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on<lc entr;.L O 1no1lo que us~o os navegantes p:ira livr<1r<•111 as embnrr.n~ões 
do perigo.que lhe faz A 7Jororoea. é esper11re111-na ern un1 lugar nluito fundo, 
porq ue OélSparte:; fund Rs abatPrn aqnelles pron1ontorins dcug11as.esóse sPnte 
11tna i 11 lurnHsr,,encia, 011 altura de agua insta 11 t;1nca, e urnn grau(le correu· .. 
tc>za deaguas,pélra o qnc,011 te1n dado fundo a fortes a1n11rras •. e tis vão lar-
gttndo por nliiu,por 11êio qucbr<lre1n nos prirneiros impulios dn agua, ou 
esteio ern terrn con1 «ordas, lendo mão por ellns (tS embarcl1ções,emquanto 

, ~ 1n1ti11r Cn ri<1 <l<1 currenteza <l11s aguas, passada lt qn:1l, vão seguindo a 
rnesma po1·oroca,co1n su1nrna vt?l ucidade e facilidadth Enche n maré eJn 

'1fnenos de u1n rninuto prin1eiJo, e quen1 a ohst~rva dn terra ern um ilLrir e 
i.errar dos olhos.a vê subir do profuuJo do rio ua \'as1tnle,até á SU(' maior 
alturn, ~inda nas margens fundeis. 

Nos rios onde ha pororocas_,gasta a enchento pouco ,mais de ~dtias horas, 
e vasa perto de dez ,horas. Hesta agora oxarnin~r a ca11sa desta ex trava· 
gancia das aguns,R qual vimos e repetidas \fezes tornámos a ver ,sem nunca 
chHgar lt perceber a sua rerdadeira _causa. Occnrria-nos, que o peso das 
ag1111s doces, pugnando corn as salgadas, depois Je grllndo pugna, "inha a 
venc..:r a forçn das aguas <ló mar, e com a for~a <lo rer.úo, qne linha titlo 
naquella pugna , rompia naquelle exlraordinario ímpeto. Porérn r.ontra 
isto está,qne cm 1nuitos, ou cm todos os n1ais rios não faz estes etl'ei to:;, u 
S<) são particulares no Est<U.lo do l1 ~rílnhão. 011<le os hn só nqui ;e uos llioi 
'10 ~1iari, e Pin11ré, perto da cidade de S. Luiz do l\félri111hão. e l:-imbem se 
diz h1tver uma pequer.a pororoca no Rio Gnamá, perto <la cidade <lo Pará·, e 
no;; mais rios nlld<:i, nem nos da Europa, e oulrHs partes , e só se conta_ a 
1nes1na mnr11 '4 lha do l~io Ganges, na India; il lém de q uíl obsc~va-se no 
f<urso da dita pororoca,, que etn muit.ns partes e rios largos,succedo cori·er 
prin1eiro urna margem, e depois descer pela outra, por 111odo Je re<.l omoj
nho, correndo ao redor uanlits corôas encontni , e ac:1haclo istO, vai surgir 
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<liscurso das suas verd<ldeiras causas. (Vid. adiante art. Pororoca). 

Ethnographia dos lncolas do Brasil. 

CHROLXOGO;\IA nos l!IDIOS ( 1 ) . 

fr rantl P. ~o rp reza devia ter causado aos primeiros navegllntcs, a vista 
il1expcral.l.1 do pniz i1n n1~nso, que a fortuna acaba\la de lhes offcrece_r. 
~l ontes cobertos <le uma vegeta1;ão corpulenta,c s~1npra verde, con• cópia 

' t ) O llr . Ah•tand re 1\otl ri f? U&S F erreira,expli ca ndoas palavras lndio. A111 cricano. 
~ Ca hnd o ,d iz, q uc pelo 11 0 111c rle Jn<l ios for.i o 05 Hc'- panh6cs os prin1ei1 us, qu e t.ra(;tá
N O aos Arncrica11 os : lc11 do enl re cll es <1u torisad 1> esta d cn on1i 11a~à.o , u Cllí)dRó , ern 
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al,unllantissima elo aguas deliciosas e puras ; ri-0s caudalosos e grandes, á 
se despejarem no Oceano; passarqs de infinitas qualidades', e cores lin<lis
~in1as, voantlo alegres sob utn céo risonho ; inattas espessas, co1npostas de 
arvores seculares, que vedcio a vista do céo, por onde cruzão 1nuhid.ões 
ôc ani1nilcs, e on<lc ·se encontrão hervas medicina'3s, e fragranles. supe· 
l'iores ús ·do resto d"o n1undo ~ este paiz gigante,abençoado por Deus, abun
<lanle e fertil. cont urna primavera eterna . não era só povoado dos bichos! 
e.las aves, e J1ts pl11ntas; era ta1nbe1n habilado por 1nilhões de ho1nens lãQ -
incultos.corno os desertos A1nericanos. 

A presença dos Europêos causou aos Indigeoas do Brasjl a maior 
a<lrnira~,ão, porque aquelles andavão vestidos,e elles nús; aqnelles erão 
brancos, e elles verrnelhos; aquelJes fallavão,e elles os uão entendi.ão. 

Os guropêos, vondo~ quê esses,· habitantes das florestas do 13 rasil, se as:;· _ ot -

~emc,lhavão na côr de cobre,que tinhüo, ao:; povoadorHs J a ln<lia Asiatica,, · 
os deuo1u in;íriio por lndios,e. para lP.retn noções exaclas da sua origem, e 
t(OSlurnes, husc<írüo conheeer-lhes as linguHs, e cnlüo soubcrão delles, 
tJonc.le víerão; e de1nais, qué o gentio nàu ten) conhecitnento e nern 
i<lóas ajustad<1s do cotneç<> do m un<lo, e ne1n do diluvio <le que fallão 
•J S leln.1s sagradas, e dizem, firin:ldos e111 tradições obscuras, que 8S~ , 

que veio. e voltou do de~cobrímento da Ameri ca o v •' llOVCZ Christovão Colorn bo. 
•:on1uc, co 111 0 clle, depois da. sua pr inleira \·iagcrn , sustentou 11 idéa c111 q u~ cstav<1, 
de 11 u1· os paizcs pôr cllc d esco ln~rtos. raziii o parte da Asia , a qu nl <'r. tão se cornprehcn
d ia debaixo da dcnoruinação geral de I ntl ia. Co111 a aut1iriúude de sna!t rnzõcs, e da 
viagc1n,quc acabava de fazer, 1novcu aos reis calholicos, 1''cr11ando e Isabel, a a('cedc
re111 ao seu engano. Tractaudo SS. M~l. lJt>lo 11 0111e de I 11d1os, nos seus primeiros 
d<!:-Cobcrtcnr, no ractificação que e111 i.tH3, lhe tizerão,dc todos os prh•ileg ios estipulados 
no antecedente tractado d~ Sauta Fé <lc 17 de Abdl de 1!i92. Cuj o engano foi ao de4 

pois eruendado, coru a distiHcC'ão, que se lhe addíciouou, logo que desnppareccu o 
erro, e se det.crrninou a verdadeira situaçao da A111cri ca: porque á denominação de 
lnd ias, se accresccntou a di stancia de Occidcnl.aes; porén1 aos seus habitantes se lhes 
conservou o seu autigo non1e de l ndins,quc foi o prirneiro.quc lhes dcrão os E uropêos . ' 

Que d o nome de Arn erico Vespu~~io, ~e·ntil ~hon1 crr1 Flor.entino, que na exnc.tliç~o 
do anno ee 14Y9, acom pan.hou ao Hespauhol Alouso de Oveda,se• deu ao Novo 1\1 undo, 
à deno111i11ação de Amcrica, e oos seus habitantes a de Ainericanos. Não que cllo fosse 
o que a descobrisse; porque ísst> hayia antes deite fei'o o seu prirneiro.descobridor (1), 
pri11cipaln1ente nas tres . prirnciras v.iagcns, que fez : ~ prín1cira, e1n 1492.-que foi 
()uando dt•srobdo a Ilha de Guauo haui , u11fa das Lucayns, ou de Daha1nà; a que póz 
o nonre de S Salvador, as de Santa Maria, Conrci~:ã o, l•crnando, Isabel, e Cuba; a 
do fl ay t i, a que de u o 1101ne de lli!lpauiola , e a de Ciliáo: aseguuda e1n 11\93, cn1 <]Ue 
<l1·s<·obrio unia das Carnib11s, ou 1 Ilias <lo Ve11to. a que deu o 11 01ne dc ~Dcsja<la, e suc
t.,ess ivaruentc a JJo rn iulca, l\l aria Galante, Guadclupo, A11tégo11, S . J oão de Porto 
R ico. e a Jan1aica; e fund ou crn h·H1ra" <l a rui11h11 de lfcs po11ha a cidade de SanLa 
I sabel, que foi a primeira, que na A rner ica fuu dárão os Europêos : a Lercetra, ern 
1498 , e 111 que d1·scobrio a Ilha da Tii nc.ladt', na costa de Gu~au a, ()Crlo da fúz do Ore
noco: as CO:>tas das províncias de Par ia, e de Cu.mâna ; e as outras Ilhas de Cubagoa, 
e ~f,1rgari ta, que ao depois tiio cel!!brcs. sc lizerão, pela _pesca das Pcrolas. Co1no po
r c\ 111 A111cr ico Vtspucio fo i.o• pri 111eiro, que do Novo il1undo es1:rcvcu, e publ tcou uma 
ci rcurnt11 nciada relação, encantnns..!o as auencões dos E uropéos, coua aquella nova e 
maravilhosa perspecti va. que lhes póz dian te ;" aonde tudo erâo producçõcs naturaes. 
costurnes,c institu ições dive.rsas ; conse;.{uio attribuir-se-lhe a honra de seu prin1eia·o 
descobridor. Por este 1nodo a p1·cteur.iio ardilosa de urn feliz jn1postor, roubnu ao 
autor de tão grande descoberta, a glor·1a, qlie todn era sua e o pre1nío de seus estu
dos e trabalhos, forão as eoferu1idades, e os desgostos, de qu-0 falleccu. 

(1) Vid. o to1n. tº pag. t,en1 nota, o c1ue dissc1nos a ruspoito do descobrimento da __ Amcrica • 
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ag-u.1s aíngárão a· todos os h{nu'ens., e que. só um escapou da mo.rtc sobre 
uma juugada·, co1n suá irmãa,quc se achava. gravitfa, e depois do diluvio 
pariu, e deu começo á n111ltiplicaçiío,confoi:me nos conta o Jesuita Simão 
de Vasconcellos,que antes de cbP,gHr o diluvio, havia urn homem de grande 
saber a que elles cha1navão l'ayé ( ~lago, ou adviohador, entre nós Pro
pheta ), o qual tinha por n~me Tanianduaré, e que o seu grande Tupá" 
e;xcelloncia SLJ.perio.r, e vc1n a ser o rnesmo que Deus, fallava com este, e 
1be tJescobria seus segredos.: entre outros, lhe communicára,que havia de 
haver un1<t inundaçtio da terra, causada de aguas do céo, ·e alagar todo o 

· n1undo, scn1 que ficasse monte, ou arvore. por mais altos que fossem. 
Disserâo, que l)eos, excepluára <la inundação uma Palnie.ira de gra.rtde 
nltt.1ra, q.ue eslava. uo curne de certo. monte, que ia ás nuven~~ e d~va u.1n, 
fructo lt .1~pçlo <le c·,1c.OS:,e quo·estu J>at·1ne·i.ra: lhe· a&signa1Õl1 Deos,paca .. qua 
se ~alwhSSl:l ell,e.das agnas, e St>a fa1n.ilü1 sómente; e que- no ponto em que 
o dilo Payé, a tal noticia tev.e, se passou logo ao monte da sua salvação, 
co1n tocla a su•t casn. T ... ogo que ali chegou. vio certo dia,q,ue começárão a 
chover grandes t"lguas, e que ião crescendo, o alagando toua a terra, e 
quando j tí cobrião o 1nonte en1 qu.e. estava, corneçou a subir elle,e a sua· 
faruiJia áq-uella Palmc1"ra ass.ignaluda, e nella estiverão todo o te1npo, que 

' . 

P or toda n part e, por onde andava, trazia comsigo, para monu111ento da ingratidão 
dos KcQpnnhóes, os ferros , de que.o mandou carregar Francisco de Bovadilla, quando 
o n•11H1Ltcu preso da Hispaniola para Hespanba. EH e CJS tinha dependurados sempre 
na sua (Iam ara; e quii que po1· sua morte, se sepultassern com elle, nO' seu jazigo (1.); 

Porérn sendo certo, como o demonstra a razão, _. de accordo corn a revclluçào,que ª' 
todas as acções bu rnanas, preside ajustiça de Deos: não se podoráõ considerar as iles.
gracas de Colombo, como uma das vinganças da tyrannia, que., cóm os Americanos~ 
havia de praticar a naçãó, para quem eUe ·os descobria, e cunquistava ? Elle rnesmo. 
co111 a app11rente Justiça. de punir a oppressiio dos H-espanhóes, prat1eada-pelos-€aci"" 
que!' de Cibpa. depois que virãô, ·que o ouro, as 1nulheres e os mantimentos, erão oi 
rnotivo.s de suas vexações, lhes.-8,ecJarQu a guerra e · iu1pôz as taxas de 1,49() • .' llerman 
Cortêz, ern 1ts·1.9~ depoís d.e mandar ·queirnar vivo, -e;m uma foguéira, que fe-z d~ todas 
as arrnns dos·lf-c1icanos, ao infeliz. Qual popóca, .que era fllho de Montezurna.o impe,. 
rador do ~fcxíco: ao mesrnp Monte zun1a, ~om uma atrocidade sen1 exc1nplo1 prende,-Q 
em ferros: e ultimamente o dei1-0~_ 111orrer 1 nsultado ás rniios de seus vassn llos. Seguin
do 0 seu excn1plo,Franci11co Pizarro, do accordo com o Padre Vicente Valverde. P.ra
ticárão ern 1lS32, a perfidia tJe.. não sórnente prenderern ao sirnples Atahuaipa, 
inca do Perú. qQe de bon fé os vinha vizilar ao seu quartel; mas tan1bern depois 
de ra·zerem rnão baixa, e passarem á espada, acima de 4;000 Peruvi-anos, e de lhes sa
quearem O!\ sc14s bens. Ao mi>smo Atatiualp:>, condemnárâo na pena, primeirarnente 
de s~r queimado vivo, como inirnigo da corôa de Hespanha; porém corno requereu o 
baplismo { unico meio, que lhe propôz o Padre, de se lhe moderar a pe11a) o mandárã~ 
aLar 8 um poste, a.onde foi estrangulado. Tanto como isto,llie custou por uma parte. a 
avare1a de seus conquistadores; e po~ outra a mófa, que elle fez ao ctefe Hcspanból, 
quaPdo vio,que era tal, que nem-sabia ler. . 

