lo_go a idea.de ca~ecl1ese e c1v1li~a
ção para rest:ingir-~e a um.a sirnp!e~i as~1st_~nc1a protectora, in
teiran1entc leiga e 1r.reduct1v,el1nen"le re'='p~1ta.d~ra das ~r~11ç:s, 
tlat:: oi)iniões, dos hab1tos e. ,d~ vou ta de dos .1nd1.os (~.rt. 2. ,' § 4. ·) · 

E, en1 bor n c11re de n11111strar-Jl1es e11s1·110~~ lt te1s ·d~ c::iract~r 
pratico e r esultados i1n1nedia~os, scgt1ndo conve1n a s1l·uaçao 
mental delles, limita a sua acçao a n1eros co~s,elhos sem nenl1u
ma fórma de coacç~ão Oll vexa1ne (art. 15.º, ~ 10). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • ! • ' 

En1 r esun-io: a legimação rela tiva aos aborige11es bra~ileiros 
undo11, desde os ten1 pos co101dacs até c1uasi aos i1ossos ~lias, co
mo .t1n1 pe11dulo oscil1a lorio en1 a111plitt1de ~xtrema, ~a l1~erdade 
cOillpleta á escravidão f err~nha. E te~1do s1d? no. PE11ne1ro caso 
i1n1lotente para assegurar de facto a~ suas d1s.pos1çoes l);rotecto
ras, acabot1 por entregar os indios a Rep11blica precar1a1ne11te 
classificados ein u1na das especies de i11càpazcs e se1n ao 111enos 
ter-lhes aaran tido o usofructo das terras q11e habitam ou per-n 
corre1n. . . 

. . ·No modo de vêr j11ridico estão, pois, em u111a situação q1~e 
precisa ele ser revista, l)Or se tratar de. i11dividuos e1n especiali.ssi
n1as condições n1,entaes e, sobretudo, para 1orr1al-a compat1vel 
co1n os principios r epublicanos. . 

Perante a Constituição (a d~ 91), que aliás não c11ron de~
les, são os indios cidadãos brasileiros ·pelo facto de teren1 nnsc1-
<lo no Brasil ( art. 69, n. 1) . . 

Os direitos inl1erentes a essa qualidade não lhes fora1n st1s
tJensos, nen1 os perclera1n elles - pois 11ão incorrera1n en1 11e
nhuma das alineas dos paragr. 1.1) e 2." elo art. 71. 

•I 

• 
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Dá-se a st1spensão : 
a) por incapacidade physica ou mental; 
b) por co11de1nnação criminal e1nqt1anto duraren1 seus ef-

feilos. 
Dá-se a perda : 
a) por na turalização em paiz estrangeiro; 
b) por aceitação de emprego ou ·pensão de governo estrat?

geiro, sem licença do Poder Executivo Federal. 
São, l)Orlanto, cicladãos brasileiros am parados pelos respe

ctivos direitos . Mas os cicladãos bra~ileiros não só direitos tên1, 
senão tambem deveres e onus discrimi11ados 11a m esma Consti-
tt1ição e nos Codigos . . 

Ora, succede que ao i11dio, ao n1enos e1nquanto não se mocfi.: 
ficar st1fficientem ente a st1a situação - o que só é i1ossivel pelo 
ronvivio social - não é razoavel c1t1e se outorgue~ certos direi
tos e m e11os é ainda c111e se imponham ot1tras tantas obrigações:. 
Estas e aquelles serian1 innumeras vezes, por falta d e capacida,de 
do sujeito, i11teirame11te descabidos. 

Deve, pois, hav~r não apenas restricção de r egalias, mas lam
bem, e especialmente, cli111int1ição de responsabilidade. Eviden
temente, o indio que commette, um furto ou ainda um assassi-
11io, não póde ser passive} das mes1nas penas que se applicam en1 
taes casos ao civilizado. O co·ntrario equivaleria a a ltrib11ir ao 
indio uma noção de furto e ·de assassínio sem elhante a q11e de 
taes crimes temos nós outros. Mas os dois casos são profundã
mente disti11ctos: para os indios, freque11tem ente, não chega o 
fÜrto a ser um delicto, e a morte está sempre longe de ser um 
grande mal. 

Ainda qt1ando sejam elles equir)arados a m enores, muito é 
de co·nsider ar a grande ·differença crue existe e11t.re um 1ne11or 
creado e educado no seio da sociedade civilizada, conhecedor dos 
}1abitos e noções cori:e11tes no meio em que vive, e um habita11te 
das selvas <1ue, sobre desconhecer ess_es 11abitos e noções, é ainda 
1novido e do1ninado por costun1es radicalment.e diversos . 

Bastaria esta consideração para justificar a necessidade de 
legislação especial modificando e regularizando a situação dos 
índios em face do direito nacional, si não fosse certo que a$ leis 
que ha relativas ao assumpto são absurdas ou deficientes e, so-

• 
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bretudo, si não fosse verdade que é dever da ~ep11blica ~srtender 
até esses sc1ts não m enos legiti'lnos filhos o palrocinio legal. 