Caboclos vcrdadeiraruente, são os filhos de Indio com preta. J>esde o principio EfU,e 
entre nós se charnárão os fil ho-41 dt' .pai e mãi Europeos, Ma~ombos. 

nc Europêo con1 Tapuya, Mamelucos. 
Com preta , Jlu/atos . ' · 
De Tapuya -~om preta, Caboclos, 9uribócas . . 
De pai e Jna1 pretos. porér~ nascidos. no B;as•I. Crioulos. Estes sito os '!UC o habi,. 

tão, seu e.lo tfUe os naturaes, sao os referidos 1 aptttJ.as. 

('•) VidadcColornbo,cap. 86 pag. 57.7. 
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dorn11 ,o diluvio, su:;lentan<lo-se oom a fructa deHa ; e ncabaclo dcscênio , 
mulliplicárão. e tornárão á povoar a terra. Daqui se vê,que os Indios, 
fa bulusa1nente dize1n, ter ti<lo o paiz autos do diluvio povoadores nu-
1nerosus. 

Por rno<lo ain<la mr1is fabnloso (cof1linúa Simão de Vasconcellos) cont<io 1\ 

tradição de sua origc1n o-; lndios das outras partos da A1nerica . Porque uns 
<lizem(segundo refere o PHdre Affonso 1le Ovalle, da Companhia ele Jesus, 11a 
historia <lo Chile) que ern lemposantiquissimos,quctn lo ain'dn n1io havia rt•is 
Incas, houvera aquel le di luvio grande; mas que em cert11s concavidades do 
altas serranias ílcárão alguns hornens,que tornár1io depois a povo~r n terra; 
e ti mcs1na trndiçiio( diz o autor)tivçrão os IndiosdeQuito; e touos estes fazetn 
a seus povoadores antiq uissimos.ainda antes <lo diluvio. Varião ou lros mais, 
e dizem que nuquellc diluYio não pôde salvar-se em terra pessoa alg1tm.<l~ · 
porque cobrio· o curne dos mais altos montes; porém,que alguns se salvitrãe\ 
crn uma balsa,quefizerão.edizião,que for;io estes seis (monos errê.irão sedis· 
serão oito). Fnz menção destas opiniões, ou disparates <lesta gente, ,\ntouio 
Herrera, na l/i.stof"ia Geral das lndias: e ahi escusa a ignor8ncia destes, 
tanto por sua natural rudeza, como por falta de archivos. . 

De outros escreve o Padre .José daCosta, dn Companhia de Jesus (de Novo 
Orbe) que tem por tradição, que depois daquelle grão diluvio, sahio de 
um lago uni hon1cm portentoso, chamado Viracocha·, e quo deste tivera 
principio a ger<tçiio de sua gente. Outros dizião, que sahirão das entranhas 
de uns montes uns homens nunca vistos, feitos pelo sol, e que destes tive
rão seu principio. E ternos visto a resposta da primeira pergunta, que os 
Portugue!es fizeriio nos Indios, em que tempo vierão povoar estas terras. 
04i primeiros progenitores de suas gentes (1). 

(t) Em um codice monuscriplo ach11 tlo na Ui blioth eca Eborense se lô: 
Vorios aut9res, têrn d1tdo seu parecer sobre os primeiros povoaJores da .Am<~rica : 

1 llistoria Universal, escrevendo por fé, das cousas mais ren1otas, e de pouca noticia do 
vl~ta, che~ando /J Zona Torrida diz: que ao rnar della corria outra terra povoada, com 
uma qunl idade de frente.que pondo-se corn as costas no chão, e os pés para cin1a, coru 
a grandeza delles, fazião sombra a todo o C'lrpo. 

Não achárão os modernos descobridores estas n1 onslruosidadcs d~ corpos, sopposlo 
que peiores de obr:ts ; mas o Padre Simão de Vasconce llos,da Co1npanhia de Jesus. 
em sua Chronica do .Estacio do Brasi l, traz tocias as opiniões d us autores, que ri esta 
rnatcria csCrevêrão, depois que as lndias Occidentaes se descobrirão, e toda n A111erica. 
diicndo: que uns são ele parece r procedern os lndios de Ofir, a qu e111 tocou a r<•par ti
ção da costa da lndia, Geuesis,cap. 10,e-que dabi passárão a Aruerica-Pineda. de reli-
. quis sulomonis.- , ,, 

Dizem outros, procedcrn .estes povoadore5 CJa divisão de Babel. 
Outros, tem para Fi, que os lndios ·procedem de He:,, .,05, que f;alo'não trazia nas 

frotns.quc d() rnar Verrnelho sahirão ao da lndia, gastando tres annos em conduzir 
ouro e pilos finos pelB co.•ta de Olir: e que des~arrando aqueUas' nàos co1n tcruporaes , } 
iri•io dar nas praias da America. de que procede1n seus povoadores. 

Outros affirinão, que os .i\mericaoos procedeir1 dos Troyanos,con1panheiros de Enéas; 
que.<lepois de clestruida Troya, (o rão ohrigados a buscar novas terras . 

Outro~ allirmão, e quererr) que p,rocedão os lndios. dos Cartngcnc7. CS, que depois de 
vencidos pelos Uo111 a11 os.cnvcrgonhaclos do succcsso das ar111 as, se lançárão pelo 111u11do 

·a buscur 11 ov<:1s terras, ern que podessen1 \'í vcr. 
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A 's tr('S pnrg11n tas segaintes: de que parte do mu11Jo vierão ; de qu~ 
na1;üt\ eri10 ; por oudc, e de que 1naueira pnssárão a estas terras tão remo-· 
tas '! l~ espuud ião que a tradi<_:ão de seus antepassados er<t, que vierão de 
tinlrn parte da terra, que elles nõo sl1biâo, Que era gente de côr branca, e 
que 'icrão em e1nbarca~ões pelo n1ar, e aportárào om u1nu paragen1, {{Ue 
clles por suas sr1nelhan\ aS descrevião, e os Porluguezcs enlenôêrão que 
,·inha a ser A do Cé\bo Frio. E vindo a coutar a hi stori êl , dizião, que vieriio 
tt este seu Brasil, lá <la outra parle da terra,dous irn1iios co1n s•1as farni lias., 
om ternpos auliqui:;si rnos, àntes que algurn outro nascido entrasse nelle, 
quaudo ninda as nlaltas estavão virgens, os Cflmpos bravios, e as feras, e 
(lVcs viviiio izent[IS de seus arcos, u que estes vinhão fugindo das propi~ia• 
i)a tl'i ns , pol' caus~ de guerJ.l{l.~ que ti verão. E que chcgárüo ll dar fundo· suas 
ernbarcações c1n µma h~hia segur{l, e for1nOS'1, que dcpo.is se chal:qóu .ilo 
Cabo J·'rio. Aqui chegados saltárãó em terra, e come~árão u fazer diligencia 
llor varias parles divididos em busca de gente coLn quen1 fall assen1, e do 
q uern Lomasse1n noticias donde estavão, e do que c.lcviiiu fazer ; porém de~ 
Lahlc, porque a terra ainda não tinha conhecido home1n algum, .e tu'du 
acha vão em sun1ma solidão, e silencio, senhoreado sórnente das feras, e 
tias aves : mas como já a experíencia lhes ·Ía ensinllndo,o que os humen~ 
não po<lérão ; vendl> a frescura, e fertilidade dos 1nontes, dos campos, dos 
bosques e rios, vierão a resolver entre si, que a fortuna os linha conduzido 
a gozar de um achado grande, o que mais podérão desejar para largueza e 
ab undancia d6 suas familias~ E com effeilo fun<lárão ali uma povoação, 
a prim~iru. que vio o Brasil , e ainda a America ; <le que já se acabou a 
mernor1a. ~ 

Conlinuavão, e dizião mais, que depois de assim assentarem nesta povoa·~· 

. . ' . ' 
' Outro~ orgurnentão, serem os haturaes da America deaccndentcs das Tribus., ;cgund~ 
a llistorla. (Je J~~dras, no liv. 2°~ .c11p. :13. . ~- ' , .... 

', Não dcixi1ra c4 de estar por . tão gl'aVl'S óplnttrei~ .. ióm~ o autor refere~ se eHe nã~ 
abra~ára rnclhor· a ~e Platão , e as de ·outros philosophos antigos,que teste-nrunhão ba- " 
ver ,c1n tcrrqHis au tigos, dcfroute; da boca ~o 1na r Med itcrt"aueo, e Jas co lun1nas de ller- · 
f ul cs, urna llha chornada Atlantica, tão ditatada, <JU C na grandeza excedia a toda a 
Ásia. e Afr ica; e q ue depoís,correndo o tempo. co n1 uma iuu ndacão se dcsbaratára 
fican do to<lo 1nar cvm o appellido de Atlaotico. di zcu<lo assi na : • ' 

<• Tunc en in1 Pclagus illud innavi gab1le erat I nsula1n cuirn ante bostium habebat , 
qúoêJ vox columnas Herculis appellabat, et Insula ilia, ct líbia, et Asia !\faj'or erat, 
ct postcriore vero tc111 pore. 1nortibus, ac diluviis in geotibus obortis, uno die, ac n,~dé 
~ravi incurnbenle, ct apud vox totun1 militarc ~nus acervati1n terra tn absorbuit, et 
Atlantis lusu lasimil iter in marc su~áfspâl'u~'l:conforrne a not icia de t.ãogra\'.e 
t esto, que oãn tendo l un1c de fé. por sua verdade, e sabed-e+.ia_mereccu o non1e de 
Div ino. e o que Atn rmiio outros, n ão ~o n1es111 0 credito, corria aqu eNa.J.!1~~1ª...AuJ.l~3r 

relo Oc o ar~. o do...Al'.lSt~~~a :IMll dei CJCt:~ -----~ 
lha àdlealtltiíL prolafb nem f11ij'IMlj 

f\idad 1._por ni'e aeialQI rerp 'a patri•, ,,, IUti e 
frescu '"81de lJ , podia ser a.lnterica, ldetiden-
do-sc. rio po :n&e ,. •n lJideilt' 
e do!I pooca f r 
t anrí :aaaYl .. bile ,...,. 
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~iio, -e repartirem entre si o melhor da terra, nm qne hahilúrão. :lll<la<ln o 
te1npo (pai de varietlades) vierão aqueUas familias a di\•i<lir-se entre si. Na 
r..ausa variavão; mas ilizião ·os mais, que fôra por diiferenças,que tiverão 
sobre um papagaio, pretendendo a mulher do irmã0 mais velho fazer-se 
senhora delle, e resistindo à mulher do irrnão mais moço, que o ensinára 

, a fallar, com tal propriedade, que parecia pessoa humana (bastava isto 
entre gente rude),chegárão ·a tanio as paixões, que dividirão <lc to<lo as 
famílias: a do mais velho ficou na .terra, e a do 1nais moço, costeando a 
prai.i, foi dar <:omsigo em o grande rio., a que hoje cbamamos <la Praia, e 
embocando sua larga barra, foi assentár viven<la <la parte do Sul. E t•stc, 
~lizem, fo·i o ptimeiro .habilador 1lás terras, que hoje chamamos Buenos--

~ Ayres, Chile, Quito,, Perú; e l{!S dé'm·ai~ partes daquellas terra·s. 
Mas, tornando a'gbra aôs que ijcárãd em o ·nosso Brasil , d'i'ziuo que fórão 

esles 'multiplicando, eque,divididos por varíás partes e.lo sertfio. e maritimo, 
formárão grandes povóações, que depois pelo tempo divididas por meió 
de <lissenções, e guerras. vierâo a fàzer nações distinctas, e línguas varias, 
nunca ouvidas, nen1 aprendidas; em costumes, modos. e religião di1fereo
tcs, e que desta gente viera finalmente a povoar-se o Brasil todo, e dellé 
·toda a America. 

• • 

Isto dizião aq'1elles Indios ácerca das perguntas, sobre que forão consu1:-
tndos: e ácerca da quinta, especialmente de como não conservúrâo as 
côres? Respondêrão com a graça seguinte: Façamos uma experiencin, di
lião; trocai vós outros comnosco os lr1tjes, e andai nús ao sol, e á cliuva, 
quaes nós andamos; e vereis logo, que de brancos vos heis' de tornar da 
nossa côr~ E quanto ú mudaoç.a das Jinguas, dizião, que com o discurso dos 
tempos, variedade de lugares, e divisões que linhão feito entre si, por 
causo de s~us odios, e guerras, Jorão for':'ados chegar a esquecer-se dos 
vocabulos patrios, e ajudar~s~ de qutros de novo inventados . 

1 { 

.:, . ·~·· ., , / ~ • • • • • • • • · ~ J . 4;r ·~ .. ,:; ,, • • ,. • \ • • • • • • 
! Estas erão as respostas dós lndios a seu modo tosco,. é gentílico. Rr~ 

· força que fossem defeituosas, e é necessario que demós nós sotisfa~âo por 
outra via, á curiosidade daquellas perguntas, segundo a capncitlade n1aior 
dos entendimentos, que Deos no~ deu, e da policia em que 11os criamos. 
E seja a pri1neira resolução. Que os homens que começáriio a povoar esta 

.AmeriCt1 depois dos annos de 1655 da cria~iio do mundo, e diluvio geral 
da terra (quaesqr1er que fQss._~não linbão antes deHe -povoado a mesma 
America. Esta resol~ é certíssima: consta da sagrada Escripturtt; por-

11 ómens ue viviiio no mundo antes do diluvio,.Jienhum u 
• .. 
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except3s 8 al.mns Ja Arca de Noé, das quaes nenhum tinha passado :i po· 
Yoar a Amer1cu; po~ue algum de seus desccndeutes era força passasse 
depois para este effeifÔ, como ás mais partes do mundo. 

Donde se vê, que são ridiculos todos os outrcis modos com que os nos· 
sos lnJios sonliárão, que escapárão do diluvio, ou sobre arvores, ou rnon· 
tes, .ou <le outras maneirns, seus progenitores, ti continuárão a povoar-si! 
depois de passado. Pelo que snpposto que as n<1ticias que diio do dil1hi11, 
pela constancia de nações tão diversa~ •• qne afllrmavi10 o mesmo, quanto 
á sustaucta,possão ser vetdadeiras, e do verdadeiro diluvio ; qwrnlo ás cir· 
cumstancias comtudo são disparates ; que como dependião Je memorias. 
depois do disourso de tantos seculos, era força 'chegassem a estes aossoi 
tempos muito adulteradas: quando não sejão de outro diluvio dos qne 
acontecer4Q depois de Noé, como bem adverte Aotonio ~errera no tom. :3° 
da Historm Geral das lndias,deciida quinta: e se eJmtudo antes do dilu
vio geral de Nóé houve · nestas partes habitadores; nem consta da sagrada 
Esçriptura,nem póde por outrn via averiguar-se. 

Segunda resoluç<io. Depois do diluvio geral. <lo mundo. é incerto em que 
tempo pass.írão a estas partes, os primeiros povoadores dellas, o que se vê
claramente: p9rque uns dizem, que seu primeiro povoador foi Opbir fo. 
dico, filho de Jectan, neto de Hcber, aquelle de quern falla a sagrada lis
criptura ao cap. 10 ~o Genesis. e a quem coube para senborear o ultimo 
da costa da Iodia Oriental. Deste pois,dízem, que passou daqui a povoar, o 
senhoreur a região da Amer:ca, entrando pela parte do Perú, e Mexico, e 
dilatando por ali Imperio. Assim o tráz o Padre Joãv de Pinedu dã Com
panhia de Jesus, de rebus Salomonis, onde refere por esta opi1ião Arias 
Montano. E vem mui' a proposilo esta eutradn de Ophir lndjco; porque Jcste 
seu primeiro povoador, (se é que o foi) de".iiio tle tomar o nou;e de fodios 
os moradores· <la America, e toda a região da lndia Oct:idental. E por res,. 
peito do mesmo nome disserão muitos (como logo veremos) que a Ámcrica 
era o mesmo que o Ophir tão celebrado na sagrada Escriptura. E segundo 
esta opinião, o principio da 'povoai:;io de~ta terra foi polos ttnnos J;1 criaçúo 
do mundo de 1745,depois do d,iluvio, e antes da vinda de Cbristo ao 'nufü. 
do,2088 annos. 

Outros tiveriio pará si, que·ós primeiros povoadores desta America forão 
daquelles, da que falla o Texto divino no cap. 11 do Geaesis, que prelen
derií.o edificar a torre chamada Je Babel, cujas ameias queriiio que chegas
sem ao céo, porque destes dizem alguns, que vendo-se fruslrarlos, e con
fundidos por Oeos nas línguas, porque niio !>e entQDJessem na obra, espa
lhados depois por diversas terras, vierào habitar eslil nossa America. 1~ s~ 
assim é, são muito antigos estes povoadores; porque 11 historia da torre. 
passou aos 131 annos dcpnis do diluvio, na éra <le 1788 da cria~ão do 
mundo, 21.74 antc5 da vinda de Christo a elle. 

Outros disser<io, que estes primeiros povoadores fô~ão daquellas gentes 
dos Hebrcos, as quaes o sabio Salomão costumava enviar crn suns uáos ?º 
inar Vermelho~ á região chamada de Ophir, em busca de ouro. páos prc<:10-

:lV 
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so~ . simios, e cousas semelhantes.; e tom parn si, qne esta região de Opliir 
ó a da Arnerica, especiolmente o Perú, Mexico. e Brasil. E esta opiui1io 
parece :i alguns muito prov1wel, e como tal a Jefende com Corçosos- argu· 
mentos o Padre Joiio de Pine.111,de nossa Companhia (de rebus Salomoni:;, 
liv. 4o c11p. 16 O. 214 J retratando~ parecer contrario, que tinha seguido em 
seus commentarios sohre Job. Não com menos effie<1cia a defende 1) Padre 
l'r. Gregorio G1mia,t.lasagrada religião de S. Domingos, no livro 4º de ln· 
dorum orrideutalium origt111~. e allega por si os autores seguintes: V atablo 
sobre o 3" lino dos reis, cap. 9º (e foi primeiro defensor dast11 opinião), 
J•ostello. Goropio, A rias Monlano, Genebrardo, Marino Lixiano, Antonio. 
l'osse,•iuo, Ro1lrigo Yepes, Bosio, Manoel de Sá,e outros referidos pelo Pa· 
dr<' Pine<ln,no lugarjá citado. 

E na verdílde, os funâamentos que trazem por si este~ autores fazem a 
cousa rnuito verosímil : porque ninguem púdc negar, que o grande sabio 
Salomão r.om sua alta sabedoria teve conhecimento da disposição de todas 
as terras do mundo, como elle o diz no cap. 7• da Sabedoria: lp1e enim 
dtdit milti Jwntm, qua sunt, scientiam veram, ut aciam dú positioneni 
orbis tetTanon, et virttdes ei.em.tntorum. Pois se tiuha conhecimento do 
mundo, e s11bi11 conseguintemente os tbesouros das riquezas da America, 
especialmente de J\faldivia, Pcrú, Chilo, e as da terra do Brasil, e tinha tão 
grande desejo de ajunta-las para a obra do templo de Deos, que trazia entre 
miios; porque não mand1uin em busca Jellas b partes sobreditas? mór· 
mente t<>ndo só para este effeilo fabricada grossa armada nos portos d~ mar 
Yormelho, com gente do mnr destra, instruida por elle, como por mestre 
de todas 1s artes. E correndo esta de lres em tres annos o mundo em busca 
dcst.'IS drogas ; porque não poderia neste tempo penetrar tambem estas 
ultimas terras do Occidente '! Nem para isto o acobardarião carrancas do~ 
:mtigos philosophos, de que não erão nav~gaveis estes mares, nem habita· 
veis estas terras: porque teve sciencia infusa da arte da cosmographia, 
geogrophia, e hydrogrnphia, como de todas 11s mais sciencias. Nem~ via; 
RCm era mais <lif6cultosa por isso; porque partindo, como costuina.ão,suas 
armádas do mar Vermelho. vinhão correndo aquella parte da lndia Orien
tal, costeando ~Jalaca, e Samatm ; e daqui direitas á llha de S. tourcn~.o, 
desta ao Cnbo <la Boa Esperan~a. e dabi caminho direito ao Brasil; e deste, 
finalmente, correndo a co~la, buscando as Ilhas de Cuba, S. Domingos. 
Jlispnniola, e deltas os Reinos do Perú, e Chile. Na mesma fórma pinta a 
via~em destas náos Genebr11rdo: Oportu.it {diz elle) solvente& ex mari' 
Rubro, et éliqua Indica Orientali& parte perlustrata, attactis Jf alaqua" 
Samatr·a. 1·ectá deincle contendere ad insulam Sancti lAurentii, ex qud 
<Zd Capttt bonm apei, inde ad Brasiliam: atque legentes iliam ·Brasilit:s 
orum, tat1get·e C1tbam,et insulam Sancti Dominici Hispa1ktm; ex qttá tan· 
dem pateret uccesstts ad .Jfexicana& oras. E muito menos ha de distancia 
tloCnbo rln Boa Esperança á costa do Brasil;edahi á da Nova Bespanba, 
q11e à de llespanha antiga, Africa, e Phenicia, onde commummente,dizem 
''s autores, d1egaviio as náos de S.1lomão, como se deixn ''er do fomputó 
dos gráos . Se is lo é vcrtladc; os primeiros poYoadores dcslás -partes entrArão 
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ncllas depoi~ <los annos de 2933 <la r.riaç;io <lo mnn<lo, que foi o tnmpo 
em que reinou o salJio Salomüo, 1028 anrws antes tio .Nasdmento.de 
tlnisto. 

i:om esta mesma opinião vem a conceder oulriis, que 1lizem qne Ophir 
era em outra parle 1fü1ers.1, ou fosse a )li1111, 011 Angola, ou a l11dia, se
gundo di\•ersos pnrcceres; 1qas que,levaila,; aqucllas náos de S11lomiio de 
força tl'c' ventos. Jesgarrárão íts pr11ias da A111edr<1, e llcantlo-sc ndla algurn• 
fios navcgantes.povoáriio a terra. · E dâ>le mudo não parece haver impossi
bilitlade .alguma; e o tem por provavel o mesmo autor referido no 
Cllp.19. 

Outros disserão, qne forão est~s primeiros povoadores Je nação Troya
nos, e companheiros de Euéas; porque tlupois 1Je desbnratmlos estes pelos 
Gregos na famosa dustruiçiiv de 'froya. se Jivicliriio entre si, lrnscnndo 
novas terras, em que habitassem, como liomens envergonhados do m11ndo, 
e successo das armas. Alguns dos quacs, dizem, se eugotráriio 110 IHrgo 
Oceano, e passárão ás partes da America. Assim parece o tlii.J a entender 
aquelles celebres versos de Virgílio, 

Pollquam re. .4sie, Priamiqlti euertere gmttm 
Jmmtritam vi111m 1111peri1, c1cid1lque 11tperb1on 
lli1'1n, et omui1 humo {M111at .leµtimia 'J.'roya. : 
J)iversa exitia, et tlivw1a1 qtH.rere t1t·ra1 
.Atcg11rii1 agim.11.r divum : clauemque sub àp111 
.Antrandro, e Phrygi~ m~i11u1r tnot1tibu1 ltJ~, 
Jnccrti qua {ata /erant, ubi lidere detur. 

.. 

• 
Veja-se o PaJre Fr. João Pincda á margem citado. E segundQ esta C)pi

niiio. os povoadores desta t~rrn passárão a eUa pelos annos 2806 da crea
~:ão do mundo, e antes da vinda de Christo a elle, 11M. 
, Outros tiverão para si, qne forão Africanos estes primeiros póvoadotes; 
os' QUilCS, depois <la destrui~ão de Carthago feita pelos Romanos, ernbar!.. 
cados em náos, da mesma maneira que os Troyanos, houvcrão de buscar 
acolhidtt por Jiversas tert11s, e alguns délles desgarrárão '1 for~a de ventos 
o esta costa do Jhasil. E uãQ hl\ que espantar ; porque, segundo Strabão, 
Jiv. 17, tinhão os ditos Cartaginenses, quando Corão cercados dos lloma
Ms, 300 cidades na Africa, e só na principal de Carthago se acbárão 
700.000 pessoas. For~a era logo buscasse varias terras tão grand: n:iut
tidiio de gente, onde houvesse de ter abrigo. E se forão estes os primeiros 
l'º"oadorés, passárão a estas partes na éra da creação do mundo de 3833, 
segundo o computo da monarchia Lusitana, e antes da redempção dos 
homens, tt.9. 

Outros querem, que fossem estes daquellns gentes das 10 Tribus dos 
nntigos Judeos, que ficárão captivos no tempo do proph~ta Ozéas, segundo 
o l~m 3 liistoria de Esdras, oo liv. 4°, eap. 13, onde diz dellas, que pela 
' ' irtudc divina forão guiadas a umu região desconhecida, onde nunca 

• llabitára gent~ humuná, e por caminhos muito compri116s de rumo e meio 



rle vingem. 'f:sla região enlendem que era .a nossa America, e estes 11omensc 
os primeiros pov1ladores della . E se assim é, passárão a estas parlf>s pelos 
annos da cre11çilo do m•rndo, 3226. e antes da redempção dos homens. 
724. E no verdade, muito grande prova faz por esta parle a $emelhan~a 
rpae ha de costumes entre estes lndios, e aquelles antigos Judeos : como & 
o serem mPdroSós, coba rdes, supersticiosos, mentirosos, conservadores da 
gl! ração dP. sens irmãi>s, casando-se com as cunhadas, quando aquelles 
morrem ; lavarem-se a cada passo /nos rios, e outros ' 'asos, em que con-
fo rrn ilo com esta n11~ii o . · . 

Outros seguem ll opinião de Diodoro Siculo, que &em pnra si, que estes 
primeiros pl)voodorcs forão 1Jaq11elles Phénices Africanos, que cm ternpos 
hn1iq 1 ~íss ir~H\~ , snhindo a navegar fóra <ia:; columnas <le ller·cufes, e cor
rnncfo a costa c!L1 Afri ca, forflo levndos do impclo de ventos 11 ·urna ter'ra 
11nnril vista, 1lc nolil\'el grandeza, no meio cio Oceano, ' que defronte de 
Africa coniil á pnrte do Poentu; e era lcrrn amnnissima, íerti lissima,cheia 
<l e bosques, ca111pos, rios, e fontes. E esta. terra nenhuma outra podia ser, 
rn1 parto demarcada. se11iio a grande America. E segu ndo est11 opinião; 
r.stes primeiros povoarlores Afrir41nos p11ssárão a estas partes na rnesma 
ér11 , roüco mais. ou menos, em qfü.> 11 opini;io antecedente foz aportados . 
a el l11s os Cart11gineoses. Finalmente Pero Bercio, em sua Geographia, e 
Theodoro de Bry, coll igem a antiguidade <los povrn1dor~s da AmMica nas 
p11rtes dil Noyu Hespanha, <l11i notit ill'S d~ aMiquissimos reis, e tias ruin11s 
ele Sf'US grnndês ed ificios, ~ ele outn~s roo~11s memora,•eis, que naquellas 
parle~ <1cl1áriío os hespanhóes: porque tae~ co11s11s não pa nice podião fa
brica r-se 4t1enão em tempo immemor;ivel. Eslil's sfio as opiniües com que 
]ifOYalOOS a segunda resoluçiio que pr.opúzemns, árerra ela incerteza do 
1empo,em que passárão a est11s partes os primeiros povoadores dellas. 

Verdotle é, que tem ainda contra si todas estas opiniões em geral uma 
foslancia grnnde : e vem a ser <los animaes terrestres, onças, tisre~. e 
outros semelhantes, <:orno passá1:ão a eStas partes ? p(lis nem · era possivcl 
nadarem por tão grande <i islancia de mares, nem parece os trarião os 
homens .com sigo em suas náos, nem sabemos que houvesse para este effeilo 
~egunda Arca de Noé, nem lam bem que D~os fizesse delles segunda, e 
nova creaçiio nestB terra . Porq ue eul;io, a que fim mandára o Senhor a 
Noé, se occupasse em salvar na arca as ca!ltas todas de anim11es, inacl10 , 
e feme11? 

Por estas, e semelhantes razões tiveriio outros autores para si muito 
f]ifferente parecer. E é, que os povoadores primeiros desln ~ partes pas
sárão a ellas, ou por terra contínua, ou dúvida com 3lgum estreito breve, 
'l11e f1wilmente podesse ser vencidú, assim de homens, como de. animaes. 
J)rpencle a forca desta opinião da per~unta seguinté . Se é a terrll deste 
nove mundo, ilha, ou terrn firme? Jacobo Chineo, diz, que ainda até agl}ra 
niio consta de certo, se é ilha, ou "Se é terra firme : sopposh) que por voto 
cios melhores Geographos está · recebido que é ilha. Gemma Phrisio,no 

· cap . 3º da Divi são do Mundo, deixa a porgunla em opinião, mas inclina-se , 
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mai's a que é ilha. Com a mesma indifferença se fica o autor do nov() 
livro Thealrnm Orbis na taboa da America: e com razão, porque até nossos 
tempos ningucm chegou a experimentar o silio da terra da America, por 
aq.1101111 parte do Norte, que corre contra o Estreito, que chamão Fretum 
Jlavis: como lambem nell) por aquella parte d'além do Estreito de Maga
lhães, que corre á parte do Oriente. 