ALIPIO BAN1DEIRA e MANOEL MIRANDA - Collectanea Indígena. - pags. 35-63. 

b) O INDIO NO CODIGO CIVIL 

O é odigo Civil (lei 3.071 de 1.0 de janeiro de 1916) em sell 
art. 6.º inclue os selvicolas entre os relativa1ncnte incapazes e 
dis·põe em se11 par agrapl10 u11ico : 

"Os selvicolas ficarão sujeitos ao regímen tutelar, estabele
cido e111 leis e regulan1entos es1)cciaes e que cessará á Jltedida de 
st1a ada1>tação . ·" 

JONATHAS SERRANO - llis t. dó Brasil - pags. 60-61 . 

e) DECRETO N. 5.484 - DE 27 ·DE JUNHO DE 1!)28 - RE
GUl.1A A SITUAÇ.ÃO DOS INDIOS NASCIDOS NO 'fER
RITORIO NACIONAL 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber q1te o Congresso Nacional <lecr elou e eu sanccio

l i O a resolução seguinte : 
,_ 

TITULO I 
Situação juridica dos indios 

Disposição preliminar 

Ar t. 1 .<' -- l i'icu111 e1nancipados da tutela orpl1analogica vi.
µen tc todos os indios nascidos no te rritori.o nacional, -c1ualquer 
que seja o gr úo de civilização e111 que se e11contrcn1. 

C1\.PI1"'ULO UNICO 

Classificação, prerogativas e restricção 

Art. 2.º - Para os eff,citos da presente lei são classifica(los 
rlas seguintes categorias os índios do Brasil : 

1.", in<lios no1nades; 
2.º, índios arrancliados ou aldeiadm;; 

• 
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3.0 , índios ·pertencentes a povoações indígenas; 
4.0 , índios pertencentes a centros agrioolas ou qt1e vive1n 

pro1nisc11an1e11te com civilizados. 

Art. 3.º - A qualc1uer índio das 1:, 2: e 3: categorias, é fa
~:ultado o direito de dispôr, como quizer, dos seus 11averes e desi-
gnar o set1 successor em qualquer f11ncção. · ' 

Paragrapho unico - No caso de não haver as indicações 
oecessarias ao c11n1·prin1en to integral deste artigo, será respeita
do q11alr1ncr m eio tradicional de I1erança 011 st1ccessão adoptado 
pela tribu j11teressada~ '11unca: a esse respeito intervindo autori
dacie algtr1na sc1lão o Ins1)cctor d·o Serviço de Protecção aos In
dios ou seus auxiliares, e s6 para apaziguar os anin1os, porven
tura desa vindos. 

Art. 4.0 - Aos i11dios da Li: calegoria os fu11ccionarios co111-
i>ete11tcs do Serviço de Protecçã<) aos In<lios })restarão a assis
tencia devida, nos Ler1nos dos arts. 2.0 

( ns. 5, 6 e 7) e 14 do re
g11lan1ento que baixou con1 o decr.eto n. 9. 214; de 15 <lc dezem
bro de 1911, re(1uerendo o selI direito pera11te as jt1stiças e a:u-
toridades. 

Art. 5.º __._ A capacidade, de facto, dos i11dios soffrerá as 
reslricções prescriptas 11esta lei, ernqua11to não se incorpora
re111 elles á sociedade civilizada. 

Art. 6.0 - Os it1dios ele c1ualquer categoria, i1ãu inleira111en
le ada1>la<los, fica11l sob a tutela do Esita<io, crue a exercerá se
gu11clo o gráo de ada1)taÇão de catia t1111, por in tcrmedio dos 
~t1speclores ,do Serviço de Protecção aos Inciios e Localizacão 
elos Trabalhador.es Nacionaes, se11do facultado aos ditos Ins.~e
ctorcs requerer ou nomear ·procurador, 1)ara rcc1ucrer e111 i1on1e 
dos 1ues111os indios, perante as justiças e autori<laues, i)ratican
do para o r eferido fin1 todos os actos pcrrni ltidos e111 direito. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• 

• 
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TITULO III 

Do. registro civil dos indios 
C .. t\PITULO I 

Di~.posições preli!Uinares 

. . 

Art. 11.º - As disposições da lei do regi~lJ?o civil de nasci-
111ento, casarriento e obito são applicaveis : 

a) aos í ndios pertence11tes aos centros agricolas ou que vi-
Ye111 pron1iscuamente co111 civilizados, fica11do elles s11j eitos ao re
gi1nen co111111t1m. <io registro; 

b) ...aos índios das outras .categorias, sen1prc que as circ11n1-
,,ta11cias o pern1iltiren1, :não ficando clles sujeitos a J)enalidad.e 
algt1n1a nos casos de on1issão de q11alc111er registro. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAPI"fULO II 
Dos nascimentos .. 

Art. 16 - Poderão ser desde já l·a11çados no :registro civil, no 
q11e respeita aos nascimentos, todos os in·dios existentes no terri
lorio nacionaJ , qt1alquer que seja a sua idade. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 18.0 -- Nos registros feitos de conformidade com o art. 
16, serão observadas as declarações de nome, idade prestunivel, 
sexo, tribu a q uc perten.ce, logar do 11asci11i.en lo e, <1uando possi
' 'el, a fili ação e o estado civil. 

Paragrapho uriico - Qt1alc1uer 01tlro esclareci111ento q11e i11-

tereSsc á individualidade do indio inscrjpto poderá ser lançacio 
no assen tan1en to. . 

Art. 19.0 --. Os dc111ais registros do nascin1ento seguirão, ta11-
lo q~1anto poss1ve], as deterr1linações dos arts. 58, 59, 60, 61 e ô2 
<io citado decreto n. 9. 886 de 7 de nlarço de 1888. 

CAPI"fULO III 

Dos casan1entos 

.t\.rt. 20.º -- ()s casa1ne11los ·de índios das l.", 2." e 3." catego
rias, emquan lo durar o r egirne11 ·de excepção da presente lei, não 

f 
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serão effcctuados conforme as fórmas legacs que actualn1ente re
ge1n a especie, ne1n ta1nbem r,econhecidos officialmente. 

Arl. 21.º - Aos indios cujo estado <le civilização permittir o 
casan1e11to segundo o direito com1num~ fica fac11ltada a l1abili
tação pcra11tc o fu11ccio11ario con1petente da Inspectori.a, o qual 
expedirá o rcspectivo certificado e assistirá ao acto, st1bscreven
do-lhe o termo. 

CAPITULO IV 

Dos obitos 

Art. 22.0 - Os obitos serão registrados á J)fO})Orção que se 
fore111 dando, nas lribus já relacionadas de qt1alquer 1nodo com 
as Inspeclorias do Serviço nos Esit.a<los. · 

§ 1:' -- Os asse11tame11tos respectjvos obetlccerão ao mes-
1r10 plano eslabelecido no decreto 11. 9. 886, de 7 de 1narço de 
1888, dispensada a attestação do obito, a qual será sub~tituida 
por testen1unl1os de pessôas idoneas em nun1ero de tres ou por 
offjcio de funccio11ario competente da Inspectoria. 

§ 2.0 
- Os indios da 1." 2.ª e 3.:l categorias serão enterrados 

nos seus cemilerios proprios, conforme os seus ri los e costun1es. 

TITULO IV 

Disposições de direito penal 

Cl\PITULO l 

Dos crimes contra indios 

.(\rt. 23.t) _:_ Os crh11es de qualquer i1aturcza, con1n1eltidos 
por civiliz~1dos con lra ind~os, considerar-se-ão scn1pre como pra
ticados por superior contra inferior, e, 001110 tacs, terão sua$ 1>e
nas aggravadas })ela cir.cu1nstancia do art. 59, § H.", in fine, do 
Codigo Penal vigente, além dos demais em que por ventura i.n
corram os altlores . 
. Arl. 24·.º - Os criin1es co11tra a hoJ1ra e honestidade (Codigo 
J>enal) , fit. ' ' III) elas 1n1tll1er es i11digenas da~~ l.", 2." e 3." catego
rias, quando Joren1 con1m.ettidos r1or civilizados, serão l)LLnidos 
con~ as penas Je~aes já existentes e i11ais a da ~ggrava11lc cara
cterizada no artigo •precedente, ainda qua11do tenlia l1avido no 

t 
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acto proposta ot1 ·consentimento da paciente. de seu pae, marido, 
irmão, ot1 chefe de tribt1. . 

Art. 25.º - Invadir á mão ar1nada as s;esn1ar~~s ou qnaes
quer terras sob a posse dos ind.ios, ·quer para host1li~al-os, quer 
pa~a 0 fim de explorar os ·pr<;>duct~s naturaes das elitas terras; 
com!melter depredações ou v1olencias contra. arra11~l1~mentos:, 
aldeias, povoações indigenas ou postos de s~rv1ços ; al~1c1ar ~ente 
para impedir, por qualquer meio de coacçao, a co11t111uaçao da 
posse dos indios nas terras por elles occupadas. 

Pena --:-- de pri5\ão ce1lular d~ um a ttes annos, além daqt1el
las em que incorrer ·pela violenc1a. 

P·aragra·pl10 i1nico - ~ entr~da. á n?ite ~os po11sos (le qt1al
quer especie, em q11e se ab~·1gam 1n.d1.os, .e .equ1p~r~?a, 1)ar~ o~ ef
feitos penaes, q11ando praticada por 1nd1v1duo cry1l1zado, a viola-
ção de dornicilio, de qt1e trata o art. 196 do Cod1go Penal. . 

Art. 26.º - A destruição ou da1nnificação da co.usa de qu?l
(flter valor, movei, im1novel ou semovente, de propr1edade de .111-
dios, será pt1nivel segundo o dispo~to no art. 329 do Cod1go 
Penal. . 

Art. 27.0 - Todo aquelle que, ab11sando da })Ôa fé, in·ge11u1-
(lade ou atraso mental do indio, sujeitai-o á ·exhibição Otl especla
culos, dean le de te rceiros, coin o fim de tirar disto 111cro ou pro
veito, será punido de accôrdo com os. arts. 180, 181, ot1 182 do 
Codigo Penal. (Dos cri'mes contra a liberdade pesooal, segundo 
as circums tancias) . 

CAPITULO II 

Dos crimes praticados .por indios 

Art. 28.0 - São equiparados aos menores de (Itte trata o art. 
30 do Codigo 'Penal os índios 11omades, os arranchad.os ou .aldeia
dos e os que te11ha111 menos de ci11co annos de estabelecimento 
en1 ·povoação indígena. 

§ l.º - O indio de qualquer das tres categorias acima, que 
tiver praticado qualc1ner infracção, obrando com discernimento, 
será recolhido, 1ncdiante requisição do Inspeclor competente, a 
colonias correcionae~ ou estal)elecimentos industriaes disciplina-
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i-cs, pelo tempo que ao mesino I11s-pector parecer, co111tanto que 
não exceda de 5 annos. 
· § 2.C) - E ntende-se por estabelecido en1 povoação indigena 
nquelle que inora cffectivame11te 11ella, qualc1uer que seja a sua 
condição, desconta11do-se 110 respectivo computo, as interr11pções 
que porventura se derem co1n a volta ·te1nporaría do indio á selva. 