Suppnsla a indeterminaçiio dos poreceres : a resoluçiío seja tambem 
condicional. Que se a terra deste nnrn mundo é continuada com qualquer 
<111s parles do 11ntigo, por ahi se ha de dizer, que continuou nclla a pro
png11çiio dos homens. e dos animaes junlamento; o da mesma maneira, se 
é ilho com interposição de algum breve estreito: porque então era frus
laneo o apparato <le náos, ássim para homens, como para animacs. E' 
nesta sup~nsil}ão tr.nho esta sentença por m11is provnvel ; e por tal a julga 
o Padre Joseph da' Cosla,d~ Companhia de -Jesus (de Natura Novi Orbis),e 
cst11n1lo nella s~ vê·l)'lais ás claras· a verdade d~ resolução principal.que 
acima tom11mos, a saber, que depois do diluvio geral do mundo, é· incerto 

·em que tempo passárão a estas partes os primeiros povoadores d'éllas : 
porque nlém da incerteza de opini<?es tão varias, como vimos, com .esta 
ultima sentença se demonstra mais; porque se 11té hoje se nlio póde ave
riguar, se pelas partes ultimas clesta terra se podia passar a pé enxuto, ou 
se de fori;a se havia de passar por agua, nem que distancia tinha esta, 
como se poderia 11verigtJar, ·quando passárão os primeiros que vierão po
' 'Oar este mundo? 
-Do ncima dito se tira tambem a resolução das outras tres perguntas. 
Porque á segunda, de que ~arte do mundo vierão aquelles p1'meiros? 
Poderá responder cada um, •segundo a opinilio, que seguir, ou que de
Judéa, ou que de Troya, ou que de Carthago, ou que de Phenicia, etc. A 
terceira,~e q~e m1ção erão? Responderáõ uns,quo dos Indios, ou\ros que 
dos Judeps, outros que dos Troyanos,. o\)trps que elos. CarthagiQenses, 
outros que dos Phenicios, etc. ·E fi'nalmente á quarta pergunta: porque 
parte·, e de que maneira passáriio a estas parles? Dirão uns, que em náos 
li isso deslinarlas;outros que em náos desgarradas, outros que pQr terra, ou 
breve estreito, etc., que tudo são opiniões, e poderá seguir cada um o que 
melhor Jbe parecer. 

Depois de todas as opiniões, e modos de responder, acima deduzidos, 
me pêtreceu referir a opinião de Platão, e de outros philosophos seus ~n
tecessores : porque por meio desta {se é verd11deira) se responde _com mm~o 
mais facilidade , e brevidade a todas as quatro perguntas venllladas. Diz 
pois Platão, e dizião aquelles gravíssimos philosophos,que houve em tem
pos antiquissimos uma ilha prodigiosa, chamada de Aliante, que,come
çando defronte da boca do mar Mediterraneo, e das columnas chamadas de 
llercules, ia correndo por esse mar immenso, com extensão tá? agigantada, 
que era maior qúe toda a Africa, e Asia. Porém que depo1s,andados ós 
seculos, Ioda csl1t terra foi sub:vertida e inundada com as aguas do Oceano, 
.f>Or occasiüo de um grande terrem~to, e alluvião de aguas de um dia, e 



noite: e que ficou se111Jo mar navcgavel,a que chamamos hoje mar Atla n
tico, apparccendo nelle sómente algumas ilhas (as da Madeira, Jo~ Ai;orcs, 
do Cabo Verde, e êlS demais) por modo de ossos de dcfu11cto,corpo 'Jll0 

fôra. As palavras de Plalâo são as seguintes: Ttinc enini Pelagus ill"d in 
navigabili erat; ins1úani enim ante ostiiun habebat, q"otl vos colwnnas 
11 f'rculis appcllat is : at in.mla illa. ct T..abia.et A.sia maior f'rat, etc. Pos
tcri11re veró temporc, tet'l'<B nwt~bus, ac diluviis ingrntilms obortt's uno 
dir, ar. 110cle gravi incwnlm1te,et apllll 1·os totwn núlitare 9e11m acerva
tim terra absorbuit, et .4tlantis Í11$ula similiter in mari subme1·sa dis-
pan;it. . • 

Segundo a opiniiio destes philosophos, esta ilha de tão ngiganlada cx
tcns<iO, era naquclle tempo contínua com a que hoje chamamos Arnerica.
e todo.um corpo sómente, a que cbamavão ilh11 de Aliante. E a razão está 
manifesta: porque sondo o corpo desta ilha maior que o de Africa, e Asia, 
e começando das columnas de Hercules, Oll boca do mar Mediterraneo, e 
discorrendo por 11quelle golpho, chamado ainda hoje Atlantico, não era 
possível que deixasse de ir eatestar com toda a cosi.a, chamada agora da 
Novn H~spanha: pois até esla não é tal o espaço do mar Atlantico, que 
iguale á grandeza da terra de Africa, e Asia; e para o ser, se devião ne
cessariamente juntar a parte do corpo, que hoje é da America, com a que 
vinha correndo a e11a pelo espaço do mar Allantico ; porque de ambas 
sahisse a grandeza monstruosa que lhe davão. 

O que supposto, respondendo agora á primeira pergunta, ha de se dizer 
quo º"primeiros progenitores dos Indios da Ameriéa (segundo esta opinião) 
entrárão fil. povoai-a successivamente com os que entrárão a povoar a ilha 
de Aliante; pois ludo era a mesma terra, 'mais ou menos distante das 
columnas de Hercules. E foi muito antes, que na dita ilha reinasse o prín
cipe Aliante, que succedeu nos annos da criação do mundo 233'~,segundo' 
O COtnputo dos autores que descreveqi este seu reinadô, e O de outro Sell 
irmão, nesta ilha. Veja-se a Jfonarchia Lusitana, tom. 1 º ,cap. 13. A ·se
gunda pergunta: de que 11arte do mundo vierão? Se ha de respond~r nesta 
opinifio (como por aquelles tempos era um só o corpo desta America, e o 
da Ilha Atlantica, e este estava tão coojuncto ás columnas de Hercules, 
terra de Europa, e pela parte Oriental á terra de Africa ) que por uma, e 
outra fronteira, ou de Europa, ou de Africa, passárão os primeiros povo11-
clores, assim da A1lantica, como da America, que erão a mesma cousa: ou 
estes fossem Judeos, os Athenienses, ou Africanos, segundo as opiniões 
sobreditas. E com a mesma facilidade se póde responder á terceira pergun
ta: de que nação erão ? segundo as mesmas opiniões. J<:J ultimamente a 
qnnrt3 pergunta: de que maneira passárão a parles tão remot43? Fica pa
tente: porquP. assim,das columnas de Herculcs, terra de Europa, como tia 
t.lc Africa, facil ficava o passará Ilha de Atlanle, e a brevidade da distancia 
mostra Platão em suas palavras: Insulam énim ante oslium habebat, qziod 
vtM colimrn•s H ercttlis appellatis. Aquellas palavras: Ante ostium habebat 
11õo denotiio ~rande distancia. . 1 

•Mardlio Ficiuo,sobrc este lµgar de Platão, no Timreo; cap. 1~·, tem para 
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si. qnc t0tla eslll. historia Ja Ilha Atl11nlc é Yerdadeira. O mesmo parece tem 
Diodoro Siculo. liL 6º, cap. 7º, onde diz o que já acin111 referimos, que 
os Phenices em tempos antiquíssimos, navegantlo fóra das columnas de Iler· 
cules, e correndo a costa de Africa , íorão levados da forra Jos ventos, a 
11ma ilha de notavel gran<leza, fronteira á Africa, que c~rria a parle <lu 
l)oentc, a mimíssima, cheia <le bosques, de rios, de arvoredos, <le cidades, 
"odificios sumptuoso"-. Abraham Hortelio, na tabo11 da Amcrica, diz, qud 
ha muitos que tem para ~i. que a mesma America foi descri pia por Platão, 
e clebaixo do nome da Ilha Allantica, e que lambem Plutarco seguira a 
opiniãotfePlat.<io: e não diz elle cousa alguma em contrario. O autor do livro 
que ,se intitula do muwio (e outros o attribuem a Arisloteles, ou Tbeo
phraslo ),diz, que neslfl lugar d,o mar Atlantico, além da Je Europa, Africa, 
o Asia, havia outra ilha gr11nde, e não p4de ser senão esta. Em prova do 
mesmo, é trazido commummenle outro lugar de Arisloteles, ou Theoµhras
to, onde diz, que o ,senado cios Athenienses prQhibio em tempos a11tigos 
11 seus cidi1dãos, o navegarem á Ilha Je Atlant~. por não desampararem 
sua patría. Parece que a~prova Plínio esta opinião, no liv. 2º, cap. 67, ll 
no li\'. 6°, cap. 3:1. onde diz, que Hanon Carthaginense, navegando âs 
partes Occidcntaes do Oceano, foi dar em terras novas, nunca dantes acha·, 
das. Favorece o mesmo Zarate em sua hisLoria, e o mesmo parece faz o 
curso Coninbricense sobre o segundo do Céo, quest. t • ,art. 2º ,onde alguns 
dos autores que a favorecem, e elle a não contradiz. 

Se hei de dizer o que sinto nesta opinião tiio discutida d11 llha de Atlante1 
confesso que faz alguma força a meu entendimento, não só a segui·la Pla
tão, homem de tanta autoridade, chamado naquelles tempos.por a~toriom11i 
sia, o Divino, luz de totla a }Jhilosopbia, e de todos seus segred,os, e tão 
sorio em todo o seu dir.er: mas lambem o modo com que falia, quando a 
segue, dcsr.revendo-a c9m todas suas particularidades, da grandeza da 
terra, ferlilid&de dos siliús, seus bo~~ues, seus rio~. suas fontes, .S.U8iS gei:ir 
tes, seus costumes, suas Íl\r,anhas, suas cidades, sumplnosos .cdiflcios; e 
finalmente os reis que nella senbore11vão, em parle della el-rei Atla

1

ntê, e 
na <>utra parle outro seu irmão, chamado Guadiro. Tudo isto parece está 
mcllendo medo a duvidar de um homem tiío serio, para se poder cuidar 
delle que escreveu patranhas. Alguns comtudo regeitão esta doutrina <ln 
llha Atlanlica como fabulosa: outros por incerta , 011 por impossível: e por 
isso rropuz em primeiro lugar as outras opiniões acima: cada qual siga o 
que lhe parecer. 

Os Port11guezes, depois que entrárão no conhecimento das numerosas 
na~õcs de lndios do Brnsil, fizeriio distincçiies, e consideráriio grimdes na
ções os Aim.héres, os Calutú, Goytaca.zes, Potyguares, Puris, 1'amoyos, 
T1tpi11ambás,que occupaviio a cosia maritima do Brasil ; e á rpcdida que 
se forão entranhando pelos sertões. acháriio outras nações não menos nu; 
merosas que aquellas,como são em Matlo Grosso os Bororós, Guaycurtís, 
Payag1iás e Pareci!. No llio Grande de S. Pedro do Sul, descobrirão os 
61wrait!Js. Em Goyaz,os . G~yazes,e Çhat·<mtu: no Parâ, os .Hanaoltós, DU 



( 

232 -

!lanochós,em outros lugares, os Coroados, etc (1 ).OJesuiUI Simão tle V-:iscon• 
cellos,diz, que alguns reduzem a tres· as nações dos Indios do Brasil.que 
são os Tapuyaras, os Potygua'res, e Tapuyas; outros a quatro,accr~sceu
lando os Tubinambás; outros a cinco,acrrescentando os Tamoyós; outros 
a seis, accrescentando os Carijós. Vasconcellos,oonsultando a todos que 
escreverão, resume as nac.ões dos Iodios a duas sómenle, a qoe <'hama 
nações generícas, que as divide em suas cspccíes da maneira se
guinte: 

Todos os lndios. quantos ha no Brasil, vemos que se reduzem a lndiós 
mansos, e Indios bravos. Mansos chamamos, aos que com algum modo de 
republica (ainda que tosca) são. mais tractaveis, persevera veis, entre os 
Porluguezes, deixando-se ins~rUir,e culti.vnr. Cha.mamos bravos, pelo con .. 
trar.io, aos que vivem sem~modo algum de republica, são intrapta~is. e 
com difficuldade se deixão instruir. Aquella nação gencriw, de Iiidios 
mansos, divide-se em algumas espécies, e a principal comprehende-todos 
os bandos, ou ranchos de semelhantes Indios. que correm ordinariamente 
a costa <lo Brasil. e fallão aquella lingua commuf11, de que compoz a 
A.rle Universal o Padre Joseph de Anchieta, do Companhia de Jesus, cumo 
são, Tobayaras, 'fupís, Tuplvambás, Tupínaquís, Tupigulles, Tumiminós. 
Amoigpyras, Araboyaras, Rarigqoaras, . Po~iguares, Tamoyos, Carij6s, e 
outras quaesquer, que houver da mesma lingua. Todas le11ho que fazem 
só uma especie, ou na~,ão especifica, posto que accidentalmenle diversas, 
em l~gares, e ranchos. 

A oufia especie é de Goyanás,Iodios, que lambem se contão entre os 
mansos~ mas de differente língua; são dos rriais traqlaveis,e habitão para a 
ultima parle do Sul, fronteiros aos Çllrijós, e contrario~ seus. Outras espe
cies muitas ha de$tes Indios pelo sertão deutro ; espcciulmente pelo Rio ('º 
Amazonas acima, de hoi;nens í)ào só nas linguas, mus na côr, ,feitio, ~ cos· 
tumes djversos ; mas gente mansa; e trabtavel.. • 
• A outra nação generica·é de Tapuya~. Destn aífhm~o muitçs, ·qqe. com-. " . , . . ' .. " 

(l) O Sr. coronel Jgnacio .A.ccioli de Cerqueira e Silva, laborioso auLor das M4'no· 
rias Bútoriccu da provi nela da Dahia, fatiando doa lndios d1quella proHncia em uma 
outra sua Jfemoria,offerecida ao ln1tltuto HiltorlcoGeographico Bra1il~iro, e lraiiscripla 
no tom. 12 da R!)vista, a pag. i54,se eJprime assim: 

O illustrado Ayres do Casal (i ) reCcre serem oa Quiooim(J.r1s os primeiros poYORdo~ 
res mcmoruveis do contorno da enseada de Todos os Santos; mlll além da singulari· 
dade de. tal proposição, cujas bases não pude descortinar, nota-se dar essa prcfcrencia 
o Jesuíta Vasconcellos aos Tohayáras, exprin'lindo-se deste modo: « Tobayáras são os 
lndios principaes do Brasil, e pretendem elles •er os primalros povoadores e senhore• 
da terra. O nome que tornárão o mostra, porque dra quer dizer senb9res, tobá rosto, 
e yem 11 dizer que são senhore11 da terra.que elles tem pela fronteira do marítimo, em 
compara1,;ão do sertão, e ua verdade que cllcs senboreàrão sempre grande parte da 

{1 ) Corogr<'lphia Brasilic:i, tcim. : 0 , pag. too, ~(lição de 1S33, 



\ 
l 

- 233 -

pmhc;-;dl' llch11ixo llP si perto <lo um Mnt11 ôe lin~nns rliIT1•rrmlc1; l' por 
c:11nseg11intc oulras tantas cspccíes,a sahcr: Aymorés. 1'01t•11lu~.Oo~·lac11zes, 
Guaramúnis, Guaregoarés, Jcç.1ruçús~ Amanipaqués, l'ayeás; sena cani,:ar 
coríirn lod<is. · 

Esta rcpartiç;io qnc faço. é conforme 110 uso Jas gentes. cnlre 11s qu11c.s 
n<io se drn111a nai,:iio diversa, a que n<io tem diversa lingua. nem ha.sta d1-
' 'ersa r<lgi<io, uem diverso tracto, nem di ,·ei·so princi pc ; romo por 111Lluc-

rosta <l o mar . Outros d izem que aquclle tobá Alludc i1 t l! rra fl •) n rasi l. pon1u1• r•M cs 
Tobayárn~ scnhorc•ilrão princip:1lr11cnlP. l'sta parte. p ·• r isso dizem ••· r ht1111iio Tvbayi1-
ras, o saber senhores da terra da Bahi.a; e na ver.l adc co uco tue~ f'orão ~c!11 1 prc n ·vc
t"enciados entre os mais lndios por primeiros de griio senhori o, e por vulcntcs e fi e i; ." 