Art. 29.0 
- Os indios qu,e tiverem 1nais de ci11co annos de 

residencia ein povoação incligena, quando con1mettere1n qual
~Jt1er i11fracção tlrevista 11a legislação pe11al, commum, serão 1>u-
11idos co111 a 111etade só1ne11te das 1pe11as nella i11stit11idas. 

Art. 30. º - As circt11nstancias aggrava11 tes previstas nos 
arts. 39 e 41 do Codigo Penal não infl11em na ap1>licação das pe
nas dos i11dios da l.", 2.:1 e 3.'' categorias elo art. 2.0 , desta lei. 

f:>aragrapho ttn.ico - · As circL~n1stancias atte11ua·nles do art. 
42 do dito Codigo i11fl11e1n para a diminuição das penas impos
tas aos índios das m encionadas categorias. 

. Art. 31.0 
--- Os índios de que trata o art. 29 não ·poderão sof

frer p1·isão cellular, a q11al será substit11ida pela prisão discipli
nar, por igual te1n1>0, em estabelecimentos induslriacs especiaes 
(Codigo Pe11al, art. 49). 

Art. 32.º - Ficam desde logo sujeitos, co1no qualquer cicla
dão, ao r egin1en cominum de djreito, os indios c1ue passarem 
para os centros agricolas, de c1ue trata o decreto n. 9. 214. de 15 
ele dezernbro de 1911 . 

TITULO V 

Dos bens dos indios 

CAPITULO 1 

Isenções e regalias 

~rt. 33.º -. Fica11i ise11tas de qualc1uer imposto federal as 
cloaçoes gratu1tas ou onerosas e as de1nais transmissõ.es de bens 
dos indios, todas as quaes, poden1 ser feitas IJOr si1n1>les termo. 
lavrado, ~on1 duas .testem.unhas. e~n livro especial da respectiva 
Jnspector1a do Serviço, SeJa qual for o valor do contracto~ obser
vadas em tudo o mais, para que taes actos possám valer contra 

f 
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terceiros, as leis em vigor. sobre a transcripção nos rcgistros of
ficiaes . 

Art. 34.0 - Ficm.n tambem isentos de ccualql1er pagar11ento 
fed,eral de imposto, sello, c11stas e outros, todos os papeis, reque
ri1nentos, escripluras, certidões e docu,menlos promovidos pela 
Inspectoria con1petente e q11e trate111 (le que~tões relativas aos 
índios ou que seja1n do legitimo i11teresse delles . . 

Paragrapl10 unico - São absoluta111ente gratuitas, no que 
concerne ' á co111pctencia federal, todas as praticas e celebrações 
te11dentes ao m esm.o fim. 

Art. 35.º - Nas llivisões e. demarcações de terras dos i11dios, 
os en1olume11tos dos empregados no jnizo e os ho11orarios do 
pessoal technico podem ser pagos, e1n falta de m eios pec11niarios 
da tribu interessada, com o producto -da venda, em 11asita p11bli
ca, ·da quota de terras julgada s11fficiente ·para o caso, a juízo do 
Inspector e de accôrdo cdm o valor vena l vigentes. 

Paragrapho unico - Não poderão, entretanto, concorrer, 
por si ou por outrem, á referida has ta publica, 11em os f11ncciona
rios do Serviço 11e1n os en1pr~gados no J uizo, nem o pessoal tech-
11ico: sendo nlt11a, de pleno direito, toda a acquisiçao feita por el- _ 
les, dirccta ou indircctame11te. 

Art. 36.0 
- - Para a. defe~a das suas }Jessôas e do seu patri1no-

11io, gozarão os i11dios das 1.a, 2.ª e 3.ª categorias de assistencia 
gratuita, j U(liciaria ou de qualq11er outra e~pccic, por parte da 
Ins17eclorias do Serviço ot1 das a11toridadcs f e<lcraes, <Jtter nos 
processos de 11atureza publica, quer 11os ·-de caracler particular. 

.:~~~i.._ 
CAPITTJI..10 II 

Da gestão dos bens 

Art. 37.0 
- Aité á passagem dos índios para o centro agrico

la ou sua incorporação á sociedade civilizada, nos termos des
ta lei, são os inspectores, cada um na sua circumscripção, en-
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carregado$ da gestão dos bens que os in<lios venl1a:rn a possuir 
por doação ou qualquer ottlro n1eio; e, como tal, apresentarão, 
annualmente, á autoridade jt1diciaria co111pelente, as co11tas 
da ·mencionada gestão para o necessario julgamento. 
•••••••••••••••••••••••••• • t• •• · ~ · ••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 38.0 
- Desde que 'passe para ce11tro agricola ott se in

corpore á sociedade civilizada, receb,erá o índio os bens que lhe 
perte11çam individual1nente, para qu.e os possa livren1ente ad
n1inis trar. 

Art. 39. º - No caso da colleotividad1e (grupo, l1orda, tribu 
ou nação) 1)assar na totalidade para centro agrícola ou ser in
corporada á sociedade civilizada, far-se-á entrega dos bens com
~uns ao chefe resipecti,10; si, porém, llma parte da dita collecti
v.1da~e 1)ern1anec_er em povoação indígena ou posto do Serviço, 
fi~ara sob a gestao do I11spector a quota que 1)roporcio11aln1ente 
caiba a essa parte. 

Disposições geraes 

. . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . ' . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Art. 42.0 

- Consideram-se incorporados á sociedade civili
zada (art .. 5.º ~ e, por ta11to, e1n condições de responder pelos: s.eus 
netos, o~ 1nd1os .que, co11for111e attestação do In~pector compe
tente, seJa'ln equiparados aos perlene:e11tes aos centros agricolas. 