· Deixando todovia de entrar cm 111aiore~ dctalh~ sohrc esta cspecic , por ser i ~Lo al
ttum tanto anomalo do fim da pre~ente ilfcmorin, devo ap<~nns referir que 'ao tempo 
da 1·hcg3da dos primeiros Europ~os que acompanhi1rão o donntario Francisco Pcreirn 
Coutinho, e onnos depois oo primeiro ~overnodor Tbomé d e Soun, e rão da poderosa 
nação dos Tupi110111bás ( 1) os que occu 1•~vio a m11lor parle do 1 iltoral desta pro, inria. 
,e se estcndifo até o Rio de Ja11oi ro, hccn como qu~ pcrtcncião 11 tribu dos Tupiniquin~ 
ou Tupinaquis os <1ue se acha\iíO na praia de l'orto Seguro, <1unndo a li desembarcou 
P edro Alvores Cabrnl, êroca da dcscobcrt1 do flrasil. 

Estendiio-se o~ Tupiniqnins nesta provincia por toda a costa 1111e vai desde a hnhia 
de Camar11ú,em 13 ;rri1os,l$3 rnlnutos,lS segundos latituclf', 39 grãos, '18 minutos,n sr
~undos longitude ~lé Carovellas, e destituidos da ferocidade dos outros aborígene~. 
~ue até a r1u1 tenho mencionado. possuiao suas pri11dpacs ui Mas no tcrr itorio de !>orlo 
Seguro. Forüo estes indisenos os priml!irus cm todo o contint1,1to Brnsi l ico que assis
ti rão aos actos da religião catholica, prati cados pelos rclil(illsOs da ordem de Santo 
Antooio da me11or observancia, quc,s~ b a direcção de 1'' r. llcoriquc dt· Coimbra, depQÍs 
Bispo de Ceuta, ião lundar a mesma religião no Oriente. enviado1 pe lô re i D. Mauoel 
nessa expediç5o n cargo do P edro Alva res Cabral, a estabelecer uma feitoria cm Colt 
cut ( 2l, e perte11cião a· s~111clhame tribu os trcs l udi os tiue J oão LopPs Bi,_rda apre
sentou em 11>1:S áquc lle 111011archa (3), acompanhando-o ncssn oocasijo em qu~licladc 
de interprete um dos degradados que J>edro Alvares Cabra l deix&ra em Porto Scgur~. 
quan rlo dobi 1>roscguira êm sua derrota para a Jndia. · 

Proced iao os Tuprniquins, bem como os Tupinaes, que lhes ficll\'~o pelo cen tro do 
Porto Seguro, de um só tronco, e posto que nos comccos d essa Capi11111ia assaz inco111-
modasse 111 por olgur1s annos aos seus novos hospecles"Europaos, comludo, pac1.noi11lo 
pazes com Pedro de Campos Tourinho, prim11i ro donatari o do mcsmn Capitania, a 
troco de alguns donativos 11 uc dc llc reccMnio, e subrJlellidos á obed iencin na d <1s llhú• s 
v efo .governud or ;\fem de Sá, quando por ali passou cm sua pr imeirA viagem a !lcsalo
J3f os t'ra ncezc~. qu e occupavllo o Rio úe Janclro ( 'i ), tornilrão-~c alliados fieis e dcdi
Clldos dos Co lonos, ou1iliando-os no serviço rural dos estabclccimontos agríco l a~. e 
na continua g uerra contra os Tapu y&s. Tuj>i1111111bi1s e Ay morés. Perseguiclos por(•nc 
incessa ntcruontc: pelos ulLimos selvagens, CO ligaJos C0 111 OS Tupinanibàs, e ftagclla1los 
lambem do miro trntamenlo qu! rccehiâo da maior parte dos Colonos Portup-11czr~. 
nbaodonúrüo o líttoral sohrc 111aneira redu:i:idos a um p eq ueno uurncro. permanece11du 
uniumente n o Jugnr d e sua primaría babitn~ão os christiuoisodos pelos Jesuítas, quo 

(!)Nota H. 
(~) llfem. Uistor. e Pofü. da Uahia, tt>•n. t•. \·cja-se a nota r. 
[3) No anno de 1513, estando el-rei o. Manoel em Santo~ o V·•lho, tendo despacho 1•m uma 

caM dc madeira que ali estava na p1mla do ceies, posla sob clla a/lua, Gcorgo Lopes t;i,orcla, 
g ue daquollc tempo tinha o tracto do µ«10 brasi.l, que lr;1zcm úesllt tcrTa uc Sanla Gruz, veio 
fallar a ol-rei, e com clle trcs homens dcs!a prO\'incia assaz bem d1~pn$lns, quc cntJo vil•ràt1 
cm uma. nJ_o <ruc de lú viera, oo quacs ,·iohão vc~lidos de pcooas, com º? huii;o;, _m1rizu;, e 
orelhas cheios de "russos llcndenlL>s. C1cta um dcllcs tmzía seu arco, e ilecha.;. \ tnha C•JIH 
e lles um homem P'orlu~uez, que sabida lin!lua, por quem el-rei lhes rez pe rguntar ali;un1Js 
cousas.-Uam. Goes, Chron. , pari. IJ, rap. 56. 

(41 Nola J. 
30 

.. 
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<_:iin so p1'11lc ver, clisr.orrondo pelas na~ões <lo m u n1lo ; porque por i;;so 8 
na<:ào Port11g11eza sA tem por distincla da Caslelhann, esta d11 Bisrai11ha. 
il Bisr.ainl111 da t-'ranrez.a, a Fraocez.a tia Hollnmleza. etc., 110rq11e tem <li
vnsas li11g11as umns d11s outras; e tanto mais diversas siio as nações, quanlo 
são mais <liversas as línguas. Diversns re~iõP.s são a!) de lloma. e " do 
Sicília : e comtudo,por'lue os homens deltas falliio uma só lingua. é uma 
só 11t1Ç1io. Oivcrso príncipe é o dos Romanos, que é o Papa, e o dos S1ci-

ha,·ião fun11ndo mp eollc:?io cm Porto Seguro, e, conforme o te~temunho de frahri~I 
Soares de Souu (1 ),jll e~taviio limilados a tluas pc•qucnM eldéu junto 110 engenho rle 
Henrique tuiz. ao tempn que cllc escreveu, achantlo-se airora ab~vlutamentr. c•Linrtos. 
l'allav~o os T1111inlc1uins o idio111u Tupinarnbá, r ~~11s r.ostume~,e vida eriio ideuticos 
cm tudo, rlilTc•rindo unir~me11te em serem mais verdadeiros e menos forinós · 

t"orão os Aymorrs o flul!'cllo dos moradorei; d11 Capitonia dos l lh1'•os, e, segundo 11 
antiga trndiçiio que nos trnnsmitlio o referido Gabriel Soares, procediiio de alguns 
c:a~cs de l'np11:y11s. que fugindo cm éras remotis.•imns á perseguiçifo dt: seus r.ontruios, 
t!'ÍUJCiáriio-Fc 11os luirnres nrnis fro;:osos do centro da ml'sma Cnpitnnia: nli cre9t•êrii1• 
t'1cesaivamcnte ern numero. e perdendo, com o voh·er tios muitos annos que naquelles 
lu;:11rPs se ronser\'llrão, a lingua primitiva, formllrão u11111 nova e 1lcs1·onhec:itl11 de 
todos os rnnis l111li genas, por isso que nunra havião tido a menor communka<::lo rom 
outra tribu diversa, pn~snndo sempre pelo• mais ferozes e calcntaJ1Js de totlos os sel
v11icr.11s conhecidos. <1unlid11des 11ue ai::da hoje 111esmo não pertlclrio intearamenlc os 
&CUS dcscrndentes, que subsistem no cstatlo primitivo. 

ComP(ilrfo os Ayrnorés a tornarem-se o terrer dos primeiros Colonos Por-tuguer.es 
no distrirlo de Caravellas, dontle pelo diante es1enderão-se at~ Cam11mt1, e me~mo ÍI 
Jlhn de Tiuarc:, em suas incursõrs, em ~uj as orCHsiões sómente appareclfo 1111 proxi
midades do littorol, servindo-lhes pnrc'm de crnharaço ao progresso de suas atrorida· 
dea 11ual ruer rio que não lhes olTereresse viio, de cuja drcumstanci11 procedeu escreYer
!IC 11ur ip;nori1,·iio a nalaçâo (2 ). Por diversas vezes toruou-se a antig11 Capitania do1 
Jlht.l"s thelltro tle sua b11rbaria, e obstárão por muitlls annos ao incremc11t11 da Colonio, 
drvast11ndo intcir11111ente alguns en1renbos que ali ge haviâo construido, e matnndo,110 
CSIJ8f0 de vintfl e ciuoo nn11os,par11 cima de 300 PortuguezPs,e 3,000 escravos . Hssa de
~ol11ção, que promettia estender-se, derramou o des11coro>çoamcnto entre aquclles Co
lono~. e r.hel{OU no ponto de obrí!tllr o donatario da mesma Capitania,Jerony1no Alnr
rüo de Fi~ueiredo, a su11plicar 1 irença rei( ia para vendê-la a Lucas Gc1·aldes pellt 
quantia de :1:93:1·1!'000 rs., valor pelo qual D . Leonor tle Campos havin vendido outra 
igual ao tluque de Aveiro, elfcctuando-se esse contracto cm virlude da pcr111i•slio C()n
cetlicla por ulvnr/J do :1 ° de 1\Jnrço de rnr.o. Tal era o apreço em IJUe naq'uclle tempG 
ee tinha uma ellrnsão de :SO lcguas de costa e de matas preciosi;si111as ! 

O destroço porém que soffrêr:io os Aymorés com a perscguiçlio que em pessoa lhe~ 
fez o jtllferundor 1\lcm de Sll, sahido para isso da capital em Novembro de 15õ:S, conco 
já refc•ri, e o crnl<'imenlo da populnçào da Colonía com os novo~ habitantes, que pro
g.rrssinmcnte chel{àrão de l'ortugal, fizerão com que esses barbaros, batidos todoJ os 
J.ia~, se fübmcttesscm em 1602, dan~o-se-lhcs duas povoações para sua habitação no§ 
llhéos. das 11u~es toruário a reco11centrar-1e, occupando as immediaçõcs da serra que 

' rl1!llcs tomou o nome, e ~e estende desde a comarca dos llhclos a1é o Rio Macac6, que 
11 sepua da Sura do~ Orgão~. sem que todavia de tempos a tempos deiiassem d" occa· 
sionar grovi~simOll darnnos em tlitrereoles pontos daquelle dislricto. 

F.' esta a unir11 nação antijfa de aborígenes que ainda se t.onserva podero<a, e pela 
maior psrle sl'lvagem, conhcrida agora l{erelmente pela denominação de Uotoru
dos (3), 11ue lhes derão os Portu11:11ezes em virtude do cylinclro de madeira ou batoque 
1111c truem por enfeite (tl na~ orelhas e no quci10 inferior. Ha mais Je duzentos 
aunos que occupão as adjaet>nctas do Rio Pardo, ('se estendem até a. vertentes J o Dei. 

· (1 ) :-iola l\. 
~' ~otn 1 .• 

131 ~ola li. 
1•. ~uta l'I• 
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li11nos, que é o rei ele Hesj)anhn: e comt11dn dess11 diversidade niio foz di
versas a naç;io Homnna, e Sicilia1111. Diversa rdigi<io, e costumes tem os 
Hollanc..lezes dils províncias sujei las á Hespanh:i, que us daquellils que cha
miio 1111idns: uns SiiO ri1lholicos, e outros hereges : uns seguem os co slu
mes de Chri,;lo, outros os dn Lutéro, Cah·i110, etc., e comtudo a nação ba 
mesma. porque a lingua é a mesma. 

Daqui se decl1ua, que m:nh11rn;1 das primeirns divisões que referi, quo 
alguns faziéio postas no prínr,ipi()i é 11jusli1da com o uso das gentes, porque 

monte ou Jeq11itinho11hn, J\(ucury, e territorio da província do Espirito Santo, ra
!{ueaudo pelo iuteriorJas mata~ que borJào o Rio Doce, e, a e1e111plo Jas Je111ai~ 1·aç;1s 
aboritrenes, distinl(ue111-se entre si por diversas denominações: siio estas Eng•~rers 
1111111(, lnas, Arary, Nakm11nuk.s, qllc s11.:r1ilica lrnbi&autes da Strra (nome que se Jào ao~ 
que occupão as serranias que lic:áo entre os Rios Jet1uíti11honha e iltucury), Crcc1111111 
e Pejaurunu, adoptada por alguns que habitão as adjaccncias do Rio Uoce e do 1111•s1110 
J,equitinbonha. A feroci1l:ide de seus maiores, os Ayruorés, e juizos que forne•:e a cart11 
regia ele 3 de Uaio de 1808, têm serviJo tle eul(rossar a opinião gencralisatla Ja crucl
dalie cio~ Uotocutlos. e de <lar ~orpu a publir.1çiies calu111niosas r.ontra clle,;, não es
cru11ulisando nté o ~evero historiaJor Southey e111 avan~ar -<1ue os Botoçu1los, logo 
que <:olhem ás niios urn prisionei.ro ainda vivo, sorvem-lhe o san,rne, 1111r:i dt!1wis 
1·0111eçarcm o abomin11vel festim, em •1ue deve ser devorada a carne da victi11111 (1). 
t:omtu<lo porém convém dizer•sc por esta oc•asiiio, 11uc ulém de ser aind11 assui pro
blematira a antropophaicla 1los actuaes Ayrnorés ou Uotocudos (2), u1na V!~l tractados 
L'Qlll benignidade e franr111er.a, toruão-S<! verth1Jeiros arni~os, e boJ1s para tudo. pôr 
s1~r1•111 dotados de hastante intelligem:ia, generosos e de caracter firme, 110 1111e l'ICetlerra 
aos ludios de outras muitas tribus.Nii•J sau toda.ia estas as uuicu:1 qualidaJcs que tor
uiio notavel semelhante Lribu. 

Os Uotocudos,rli.z Saiut-llilaire,parecern por sua physionomin mais particularmente 
da raca mongolica, e o canto 110; Chinezes niío é em realidade seuào" Jos UotocuJus 
ex1r~ri1a111e11te modificado. Não seria poasivd 11ue elles viessem do plató da Asia, cm.
quanto outras i;ovoat;õcs dev<!rào a sua origem 11 11lgum Jos ramos meu~ nobl'es d11 
rat;il caucasica ,como a plwnicia,ra1110 que ter-se-bia alterado na America p<•h1 i11llue11 -' 
eia <lo clima e pela misturt cu111 lnJios Ja rJça mais tlcc1JiJarnc11te rnonl{ol icJ ? 

Ha opi11iões de terem vinJo tia Asia os pr.>genitores dos Ayrnorés pelo t'>ll'eito de 
Bcrini;, quanJo o mar ainda não tintia aberto a paragem descoberta pelo celebre nave; 
gantc des.;e noinc (:l}, e que,111ultiplicjl11do-se pro11Teosiva111e11te, obl'igárüo, depois de 
·muitos ro111batcs, º"outros ln.lios a evacuarem o tcrre110 11uc occupavão, 1•e?istindo-. 
lhe~ ap1~nas os Tupis. Ah~m do que fica dito, nota-se que a linguagem a~saz aspirada'. 
dos llotoCotlos tem ellraordinaria sc111clha11ça com a chi11eza, e, attenta 11 tlill'creuça Je 
caracteres dos antil(oS 1 nJios, observada pelo J esuíta Vasconccllos, ser ião os Tapuyas 
J\tOnl{ol•, e º" In<lios Je língua tu1.1i terião al ~uma cousa J c um dos rarnos da cuuca
sica. Jorge ele Horn pensa que cm éras afastadas fora a .\merica pov1Jada pelos Huns,c 
l 'art.aros t:~thaycusc~, e quti pelo Jiante forão os Carthaginezcs e os l'henidos lauçnd os 
sobre a costa Occiúeutal <lo Nnvo Continente; e uão sómente minha opin.ião (cuntinúa 
Saiut-Hilairc) e de conformidade com a Jcsse sabio; mas até ella concorda com os fac
.tos ea tradlçào historica. Com elfeito os JescenJentes dos !\fongols, cheg111l ns á Ame-· 
ricJ em uma él'oca eüre111a111e11tc remota, deviào sei· 111e1M>scivilisados que os Phen icios. 
e logo que estes ultimos J csembarc..'1riio, devião, para se estabelecerem, rcpellir (IS 

primeiro~ 11ara o interior. Ora, mostra-nos a mesma tradição historica que os 'fapuyas, 
us mais antigos babitautt•s do Brasil, forão espulsos do littoral pelos Tupis; e de outro 
latl11,qu(,! enio estes no estado selvagem mais civil isa do~ que os Botocudos, rq_r'cscnLan
tes acwa1·~ dos Tapuyas, pois 11ue sabemos 11u<J ao tempo da d1iscobcrL:1 º:~'fldios dá 
costa do Rio dc.laneiro, truc pertt!llCÍ;io i1 raça tu pi, cultivaviio a terra , l'azião rtOltilica
çücs, e conher.ià'.> a a1 te de navegar em ca11ôas (4). 

{ 1\ li i~lorv of Brasil, Ili , µa;?,. 807 e 808. 
·t· A~1µ . rte Saint-llilatre, Voy.igo <Ili Brésil, tom. 1°, pag. i39, e tom. 2•, pa:;s. ~o. 63 e l:ill. 
{ -> :"i vf ,I () . 
(i :Wt~ I'. 
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niio põem a diversidade'nns lingúas: os 'fobnyáras r5o tem diversa lingua 
dos Poligoára~, nem dcs 'foJúhambás'• nern dos 'fa rvoyos, nern dos CarijÓS,. 
e f;1zi5o-nas com tudo diversas nações. E quando se houvessem de diversi- , 
fJca,r pelas regiões, costumes,' ou principes diversos, ainda então não. era . 
proprio o nurnero das <livisões de tres, quatro, cinco, ne1n seis especies.; 
porque nesse sentido são muito mais sen1 compataçào suas diversas regiões, 

' . . 1,ostumcs. e pr1nc1pes. 
Tob(l~áras são os Indios principaes do Brasil, e pretendem ellcs ser os 

't ' . ' 

Jil deixei dito que na época do estabelecin:iento .desta provint' ia erão os Tupioambás. 
que su achavüo de posse do littoral e rcc_onéavo d1i capitnl.· Vivi~o estes lnd.ies aléru · 
d() Rio· tio S. Frnncis('.o, e sciontific~dos d11• fertilidade tlc.~se ' te 1·reno~co11quistál'ão-no-, 
no)l Tupinacs, descendo para iss.o e1t1 grande:1iu1nero,: e ·caurando a 1nnior d,~struiçã<> 
~1o!i St.'U3 contra ri os : t~ refere G:11bTiel ~oares de Souia (1), qu,e. divididos de'pois en1 
dous bandos, pol· <liffc1·enças que eutre sriiverão, susténtfl rüo 1)0 1' nluitos annos guerra 
encarnicada . 8c1n me fnzer ca rgo, porérn · de traotar na prr.se11 te ~le111oria da historia. ' 
usos e c(Jstumes 'dos prirnití vos aborígenes, noticiarei apenas de passi1~cm que, apezar 
el os esforços e inter,cução de Diogo· Afvares Çorrêa, o Caran1uró, pastante derão. q_uc 
f:lzer os Tupinarnbás aos Colonos 11ue c11egárào eorn o donatario I"ra11ci·sco Pereira_. 
Coutinho, e aos que se lhes seguirão, sendo. até preciso que f\tJ en1 de Sil (2} !hcs des
truísse para ci1na de trezental' ai dêas, que possuiào no rcconca\'o e vizinhnnças ao. 
litt oraJ. . , 1 

O restante <los que emígrúrã(l, fugindo a essa guerra de destruiçiio. forão reduzjdõs· , 
ao ch risti1111isrn o pelos Jesuitns, e os que podérão ,escapar a tanlanho furor';continuando. 
pelo tempo adiante a soffrcr successivas perseguições ern outras provihrias, forão,. 
se estenóenJ o ate o Pará (3), onde apenas-exrsten1 hoje alguns ~equenos gr upos Jo,s seus . 
descen<lcntes ern dilTerentes vil la~ . e outrósainda selvagc11s con1 divc\·sas deno :niuações. 

Exemplos desta ordem, os que apresentão o ·H aity, Martin ica e GuAdelupe, ouclé 
n ern ao rnenos exíste111 i·estos <las raças aborígenes que povoádio c.ssas ilhas ao ten1po 
da chegada.do~ prim eiro~ .Europeos ~ ellas; o que se pas~a no extenso te 1·~ftor~o . qu~ 
f-0rrnava as antigas Coloruas da An1er,1ca do Sul, e o que 1gual111ente se uota n~s Es~ 
todos da União Nort'arnedcana, apezar da diversid ~de de conducta com qu·e, ~e!lde o 
cúmeço d e sua ernanci p~ção , procede o governo deste paiz ( 4) áccrca dos restlect1 vos 
iridigenas, confirmando o pe11aa1oellto do insi;.,né naturalista August'O de Saint-H,ilai
re (.5)-· que se póde predizer se rra receio· a )pr-oxiina destruição d,01 fr11cos restos dos 
Jadios do Brasi1. -desafiiio ao 1nesmo tempo a·sens(bl'idade do hornern:de cora~,ão belíi; 
form·ad·o. , • . , 

Na informaçiio que o celebre Padre A,nt'onio, Viei'ra deu ao antigo g'overno ern 31. 
de Ju lho de f(>78 . referio, que sendo o Maranhão conquista~o ern 1(;15t e achando· os 
Portuguez<'S mais de quinhentas po.voações de in<ligenas, desde a cidade de S. Liiiz. 
até Guru pá, no Rio A n1azo 11as, to<1a!t t'llns assaz povoadas; j [l ern 1652, i.lpoc;a da sua 
chegada f1quella cid<tdc, tudo estava despovoado, con'iljtnido e reduzido a uni pe')uen0; · 
nu111ero de aldeolas, dasquaes to,das u'âo pôde o goven1ador And ré Vidal de Negre iros 
ajuntar oitocentos lndios. Outro tanto O'! pei·or .ainda clcontece nestà pro\' inciíl, onde 
j á se :ichão desertas rnuitas das reducções que outr'orn florescerão sob a direccão dos 
J esui tas, e que rapírlarneute se extinguirão c-0rn o extcrrn.iuio desses infatigaveis apos-· 
tolos elo evangelho, a quern de te1npos para cá passa coinô por 111 oda cobrir ap1H1 as de 
baJdões, e r'ernetter ao silencio os beueficios que fizcrão ao paiz (6), ootan'do-se tão só-

' (1) Nota Q. " 
('21 l\letn d<~ Sá, terceiro governador da Babia, tomou posse ern 1558,e conservou o governo 

até 1572, '-'mµo c1n que faJleceu na capital. ' 
(3) ~ota R. 
(4·) Não procederão poróm diversarnente das outras nações o~ Ingtezcs no . Canadá, e nos 

mesmos Estados-Unidos. ao teinpoque este paiz aebava-se sob seu domínio. Coufif'. Nàvar':"' 
• rette na introducção à Collcctionides , voyage~ et découvertcs dos Espagnols depuis la fin du 

XV siúcle. · ,.. 
( fi)Voya~<~ au Brésil, tom. 2°, pag. 58. Os Padres Sobrcviela e Narcizo, bem co1no ili. de 

J>aw, ainda dize1n n1ais quando àvaução que parece serdesLino d~is nações- selvugens o ex~ 
tinguircni~sc, aproximando-se a povos civ1lisados. Voyagc au Perou, tom. t <>, pag. 139. 

{G) Nota S. ' · ' 
• 
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nriit1ciros povon(lores , e senhores ela lcrra :'O'no.mc que tomar~o O·mQsfra ·;. 
· '.' J!n r~tue á.ra i.1n·Hr diz<•r senh1)rt'S, tobá quer dizer l'OSlb; e vem' a dizer que . 

sõo 11s senhores da terra, qnc ellés tôm pela fronteira <lo 1nàtilimo, em 
CO!Tlpnraç~o do sertiio. E na vcr<lado, clles são os q'ue senboreiinir1 sempro· 
gn1nJe part°' âa cosi.a dl) 1nar. Outros <lize'm que aquelle 1'obá allude á 
terra da 1~ahia, que sempre foi tida enlre'os· ~ndios ·por ro~lo, ou cabeçi1 do 

. Bnisí] : 'e porque esles 'l:'obayàt·as ~enhoreátã<~ ·principaln:ie'hte e~ta parle, 
por isso dizern se ch:un5o Tobayáras: a saber~ senhores da terra da B(lhia. 

' .. • • ( r 

. ' me1,1te cx.isti r ainda nlaior nurucro d~· Inuios nas cornarcas de Carayellas, Porto S~guio. · J , 

e l ; héo~, be111 que por extrorno des,protiorci,onnl ·ao que c(lntin1}ão .naquella r poco. 
• Assí111 des»ppal'eceu do co11tinçrite·,1a Bahia a faroosa unção ~os ·Tupi,111unl>:1~. tão 

liistori cu -nos 1111na~11 do Bt'asil; e 'á q1iat pertencia a celebrada Catharina Paraguassú 
i111port;111~d ~ se'm duvi(~a·~,r~a c!'pccie de P,rod igio (.1) 'o con~ervar-s~ a'inda na ~grej; 
tio 1110~ 1 e1ro dos bencdJct1nos da Graça a c.~rr1pa sepulcral que occulta os despo.1os da 
vi .lá desta índi;cna, cuj a viagenl á França corn piogo Alvares Corrêa leu1 ultima· 
111P-ntl• servido. de objecto á polcmicas littcrn rias. 

Heduzcru.se pois as tri bus indígenas que ainda .existcrn ne!'la p~ovincia, não con· . 
t:e111ph111!Jo ~c~sc . numero; al~urria~ c{lbi.ldas de Acroás, Chacriabás, CJ1erentes e Cha . .: 
:vautcs do Rio 'l'ocantins, qti,c i1s··. v~zcs errijo pelos desertos ou geraes, 11uc separão a 
.:0'111<11'(a do J\io de S. 'Fraucii;co {2) ,Ua prov·incia ·dc'Góyaz, as scgni11t,eS: os Botocudos, 
os )\Jachacolís,quc outr'o r l csten•líão-se dcs1lc o C(H1tro de Caravcllas até Minas Novas, 

. on(lc aetual n1c11 te ex.i~t~ o maior Ó u IJlCro de lles. Faz.ião parte desta ú·~i f1u os l\faca1àns, 
' J\! tHtOGhtis, l\1acuu is, Uaco111i11s, !\-1alalis, 1, ianga lós,e os 1\1.anhas, os quaes todos infes

tárâp por algurn rernpo a villa d<? Prado, e ora apenas ern pequeno oun1er.o se enco11-
t1·~0 nas inatas que vão desde essa villa at~ a de S. ~{athcus. Suhmettêrão-se os l\fa- . 
chacal is c111· 1786, . apresentando-se na \' í.lla de I>o'rto Alegre (3) ern 11un1ero QC 120 
indivíduos de ambos os sexos,e ainda 11p \crnr>o das vi~gens do prinéipe Maxirniliano, 

. ~ Aü~usto de Saint-lliJaire ~lossuião" duas aldêiisperto da villa do Prad_o. O• Patnchós, 
e os Co111~1 n ochós, que. têrri -seu p•:incipal assento .nas irumedia<:ões da scra·a ·dos Ayrno
res, e erra o desde o ·centro da comarca dos Ilhéos até a de Porto Seguro, e finaltncnte 
os )Jongoiós. , 

Occupavão a princíp io os 1\fongoiós, g~ralmente conhecidos agora por Camacans (4). 
o. terreno q'uc vai desde o Rio de Contas, ':uja contluencia no Oc.ean~o é em 14, gráos, 
18 rn inutos latitude, e 41 grilos, t.8 minutos longitude O, até o Rio Pa\·do,e adjaccncias 
U9 Patype,· <],1C desernboca ·cm :US gráos,A2 rninutos~ lati·tudc; e· di:>Jados de urn genio r 
assa.z bellicosc, re.pellirão por vezes 'os que ·pretendi.ão subrncttê- los pela força, até · 
que ce<lendo, no fina de rnuitos ataques, . ao valor e perseveran'ça corn que os perscguio 
o capitão .Joiio Gonçalves da Costa, sujeitúrão-se ena 1806 no lugar onde el lc fundou 
o <i rraial que denoln inou Conquista (a). Eis corno o príncipe Maxinliliauo réfe re essa 

-sojei{·ão: ·· ·· 
<(Nilo era outr'ora ~ste cantão n1aís que uma solidão coberta de matos: urn conquis

taúor, isto é,u n1 avcutureiro que se intitulava capitão, chegou de P-or1ugal com forca 
1 ' • ',. l ' • . 

' ·• \ 1 

'( ~ 

{ 1) E por certo que não deixa hoje de ser algum · tanto prodigioso, especialmente no Brasil, 
a conservação de qualquer objecto archeologico. Transcrevi .no l 0 vol. das Mernorias His tori
C<lS da Uah!a, pa~. 57, a inscripçà0 da lousa de Aflonso l\odrigues, inhun1ado na igreja paro
cilial dn Victoria, e o primeiro homem que nesta igreja casou, em 1534, co1n i\J.agdalcna Alva
r,~s, Hlh:i de Diogo Alva1•es C0rrea, µ1·imeiro po:voador desta Capitania.-Sernelhaote trrnscrip
çào desafiou acllriosidado de bnstant-es ~strangeiros, que ali forào ler a inscc:ípção original; 
111as tulvez que não tarde tnuito a desappareccr de 4ma vez, por ter sido arrancada do seu 
Ju~ar a mesmíl lousa cm 1836. · .- • , . . 