.. Art. ~3.º ~-- As pre~ogativas de c1ue trata a presente lei não 
t~n~ .appl1caçao aos tnd1os que, estando cm i)romiscuidade com 
c1v1l1zados, se prevaleçan1 da sua qt1alidalle para com111etter ab11-
sos, ou que os comn1etta1n por i1úluencia de outre1n. 
. Paragra1)ho 11nico -::.- Si, ~1 tal ca~o, tiver o indio agido por 

si 111esmo, sen1 sttggestao alheia, servirão de atle11t1antes ou de 
aggravantes os se11~ prec~entes, conforme forem bons ou máos. 

.Art~ 4~. º - En1 caso de coacção, ou imminencia de coacção, 
~or il~egal1d~·de Oll abuso do poder, co11tra i11dio, cabe ao i1ispe
c~or respect1vo ou a qu~lquer de seus r epresentantes, i11terpór 
s<:m de1nora perante o JUIZ competente o pedido de habeas-corpus. 

. Art. 47.º - E' livre a ir1iciativa particular de catecl1ese reli
giosa, sem prej~izo da !"iecalização do Ins1pector compete11te ei11 
tudo que se refira aos interesses dos indios. 

f 
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<l) PACIFICAÇÃO DOS COROADOS - Na i>arte oéste do Esta
llo de S. Pa11lo havi~~:, ainda no <1.narlo lustro do regi1ne11 repttl>li
cano, unia vas-'ta reg1ao que, part1r1do da i11arge111 esquerda do J:>11_ 

ra11á e extendendo-se ter raü a dc11tro, e11tre o '[icté e o Parana
panema, até co111prehender o curso inteiro de dois outros rios 
consideraveis, ·o Aguapel1y ,e o Peixe, se ~inscrevia nos i11appas geo
graphicoe sob o titulo: territorio desco11hecido, habitado por in
dios. Assim era porqt1e ali tinha os seus dominios inviolaveis 
uma das tribus 1nais bellicosas de ·quantas existiam e1n terras do 
Brasil. O publico dava-lhe a denominação de tribu dos Coroa
dos, mas a seu respeito nada n1ai$ sabia senão que era irreprimi
vel e temerosa na re1)resalia e desforra contra qualqt1er mal que 
se lhe fizesse. Uma ou mais tentativas de abordal-a fall1ara1n 
por com·pleto, deixando de si triste e dolorosa le1nbrança. Haviam 
sido mal projectadas, sobre bases falsas e hypotl1eses erroneas; 
haviam sido, na pratica, ainda rnal condl1zidas: era fatal, portan
to, que tivessem o fim que tiveram. 

Não o e11tendeu, porém, assin1 o publico. Contra toda a ,jus
tiça, tirou desses f a e tos a conclusão de que ;os Coroados consti
tuíam u1na raça a parte, á n1argen1 da Ht1n1anidade, caracteri
zada por excepcional ins ti11cto de insociabilidade qu~ nunca lhe 
permittiria entrar ~m r elações pacificas · e de amizade co1n os 
demais povos e com a nossa civilização. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. Já por esse tempo ia111 adeantados os trabalhos lle constru-
cção da estrada de ferro que, de S. Paulo, seguia em den1anda de 
llm ponto da margem esquerda do Paraguay, no Estado de Nlat
to Grosso. La11çava-se ella at1'avés da região desconhecida, habi
tada pela tribu dos Coroados e, rasgando a floresta secular, apro
ximava-se dia a dia do Paraná, além do qu·al só encontraria 4J 

chão facil dos vastos descan1pados. l\1as e1nquanto lá não cl1ega
va, tinha ella c1ue se l1aver com enorn1es tropeços decorrentes 'do 
facto de se achar e1n terras dos temerosos guerreiros. 

Succediam-se os assaltos e as 1~epresalias de lado a lado. Por 
toda a parte pairava a nlorte e a devastação dos incendios. 

Foi nesta occasião que o Serviço de Protecção, ensaiando 
ainda os seus primeiros passos, pois acabava apenas de ser cha-

• 
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n1.ado á vida pelos selIS be11e1neritos fun(ladores, teve de co1npa- r 
rece:r })ara .fazer. cessar 11aquelles sertões as lutas e estancar o 
sangue dos rnorticinios. · 

c:oube a gloria de arcar co111 as dificuldades e os frr1previstos 
~iesta st1bita i1n1>ro·vização, e de galh.arda.1ne11te ve11cel-os, a u111 
dis·ti11cto official do exercito llrasileiro, o tenente, hoje · ca1>itão 
1.Vla11oel Rabello (1), patriota de um magnanimo coração e de 

. espírito aberto ás generosas inspiraç.ões da verdadeira sci~ncia, 
alicerce das bôas e sadias construcções do nosso altruísmo. Elle 
a1)Iacou o impeto do incendio q11e lavràva por toda a vastidão 
daquelle territorio e .manifestava-se, não só ao longo do traç.ado 
da via ferrea, 111i1na frente de qt1a~i 300 kilometros,.1nas ta1nbe1n 
n1uito distante d'ali, -para · os lad·os do Para11apane1na; na zona 
Cftte só n1ais tarde seria cortada }Jela li11ha que hoje liga Salto 
Grande a Porto Tibiriçá. Co1n esses e outros gra11des trabalhos · 
de sua iniciativa, tornot1 elle possível ·ao set1 substitt1to e conti
nuador co11segt1ir e1n me11os de seis 1nezes aql1illo .que todos pro- . 
cla1nava111 ser inattingivel: o estabeleci111ento de relàções pacifi
.cas e a111istosas con1 a tão malsinada tribu dos Coroados. 

L. B. HORTA BARBOSA - O Problema Indigena do Brasil-p1gs. 22-24 

e) O SERVIÇO .D·E PROTECÇ'ÃO AOS INDIOS E SUA 
()_BRA - Cr,eio, si11cer~n1e11te, qtie mita gente que 111aldiz· do Ser
' / IÇO de Protecção aos lndios, si o i1ão faz de má fé, fal-o simples-
mente por ignorancia ! · 

.Porq11e, estou certo, 011tro. ser ia seu conceito, ot1tra sua opi
nião, si ao inenos visitasse, 110 Ministerio ·da Agric11ltura, a séde 
elos se11s trabalhos, ou co11sulta$se sua Djrectoria e visse de perto 
as provas inateriaes de tu<io o que já ten1 feito ein 1Jeneficio do 
I11dio. 
. Um dia, en1 1921, parti dos sertões de Perna·mbuco, de Aguas 

Bellas. · . 
Não era um fascinado· r)elos 1esplened·ores do Rio. 1':ra sin

plesmente o porta-voz das queixas e "dos gen1idos de 500 'infeli
zes patricios - os indios Carijós. · 

(1) Esta obra foi publlcada em 1006. Manoel RalbeUo é hoje (1935) genéral. 
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Pois bem: al1i, 110 Rio, desconhecido e só, g11iado a·penas 
pela confia11ça, fui direi~o ao Serviço de l~rotecção aos l11dios. 

E cumpre-me co11fessal-o, co111 satisfação, que fui rece}Jido 
uli ·pela Directoria e de1nais funccionarios co1110 si f os:"5e lnn ve
lho amigo, ou antes, como t1n1 ir111ão et1lre ir111ãos, separados, 

' 
Escola indígena do Posto de Surumú. · 

ri1nito embora, pela diversidade de crédos, mas. vinculados pelo 
mesmo per1sa1ne11to, pelo mesmo ideal - a salvação do i11dio. 

Synthetizando: desde 1924 está funccionando e1n. Ag11as Bel
las, no Aldeiamento ·do lpane1na, o '~Posto Indige11a Dantas Bar
:reto ", assim deno·minado como llm preito de gratidão dos Cari

.. jós· ao insigne e glorioso. soldado perna1nbucano. · 
E juro, sob minha palavra de sacerdote catl1olico, que, de 

. tr~~ annos para cá, o Posto do~ Carijós vae praticando, v~e des
~nv«;>lyendo, apesar dos maiores sacrificios e dentro de 11ma ver
ba insighificante, o ·p·rogramma elo Serviço de Protecção. 
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Disse - tres annos - porque són1entc nesse te1n po é que o 
Posto e os pobres indios se puderam libertar das garras do seu 
fa1nigerado patrício - o Sr. Sergio ~orcto, ex-gover11ado~. ~e 
Per11ambuco e de nef a11dissin1a me111or1a i1os annacs dos Cari]OS. 

Hoje en1 dia, o " Posto Dan tas Barre to" v~e sendo un1 ' 'erda
cleiro patronato agrícola, dentro dos. seus n11nguados recursos. 
1'udo ali se vae transformando e os i11dios se sentem felizes . e 
protegidos : 

Porque st1as terras voltaram ao dominio da tribu ! 
~ . A • 

Porqt1e, surprel1endidos pela m.etamorphosie,. v~n1 st1~g1r 
u1na aldeia nova de casi11has be111 acabadas, substituindo m1se
raveis muc·ambo~ que a f ortt1na ll1es p-011'para dos incendios dos 
L1st1rpadores se1n alma ! 

Porque Lên1 escolas em predio proprio, hygicnico e conf?r
t9vel, e faze1n inveja á cidade con1 set1 g ra11de e bem construido 
nospilal .. 

E têm hygie11e e 1nedican1entos e assistencia ·1nedica qua11do 
• necessar1a. 

E vjvem fartos e vestidos . 
E lhes não faltam instrumentos de Javoura, auxiliar para 

suas culturas e até um ca1ninhão inda teria111 si a Revolução vi
ctoriosa s~ lernbrasse de r estitlril-o ao PQsto ! 

E quasi todos os rapazes, e meninos e moças sabem já lêr 
e contar, e dezenas de ·machinas de costurar f oran1 distribuídas 
L"ntre as índias casadas. 

E já exis te ali llm con1eço de faze11da de gado, co1n tres gran
des açudes, gra11des cercados ·de arame farpado e os índios tê111 
lavouras proprias em seus lotes, afóra a que ·O Posto cultiva e1n 
beneficio ger al da tribt1. 

E desafio que no m ·eio dos civilizados de Agt1as Bellas haja 
mais moralidade do que actt1almente entre aquelles pobres i11-

dios que a 111aldade humana fez descer ao ultin10 ponto da degra
dação e da miseria ! 

E ninguem desconhece ali a dedicação, a a1nizade paternal 
com qt.Iie tra tava os Carijós esse bonissin10 homem que é o Dr. 
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Alberto Jacobina, l1oje inu lilizado qt1asi })elo beriberi, ali contra
hido, e cuja ad1ninis trução foi t1J111a luta t~tanica qu~n.do ~eve de 
enfren tar a cobiça dos usurpadores e as iras e as 1DJUst1ças do 
ex-governador Sergio ~oreto_ ! . . _ 

E qu,em i1ão admira, ali, a generos~dade, o c~rJnho , ~ pac~
encia evangelica do I11spector, engenl1e1ro Anton10 l\'1arhns V1-
nnna Estigarribia - este hon1e1n adiniravel c1t1e todos admira
mos pelo labor, pelo saber , pela 11onradez, pela probidade e pelo 
conjuncto de virtudes cívicas e q11alidadeS e preclicados que lhe 
adiamanti11am o caraC'.ter e que póde servir de modelo a qt1alc1uer 
1'acerdote christão ? ! 