('l! l Veja-se a lnfo.(n)açfü>. ou Descr'ipção topographica 90 'Rio de s. Francisco, que escrevi\ 
.de (jrrtem do governo provincial, e pul,>licou-se em 1847-, bem corno a nota;r. -

· , _(3) Ficn na f<!z do Rio Mucury em l 8 gr<ios, 30 minutos latitude, e 4 t grüos, 37 minuto&, 30 
scglin dos long1Lude. · 

{-} J·O prin-:ipt: Maximiliano nota que esta sognnda çlenominaçào cscap~sse ao infatigavcl_ 
autor da Co"ogn,phia Brasil ica. \'oy(lge au .Urésil, cit. trad. àe Eyriôs, tom. 3o, pag. 172. . 

{5} Nola. U. 
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l nri verdade como raes fol'ão sempre revereneiados entre os mais lp<lios, 
por primeiros. de gnio schhorio. e por v1ilentcs e fieis. · ' . 

Ern segundo l11gnr os Potigoares forão s~l)prc Indios de valor, e ~9 fize
rão csf.irn;1r pelas. ar11!a~ que por l~n~os illlno.s rn?vêriió ~ontn~ os 'f(~~ayá,
r~s , nas,. quaes f.tv1~nu.' t>n~~ntros dignos: de historia; po~ern na.o me l~oss·~ 
deter ern ton~1-l_os: hcarao para q11,em fie professo traclar <las co_usltt do 
Brilsil. Senhoreán1o princij1;1lrru.•nle <111 Capitania de l)ern,~1nbnco,e l\~rnn
racá p;ira buixo por costa, e pelo scrt<io. gra11de espa~o até as serr~~ de 

,. 
• " ' 

arrnada ( i ), e fez gur rra aos i nd igenas habitantes do territori o. f stend ião-se o~ C.:a-
11111CBll!', segundo se d iz, até ús vizi11hança11 do assento actyal rln villa dn Cochoeir~do 
P.irugu11s!lú, ou iité os lugares occupados pela trjbu dqs .Cárírls ou Kirirls. cujos · tis· 
t.:e111le11tes fon11avão a vi lia da Pedra 'Ora rica. Elle -a podcroiJ-se do territor i1, 'e fun( (HI 
o arraial,que é conhecido pelo norne de Conquista . Final'1ne11te~ depois de haver c'.11n
clui1to co1n esses selvagens urn11 pacificação. e de cr,rn~car a forrnar o seu estabelqci
rnento, ohse rvo:i ·<1ue o 11u111ero de seus soldados. dirni11.ui11 todo11 os di as. e soube ~\lc 
os lndio!', n1t~nhi11d,o-os isolados a~ interior do n~~~O', d<~baixo ele <1ualt1ucr pret~·xtH . 
itli o!l ruatuviio. Urn soldado a!sirn alliciado, ~ que teve ,a coragcrn de dar a 111orte 10 
qtt<' o convidllra, con1munifou ao c.on1n1aruJa

1
11te, e.111 sua ... volta ito arraial, a perfisla 

•~o nciucta dos Carnacans; e esse co n1111a1Hiantt' , depois de liaver secreHnnente deterinl
nndo á suo tropa qne tivesse promptns as aq,uos, . convidando aquelle_s selvn~~ns. parn 
11111 rcstirn, cercou-os 1•or todos os lado~, e em<1uanto elles·,sern n 1ncnor d f'scon'fiança 
se ~ntrega,·iio ao regozijo, 111atuu a rnaior pa.rte delJ~s . Os que escapárão dessa cari1a~ 
gfHn internla~ão-sc uas rnata~,obtcndo o arraial con1 isso<• rep~uso e trarrqu i llidad~, .e 
t•ada vet. ni;us se reconccntrao aqut•llc.s sclva tcens co 111 o aug111e11to da população, v1-
-v-cndo reu"n i1lo!I e111 pctp1en~s rancharHHI ou nl~êas, e111 partes con h ''<'idas das rnatas 
que segue111 des11e-·o R io Par<lo, oo lo~go do UH>_~e Ilhé.o!I, ate o Rio d e c'ontas. sern 
tocJnvia cheg11re111 absolut1une11te ao llttoral, rcce1oso das bordes de Patachói; que va-

-guern d~ll~!estario at.? o c~ntro ~as .'natas '.la vi~la dos ll~é~s . » , • · 
~e (efazrnentc, )'orcrn , sao hoje 1111prnt1cave 1s ou rur111s1n1os se111elhnntcs actos de 

r,rue.za' <i barba ri dad r., t.iio tri v ia<is nos antigos .conq u ist 1d ores., aues.tand o .nssiln mn n i
fe~to 1>rog1·e"so na carreira da civilisação, lMrcce, por outro lado, que todos esses ex
cessos té111 sido ectualrnente subs1.ituiúos por unia especie de indifferenca e rnçnos
preço nQ attrnhir ao gre1nio sod11l a~ .tdb~s !lb~rigen cs, q~e ainda exi ste1i1 no ~~tado 
selva~fln1, e n1es1.no e111 .consl' rvar as ,1a chrast1an1sadas. pois· que ningucm d e~conheco 
a inefficacia de l'ertas crcaçõcs ele n•Ctlnte d ;lta,bern co1110 est-ia 110 al cauc!~ eh~ todos que; 
h:tvendo uns poucos de conventos de ordens religiosas nes~a provincia, são apenns os 
capuchinhos Italianos do hospício da P iedade os que se cntre~1io f1 cntcchese, cujos 
cff"ilos ( ~ ) <'a111inhão ll par do pequeno 11u1nero de operaríeis pnra tão gr11rute rnc~se. 

O 1nodo co 111 lf ue se dc'vcrn ali iciar e ganhar ós sei v11ge11s. d issc 11r1J & das nossns e1n i
nen l<'s capncid11t.Jes (3), é nciiorio da prirncira in1portancia. O t·o ra~ão estreni r:ce 'corn 
n recordnçiio ci o '1netho.to, pelo qunl governadores do nrasU, aliás a:ã n <lcstítuidos de 
juízo e hurnanidndc, 1na11daviío fazei' esses charnados dest·obertos : era verdadeira111e 11 tê 
uma caçada de ho111 ens, de que se cncarregavtio 111ilitares feroies. f scoltatlos da nia is 
baila rah~: rnntar e c~ xtcrrni·uar eriio as iustruccões. . 

))este 111odo de roloni·sar jil se ve que o resuita.do seria o <liaanctrahnente opposto ás 
vistns do soberano. , 

( 1) Equivocou-se nisto o i !lustro. v iai.ante,.l oão G<,>n~al vcs ela C· ista, <JUO chel!;ou alt\ o p9,sto de 
coronel, eont'an<to cen1 annos de 1clade,e1n 1819; tinha apenas dezese1s qrrn11do veao de Por·tu
~a I, sen1 a menor considerac<io polit1ca, que obteve depois pelo genio enipréltendedor •de que· 
era dotado, coadj uvando-o ~n1 suas e1nprez9s seu irrni"10 l\aymnndo Gvn\alvcs da Costa . 
Oesta conquista faz tc1n1beo1 menção Soulhey. ll ist. of Ilrasil, 3"• pa~. 6~. 

12) e< nunnüc à tous lcs hornrnes, di7. l\1. de SaiQ. t-H ilaire, la r d ig1on qui é.leva lc génio d1~ 
'Paii;cal et d~s Bossueb.p~iu t a ~1~si ~lre entendu~ .des races,qui sont placée~ le.plus bas sur l'é
che lle de l 1nt.ell1gence h11ma1ne. A. sa v<nx d.es lcror.es Aymor(;s se sont·renn1s cn bour~aclos, 
et lcs llot:entoLs, devenus n1oíns abrutis;,mt pu goúter quelque bonheur. Veja:..se Southey, 
.HbLur r of Uraz1l, tonl. 1°, pag. :~o~, ·~ a« \' iagc111 de Barrow. » · 

,:>J :'iota V. 
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C1)paoha.ol\1lP. pnnhão ern ca1npo 20,fllé 30,000 a-rcos. O lercêiro lugar rra 
, .tilcnlia. r.d\1sta11ei~1 ,na· guerra, e outras boas partes, tem os 'l'arnoyos do 
J.\ iode Jan'dlro, de cujos succes~os de guerra dire1uos alguma cousa· q~.uu1-. 
do tractarmhs desla Caµitunia. Tapuya não é nome propriarnente de nat;ão, 
é só de diviê~o, e vai~ t<;11lo co1110 dizer. conlntrio; porq;ue ertt o 1nes1no 
ver quaJqut1~ i>utra nnç.iio urn,'l'i.1puya, que ver um ini1nigo declarado, por 
norne. e tjffe\\o : porque con~o a nação dos 'l'ápuyas é gente atraiçoada. e 
tr~gadora. 'qué iguahncnte anda á ca~a da gente, e das feras, para pa~lo 

\ . .. . 
1 • 

'Para este r,e1\~ro de emprezns p«>nsrunos nós que é perder te1npo ·querer huscar 
outros co11q -.1 ista~\>r1!5, que nüo sej ão eccJesiasticos, seculsre!Õ,OU regularei:, i nstru idos e 
virtuosos. «O nr ~oce e santo, a intrepidez e pacicuda de uni sacerdote bcna çouvcu
tiJo dos \'crtla<le• ,, rel'iglosas. diz l\L de Lozicres (1), inspi1 ão 1nuito 1n11ior l'.t•speito 
ao selvage111, e o p\hactrãó 1nuito 111ais 'do que o to1n arncaçaJor,e os raios de u111a tro11a 
~ucrreira. Sc111eJbllnte à ~oua tl 'agua, que penetra o rocbctlo, a unccão do religios() 
acaba por ganhar• coração do s<>lvagena, e reconduzi-lo aos verdadeiro!' princípi os d:t 
natur1!Za, que só <:Qhhece q11e1n tern u111a retigião illustrada. U1n cenobita vale anais 
•1uc 11111 elt!l'Cito co~tra anthropophagos. » . 

nestas 111es1nlls ve!dadcs u~io ternos nós os mais irrcfragavc is tcllternunhos nos nossos ' 
fastos gJoriosós, qu~ ena nada cede1n aos 1le nenhu1nl\ _outl'a 11ação conqui?Otatiora? () · 
caso é sabor c.llcolhel' esses ecclesiasticos, e susteuter illcso,e puro 0111es1110 espirito de 
caridade chistRll dos . V,rirn~iros fundadores, porque dcsg1·açauau1cnte de tudo,sc ab~sa, 
e iudo degenêF11 nas1 t\lâos dos ho111e.ns · - ' 

Seria poia ntissa opinião que este fosse~ 1n~thodo de atfrahir os selvagens. e que se 
organ isasse uni planó adequado a cada urna das Capitanias geraes. Os 111esruos Francezes, 
ainda !H> ca 1 or revol úciona rio, convi erão na conservação do:; conventos na,..l.u iziana. 
cor~1 vistas na ~ivilisa~iio dos selvagens. Esta c.oarctadu servirá a dcsar1nar .d~ critica-, 
que por véntijra nos lria preparando, a ouvir este conselho. algu1n esp1vatado ena 
política, q~1c fi.iio esti~er eiuda escarn1eutado -do nada que valcru, para governar ho· 
1ueus, as ahstr~cçõcs pniloso phi cas. . • 

·C:uítinuluidH; porém ~orn os Carnacans-é desta tribu que se compõ,e a povoa~ão rle 
S. Pedro ti' AiÇunt.a rn d\i Ferradas. nas adjaceucias do ·nio da Cachoeira, 1n~i do11 <1uc 
for111ão a~bahlli dos lllh~os , cuja eonfluencia é ern f .li grito!I, 4H 111inuto~, 2.> segundo~ 
latitud" ~.,e 11 gráos,l'S2111i11uto~.22 segundos longitude O. de Lisboa, p9-vo.ação essa 
fundada pelo , ,hissionarlu capuchinho ltalia.110, Fr . L1idovico de Liorne, coadjuvado 
lJclo .<'oulfelhel, ,o ·Baltha~li_r da Silva. l.ishoa, e ri tão ouv.idor da co111arca de IJhéos. Levado 
18quelle Jes110~.J~·VCI 1ni~iouario do r11esl110 e·~pirito .vea·da<lcira1uentc apostolico que 
'b111pre dlslin' bic> os relÍi~ios08 da sua orde1n (2), iuterr'iou-se pelas rn;lLas do districto 
da villa lie S. ~"P r :{e ci os lh."os, eua basr,;1 dos lndios daquella trihu,que sa bia- errarcrn 
por ali, ~ cnc~~· trando-ós dcpoi1 de al~uns dias, uão sú co useguio,á força de 1 .uuito~ 
lí.dbalhol\,e fad! · a:.;,attral}j -los oo grc1r1io do cbristiar~isrno, p<~rruanecendo e'ntr~ clles, 
·)•\és tarí,l:bern J,\teparou a rutura p'aci-ficaçüo dos Botocudos, que at6 e11tiio inin1igos i'ro-
. li .acaveil dos G"111ac:n1s, àpresc ntárão-s1~ inesperada111eute naquella aldca ero' nu1nero 
ib dezej~ls, ás ~hte horas da 111anlüi~ de 2 '.> de AJ.aio de 18~2,para C'onhccerern pessoal-, 

~1 i M. ~audrv,~es {,oziúrcs; Voya?"e-à 1a J,oufsiane. · , · 
. (~ l SoÜ a dfre~iio dos capuchi1)\1os ltalianos «o hospício da nahia floresr.(lrão as missiíes 
1\oti~lla, Aca rá e~ argem, de' Procós, l'amb1í Cavallo, Taperoá e Vacarapá, de fndios Kasinos; 
Ili~\ de diptas .e S,, Felix:, de Grcns. ~Iem. Hist. e Polit. da Prov. da Bahia, tom. 4°, pag. :230 • 

.. ~~ ex.posição q\le en1 o dia .\ de"N,~vem~ro do ªºº? d.e 1848 f~z o Sr. nerna1·dino Jos(; d~ 
Q11tltbga.; no actd; de entregar a pres1denc1a da pr·ov1nc~a de Minas Geraes ao Sr. Dr. Josc 
lltléJbhso1_do Souzl\ Ran1os, n.Ota-se Hsté solemne testcn1unho a favor de taes missionario:-. -
Tâmbem ,,er1~,,;i11er,cido a especial sollicitude do governo a cateclíese,e ci vilisação dos indii.te
nl\s. Ultintantlnte the tenho convencido de que o n1elhor meio de che~ar a este grande fim 
cohsisle ch1 1nand1tr missionarios capuchinhos~ que se encarrcgão co1n desvelada .assiduidade 
dOste penl vel t~a.b~V10. Estes l'a<.lresi ql~e con1 J?Ouco se contentâo, ha~ilitãq-se com faciljdade 

J Hl nosso, l! tHJ 1d1ottia selvai:;em, 1ns1nuao-se, tazen1-se arriar e· respeitar, e cnnse~uern , pela 
brandura , o que p<\r outro:; 1néi<Ji nfio te1nos podido l't! alizar. - Jor·nal do Commercio de :22 
d e ~0\' 1! 111 1.>ro de 18\iS. - ~ 
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~ · ·._)a gn.la ; /1 tod11s :is outrns tinha fe._~to ins1 tltos, quer~ no socrelo, q11r l' no 
publico, e por isso cru tida de todas por iuirniga , e corno tal ch <1 111ncla Ta .. 
puya .; a saber, nação contraria. 'fem muito n1ais c6pin de gent.e·, ·que 
algum[} <las outras nações ; . e~à1guos e.uidiio que l!lais que todas ju11las. . 
Poriio sen:111re assirri, comó mais-férás, m<tis afleico~aaa~ ás entranhas das ·' 
hrenhàs, e desertos. Ordinariamenté qunsi todas "estas su_ns· naç .. ões andfJ~,"' 
com guerr:t entre si ; porque, corno o seu mais estinía<lo pasto seja carne 
flumana., por està via pretendcin havêl-o. -~ 

CAP. .\CTER PHYSIONOMICO DOS INn1os~ • 
• 

. 
. Os Indlos são homens vi,gorosos e de boa constitui~il o physicn. Te1n elles 
os olhos pretos., narizes CQ1,npressos ou anachahidás, boca ·grande, cabcllos 
prctos,grossos, e corredíos. Nas prirneirà~ i<lilqes, são os lndios doceis, 
engenhosos, esperius,e·bem affeiçoados ás pessoas com quem vivern; porém 
a me-dicla que avançiio para a adol~sccncia, vão péruend.o to<las estas qua
lidades,e se tornão vingativos e croeis. 