Escravizados os in·dios ? 
Em Aguas Bellas ? Sin1 . Concedo agora ! .. . 
Porque m e não le1nbrava de que a gratidão faz ta1nbem es-

cravos ! · 
E elles verdadeir amente o são, a li, pelo cora~~ão . 
Falia-lhes, é verdade, st1a "Senhora" - Clainquiá-lhá - ºa 

bra11ca i1obrc" - , que em .1ná hora lhes fugiu, chorando con10 
elles, qt1e a esperam aiI1da ! 

Ella, qt1e, na língua dos civilizados, chama-se Maria Lt1iza 
.Tacobina - a jovem 11er-0ina carioca, que se occt1lta nos véosi de 
u)11a m odestia que encanta ! 

De esn1erada educação, affei ta ao convívio da alta sociedade, 
longe <la familia, aco111pan.hando o extre1noso pac, modelo aca
ba<lo de fill1a exemplar ! . . . . 

Vejam só: 
Quando o trachon1a, contagioso, invaditt a tribu dos Carí

jós, cegando a diversos infelizes, era ella a enfer11i.eira dedicacla 
CJUe ll1cs cauterizava os olhos purule11tos, co1n u1na caridade an
gelica ! 

Mais tarde, quando a peste bubonica irro1np,e11 cm Ag11as 
l3ellas, era· ella ainda que se offerecia ao Insr)ector Estigarribia 
para cuidar dos pobres índios, esquecida da propria vida ! 

E foi ella, grallLitamente, a 11nelhor e mais pacier1le professo
ra do Aldeian1ento. E letras e flores, e canto e até ar te culinaria 
~~o ar livre, debaixo das en1buranas 011 á sombra dos joazeiros, 
nada ella esquecia que necessar io fosse ás futuras mães no futt1-
ro lar indígena ! 

• 
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Un1 dia escr e,rCt1-n1e do Ptio: - "Dt~ra11tc tocla a 111inha vida 
vivi ape11as dois :a11nos ~ o ten1po c1ue pa~sei 110 i11eio dos Ca
rijós". 

Beindicla escra.vidão, essa de 500 criaturas alge1nadas pela 
·a- ' grat1 ao .. .. 
Ad1nilto qu,e haja defeitos e fal tas a se corrigirem 110 "Ser

viço de Protecção aos I11dios" , 00'1110 ~reio cruc no syslen1a act1tal 
de catecl1csc haja i11uila coisa a desejar-se. . 

Porqt1e, inf e}jzm ente, muito lon.ge vae já o tempo dos A11-
chieta e 1\1anoel da Nobrega ! 

Corrijam-se, pois., os defeitos, e de i11ãos dadas - Protecção 
e Catecl1ese - ct1m·pram a missão bcllissin1a ·que se impt1zera1n, 
de an1parar e salvar o indio, material e espiritualmente. 

Que importa ser positivista parte da gente da "Protecção" ~ 
([Uando lhe é vedado catechizar e quando a obra da c~tecl1.e~e .e 
inteiramente livre? Tanto n1ell1or ainda ! Porqt1e, entao d1v1d1-
dos os trabalh.os, definido n1elhor o cai:n1po de acção, emqt1a11to 
uns se encarrega,m de proteger e a1nparar o i11dio, e11crur1inl1al-o 
pela vida, cer cando-o ele confor lo até incorporal-o á .oocie·dade, 
outros - os calechistas lhes mi11istra1n os ensj nan1entos do Evan
gelho, inoculando-lhes i10 coração os princípios salutares da Fé 
que salva e {Jltc redime ! 

No Pos to dos Carjjós s1e111 pre 1ne deixara1n livre esse campo 
de acção, e ti11ha111 elles, os índios, a 111axima liberdade de pensnr 
l:l s.e ll1es respcitavan1 as cre11ças, quer quando se entrcgava1n á 
pratica do "Queixaticá-lhá na f loresta, debaixo ele suas arvorcs 
sagrada~i, quer quando se agrnpava1n er11 fes tas ei11 torno de sua 
capellinha dedicada á " 111aajá-sá-lhá" - .A Virgc111 Mãe. 

E d'cst'arte Catl1olicismo e Positivisn10, ou 1nel11or - o Di
rector e o Sacerdote de mãos dadas, ct11npria111 co1n o seu dever. 

Quero com isto dizer e resaltar qt1e laboram e1n erro ot1 
agem de iná fé, os qt1e ainda pensam ou querem inculcar que 
t\ Missão Ror1do11, isto é, o "Serviço de Protecção aos; Indios ", é 
catechese e ... catechese com tista. 

p ADRE ALFREDO PINTO DAMASO - o Serviço de Protecção aos Indios 
e a Tribu dos Carijós no sertão de Pernambuco - p ags. 4-9. 

• 
• 
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f) O GENERAL RONDON - DEFENSOR DOS INDIOS -
l Tm homen1 houve que, retemperada 11essa forja de I?ortientoso_s 
ideaes a sua bella alma de brasileiro, foi, por um bemgno Desti
no collocado em S!i.tuação de poder ex:ect1tar quantas inspirações 
lh~ brotavani. da .mente esclariecida e do forte coração a favor da 
pobre raça desprotegida e proscripta. . . · . 

Nessa obra veiu ,elle despendendo os dias da ~ua ex1stenc1a 
d11rante mais de 30 a11nos (1) de co11vivio ininterrupto com as 
agruras do sertão e no trato intimo com as tribt1s dos mais va
riados gráos de civilização, desde as {111e já se encontravam em 
promiscuidade mais ou 111enos estrieita co1n os moradores das 
tazendas, dos povoados ou das cidades, até as que ainda viviam 
isolada$ no fundo de suas florestas primitivas, ern 1011ginquas 
paragens quasi inaccessiveis, onde com a pureza dos costum es 
e das instituições herdadas dos ~eus n1aiores conservavan1 a vida 
e o recato de $uas m t1ll1eres e filhas, assim preservadas de con
tactos infames e deleterios co1u os ináos elen1entos da noss.a gen
te e da nossa civiliZ1ação. 

Em tão 1011go e incessante tirocínio, poude esse homen1, es
se emerito brasileiro, o general Rondon, despertar por fi1n a con
sciencia nacional e chamar par a o problem a indigena a altenção 
dos q11e na st1a Patria tinham a i11veslidura dos altos cargós pu-
blicas. 1 

Occupava então o posto de mais destaque na m agistratura 
do paiz o Dr. Nilo Peçanha, alma de verdadeiro republicano, C(l\e 
sentit1 ser a indole e o destino desse regin1e11 político fundar e 
fome11tar a fraternidade entre os filhos da m esma terra ; e era 
Ilm dos set1s principa!es auxiliares 011tro $i11cero republicano, o 
ministro Rodolpo Miranda . · 

Encontrando-se assi1n reunidos num 1nes1no e feliz i11stante 
da vida publica da st1a Patria, essea tres brasileiros derain-se as 
mãos e conjugaram os melhores esforços de suas natt1rezas no 
afan de transf ormare1n em fulgida realidad,e a parte ainda . não 
executada do grandioso progran1ma de José Bonifacio. 

J. L . HORTA BARBOSA - O Problema lndigena do Brasil - p ags. 14-15. 

(1) Is~o foi escripto em 1926 . 
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do indio - cuja vida é um symbolo de fé, d~ amor e de dedicação !í. Pátria. 
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g) O INDIO JULGADO PELO GENERAL RONDON - Si pas
sa1trnos da terra para os seus habitadores, então só teremoSl moti
·vos, senhores, para centuplicar muitas viezes a ne~ssidade de pri
meiro tratar com elles, no seu estado nativo, para depois bem 
ajuizarmos da sua índole, do seu caracter, da sua sociabilidade 
e de suas aptid~s praticas. 

Ha vinte annos (1) que trabalho no 1neio delles, e até hoje 
os tenho encontrado por toda a parte de peito aberto aos mais 
nobres sentimentos da humanidade; de intelligencia lucida e 
prompta a apprebender tudo quanto se lhes quer ensinar; inven
cíveis ás fadigas do mais rude labt1tar; amigos constantes e fieis 
dos que os tratam com bondade e jttstiça. 

Não preciso repetir o auxilio que elles me prestaram, tanto 
na construcção da linha telegraphica do sul de Matto Grosso, 
como tambem na exploração dos sertões do Noroeste e agora na 
cons.ervação da linha tronco; lambem não me de1norarei na enu
m eração das fortt1nas feitas por faze11deiros e criadores á ct1sta 
do trabalho dos pobres indios; para co1nprehender-se quanto é 
ii1j usta a accusação levan·tada contra elles, de serem indolentes 
r int1teis, basta lembrar que nas zonas J)ercorridas pelos ex·pedi
c-ionarios de 1907, 1908 e 1909, não 11avia um estabelecimento 
de seringa, de caucho ou de poaia, no qt1al grande parte e, ás ve
zes, tock>s os trabalhos não fossem feitos por indios. 

Desrespeitados em suas pessôas e em suas familias; perse
guidos, calumniados, elles vivem em situação miserrima; si acei
tam a sociedade do branco, ficam reduzidos á peor das escra
vidões - a ·de escravos cuja vida não interessa ao se11hor --; si 
se e1nbrenham nas inatas, são acossados e extermi11ados a ferro 
e fogo. 

Onde está a nossa justiça de J)OVO c11Ito e civilizado; onde 
está o nosso se11timento de ecruidade e de gente crescida á som
bra das admira veis instit11ições ro1nanas; 011de está a no$sa bon
dade de homens formados sob os inflttxos da cavallaria e do ca
tholicismo, para assim chegarmos a esta monstruosa iniqui
dade de só negarmos o direito ávida e á propriedadei, em ter
ras do Brasil, aos brasileiros de mais lidima na ttrralidade? ! 

GENERAL CANDIDO MARIANO DA SILVA RONDON - Conferencias -
pags. 111-12. 

(1) Esta conferencia foi feita em 1910. 
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ERlRJATA - As lendas Origem ·do mibho, O Koruptra e a Origem cü. ~. f . 
mandioca, de e. Teschauer, se encontram na "A flora nos 'COStumes, superstl- 1. 1 . ·. 
ções' e lendas brasileiras", pags. ~-·5, 17-il8 e 7-8 e a lenda Como a noi~e it1;·.,'d ~'.' 
appa,receu é de Cou to de Magalihaes e se a..cha no "0 Selvagem" . , v: ·;f-' - , " \· "~ ~· 
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