O tracto entre elles, é sempre moderado, p(}rém, em bebendo , tornão-se 
gritadores',e briguentos. . 

Pedro d.e l\f agnlhfies Gandavo, primcirq portuguez que escreveu sobre 
o Brasil setenta e tantos annos depois da s\1 ~ descoberta, na sua ll-istoria, 
da Provi·ncia de Sàntá Cruz, i>npressa ~nn Lishoâ en1 1576, que v e 111 na 
collecçào de l\7otieias Historicas do abbade J)iogo T3arhosa ~1achaclo, unieo 
exemplar pertencente li Bihlioth~ca publica <lo Rio · de Jaueiro, falla udo 

mente o referido missionario, cujo renome havin tarnbem chegado ás suas ahlêas. si.: 
tuadns nas florestas adjacc11tcs no Rio Panlo, cousa clc 70 leguas de bcira-rnar. Aco~ 
Jheu-os prazentciran1e11te }~ r. Lud c:ivieo, e coovl' ncc 11d l) lo~ d..:s ve·rdadcs do ch risti anis· 
mo, persuadio-os n voltarern a S. ,, Pedro rl'Alcan tara cn1 . tcrnpo . prefixado, pa ra 
aco1n~anhar.ero o religioso que ·dcvia r~sidir entre clles .• _:. vistQ nao_ 1!1<:.. soe poss ível 
ahand'onar aquelln povoacão para os·segu~r, co1no pretendaao. Nao1talta! ao os Uotocu.· 
dos no tempo apra7.ado, e segunda vez ali tornllrã()' por isso que paras~ co usegn ír a 
partida de tal 1uissio11ario fo i preciso qüe -0 11u•su10 f r. Ludovico viesse e111 pessoa 
busca-lo ao hospício da capi ta l, vi sto que nl'nhun1 rcs.uhado ha via l'O lhido das sua'S· 
requi~iÇÕPs por cscript•>. talv.cz por ;:ichar -sc que cxorbí ta\!a dai- dcspei as coasignauas 

-nas leis.. anuuaes a que era rn ister fazer-se co rn oll pr~ 1><1ratt vos dessa nova 111is~ão: P ro-
Yiesse.porén1 do que quer que fossc .s1Hnc lha11 tc deJ011 ga. -0 que é-certo é que só aos :22 
.de Fevereiro de 184ã paTtio esse ruiss ionar io da povoaÇão ~e S. Jl <>dro d 'Alcan tara , 
entregue a pen os á boa fé dns pro~nessas dos Botocudus,que desde o mcz anteceden te ali . 
o aguardavão co u1 ·impaciencia , e <1ue de todos os rnàis das aldêas do llio ·Pnrdo tena 
elle continrnulo a 1·eccbcr si11ce1·as·provaç de.dedica<;uo e respeito. · · ... · . 

"' .. 

• 
'· 
• 

. Pcrtcnciiio á lribu dos Camacans os lndios, co.nhécidos nas margens do J equitinJ10-
11lla pela fl enÔn1inaçiio de 1'\1 cnians, ~uj os descendentes coustitliern 'hoj'c a .rn aior parte " 
dos habíta uti,>s de Canav íci ras; e observa o príncipe ~laxirniliano, qúando falla desses " 
lndios (l), qi,;e as dill"ercnças que se notiio eutrc o idio111a dos verdadeiros Cn macans e 
o dos ~1c11 ians,n ii u podé1n induzir ao •~rro sobre este pouto os pbílosophos que se occu-
pão do estuclo das li nguas, pois que convence a' expcri cncía que a separaçto dns t r ibus. 
farn ili às. e hordas ent re os i nd igcnas <la A rncri ca, ten1 rnu it.as vezes i nfl u ido sobr<> a . 
linguage1n, de sorte que se acha diversidade de ''ªr~a~ões de dialecto en tre os diffc-
rentea r11rnos de urna nação, que ali ás se asscane.lhão co111pletamentc. , 

ag e· au BrGsil, .cit., lu1n. 3°, p3g. 17 • . ' 
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dos lndios do Brasil, diz no cap. 10, pag. 33: J•:stes lndios são de côr 
· baça e ca bcllos corredios., tem· o rosto a1nassaJo e algumtts fei ções delle ~ 
rnancira de Chins. Pela maior parte são be1n dispostos, rijos e de bôa es· 
tatura, gente mui exforçada~ e que estima pouco morrer, lemerario na 
guerra, e <le mui pouca consideração. São desagradecidos e1n gr<tnde rna.~ 
neira, e mni deshumanos e cr'uei.s, inciiQado~ a pelejar, e vingativos por 
extremo. Vi vem todos mui u·escançados sem terem outros pensamentos, 
seufto de co1ner~ beber, e matar gente; e por .isso engot:'dâo mui to : mas · 
com qualquer desgosto pelo conseguinte torn1io a e1n1nagrecer. l~ 1nuitas"' 
vezes póde nclles tanto a imaginação, que se algum deseja cnorte, ou alguern 
lhe mete em ca!Jeça, que hade morrer tal dia, o.u. tal ·noite, não' passii da~ 
quelle termo, que não morra. :.'. · · ' i 

1 

• 
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GLOSSOLOGJ A DO$ lNDIOS DO ,,BRASIL. ' ( 1) . 

. . 
~ t" "" ••• 

) 

Os ' Indios .não f'allnvão uma só lingoagen1, p@rém algumas nações tem 
um idion1a que lhes é com~UtJ1. Dizem que u na~ão Guaranys é.á que . . 

' 

. 
(1) Para qne o leitor formasse uma idéa vantajosa da lingna geral dos rndigenas elo 

·:Brasil, li\•emos em vista transcrever aqui a gram~1atica do Jcsuita Luiz Figueira, e o 
Dlccionatio anonymo. que por al1i.corre i 1n pl'(~sso; pl)ré1n s~ndo longo este trabalho; · 
contentamo·nos co1n a collecçã·i de Etymologias que l<'r. Franciscodos Prazcr.es Mara
nhão olfereceu ao Instituto Histôrico Geographico BrJ.1ileiro, que vcrn ilnpt·esso Jl()' . 
tom. 8º, pag. 70da Hevista trimensal. 

Havendo r.onfusão no valor mecanico da lingua geral <los Tndi~enas llrasilt\liros, um 
nos~o con1patrlota,o Sr. lgnacio José ~Jalta, leua einprehendido co1npôr urn. D()Vo' voea:-

' 

. bulario, obra de niert>cimento e de s~1m1J1a pacieucia. , · .. 
O Sr. l\falta;reco1nmendavel por muitos títulos que o ennol»i·ecein,tendo se àado ha , ' 

annQs ·ao estudo das linguas dos .nossos Indígenas,. espera dotar o· paiz co1n um voca,-· " · 
bularlQ que possa habilitar àos que se· quizerem communlcar co1n os ·nossoi; sêlvagen<ti. .. 
Pedindo-lhe. nós "~guns escJ~rechnentos sob1·e o prescnte.Vocabulario Etyn1ologic0', º?'~ · . 
forneceu o qu~ e~ s~bnola transcrevemos \ 1. ). • ·· .. , · , 

. AO LEITOR. 
.. 

~pois que o Instituto Tlistorico Geog~aphico /Jra1ileiro do IHó d e Jan~iro me' 
nomeiou seu socio correspondente, ern i8li3, lembrei~ine de trabalhar 1nais alguni:-t 
.cousa para cite, e que fa1·ia algnm serviço ao Brasil, se lhe <léssc a notida éle al~urria8 · 
etymologias snas. E' vtrdatle <1ue jà são passados 23 annos desde que sahi do BrasH;., 
a minha memol'ia estâ quasi cançada; eu nlincá vi o diccionario grandt! da liugua 'l'u
pinambá; .e talvez alg!Jm sabio brazileiro já terá tractado das ~ty1nologias brasilicas, e·, 

. ' 
(1) BREVES REP.\ROS SOBl\6 ALGU.\L\S ETYlIOLOGl:lS DE Xd llES Bl\ASIS, OFFRRECIOAS AO IMSTITUTO 

IllSTORICO GBOGRAPUICO, l'~LO REVEilE~l>O PAOllE FI\. FUA'.'iCISCO DOS PRAZERES. 

Temos a vista, â pa:". 70 .do tom. so da~~ serie dà «Revista Trimensal de Historia e Geo~ra-· 
phia» uma collecção 3e. etymolo~ias de nomes Brasis,pelo Reverendo Fr. t•rancisco dos Praze~ 
res, e àcerca de todas essas etymologias, pcl.1 maior parté forçadas, e muitas. vezes dando 
resultados absu.rctos; escrevemos est"as linhas, à pedido do inca.nsavel autor da cc Corographja. 
Historica, Chtonographica, Genealogica,Nobiliaria,e Politicado Impedo do Htasil. »Não temus " 
nisto. quaesquer pretenções que não sejão cooperar para o restabelecirnento da verdade, e 
não tenci~namos crit~car, i;nas si!ll irá esse restabelecirnento, sem muita ceren1oni;i, pot'que · 
o contrario estendena muito as linhas deste pequenino trabalho. , ' ' . . 

Para traclar de ety rnolog1as bt«lsis, é -n.ece$sario aprorundat' o ntecanísmo das línguas f_?..l
" 1 ;) 

' .. 

.. 
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falln n lingna geral tlos Int1ios, Simão d~ Vasconcellos diz: que a mudança 

f'm ponto grnnde. Tudo isto me occorren. Porém tamhPnl me le111brou ao Íne!'m() 
tf'mpo qu~ o 1neu trahalho, ainda qne diminn10 e fm1>4'rf1!ito, não dt-i:\an1 dP. ser d·! 
algunu1 ulihda<l.e . ou 'porque <lará principio a uma ohra nov:i, on porque alg111na cousa 
a<·cresc<>ntar;\ a ~ssa ohra talvf'z já principiada. Esta idéa 1n.e v.-nceu, e então compu7. 
a JWqurna CÓllt'CÇàO, que aprPsento. 

No Pará ainda 'innnm<'raveis pessoas sabem fallar a l!ngua geral ou Tnpinamh.<\ 
(rmbora a foliem jii ron1 muita corrupção, como é pro\·~vel), e por isso um sabio 
dt>sta pro,·incia, qne se.ia v•'rsado na dila lingna, e qne esH~ja minuciosamente instruído 
<'ln toclos ~s ra1nos ,1a historia do Brasil, julgo sen\ a pessoa mais apla para ~01npôl· 
urn clicdonarlo das etymolo~ias bra~ilicas'. Es.ta obra, que qnanto ant.esse deve e1n
pr1•hender, sei·á ele gràncle utilidade para as letras'. . ~ . bObretudo para . as lelr?,s brási;"."' 
lciras. .. . . · · i 

1 
"\ 

Alijó, 8 de C\Jaio de 1 S45. ~ Fr. Fran.cisco tl()s Prár:ercs. " ., 
' COLLECÇÃO DE ETYMOLOGJAS BRASILICAS. 

N OlUES. 

Abrni. 

1'\carac1í 

Acaray ( 
1\cnry ( 

• • • Acanroara 

' ACUl'tll"y 

• 

RAIZES. 

Abá-<'té 

Oba-üna 

Acará-có 

Acará-vO' · 
·º 

A • • cara-coara 

Acará-yg 

• 

' 
( -

SIGNIFICA COES• • 

Abalisado, ou pessoa notavel. _ 
Povoação do Pará.. tHo de 
!\1 i na S.-G era<>s. 

restido preto ou 1otaina preta,. 
Hio de Matto-Grosso 

Roça ou quinta dos acarás. 
' Hjo do Ceará. 

Agua ou rio dos acarás. l\ios 
da Uahia , Minas Geraes e 
Santa Catharlna. · · 

[Juraro «os acarás. IUbeh·a ~lQ 
Parti. · · · 

Rio dos acarás.. Ribeira do 
P.a r;í. 

!adas na vastidão do Tmperio, e por isso timidamente encetamos estes reparos, não presuu1ín-. 
do-nos na <iltnra conveniente, é mui especialmente t~ndo de ir de encontro a trabalhos 1jo 
tão abaliz«dO senhor; porén1 elle, como cav:alhefro desculpará a impertinenr.ia, respcitandQ a in!ençlio ; e se não atlingirmos ao fim desejado, outros farão o mesmo' que lizecnos, e ajun-
taritõ n1ais uma pedra a este edifici<), · ~ , ' 

r AnA1Tr~', ant.cs ADAET1<:', vem de Abá,_ homem, e de EtG, bom. verdadeiro, muito, etc., e 
significa en1 G'narany ,e língua geral, feio, torpe, bravo, terrivel, ·cruel, espantoso, dificuldade . 

AllU:"i.{, ant1's Anu 'NA , não vem corno qnerFr. Francisco dos llrazeres, de Oba-úna, sem que 
a al'bi!rio al tere-se a ortbographia do nome, mudando-se h A inicial em O, e ajuntando-se-lho 
µm A d epois rto B, afirn de oh ter-i;e Oba-úna, que não significa em Gul,l rany e lingua geral, 
roupa on vestido pr eto, mas sitn face ou cara preta, visto que fato ou 1·oupa preta, diz-se : 
Aóba- unn e não Oba-úna. · 

Esto nome, que,dizem os missionaríos,fõra imposto pelos Brazis aos .Jesuitas, em razão de 
seus habitos pre tos, parece-nos uma imposição da civilisação aos selvagens cathequisarlos e 
a lcle1tdos: por isso que o vemos igualmente figurando, em r eferencia a Padres, na Ethiopia, 
aonde o Bispo e os religiosos christãos arabes erão assim denomina<ios, pois á vir esponta
neamente dos llrasis, pelo facto de trajarem os Jesnitas vestes pretas, então dirião elles 
Aõba-1\na ou Aõ-bitna. Di7.emos qne nos parece este nome, in1posto pela civilisação, porque 
um povo que não usava vestes não devêra ser propenso n distinguir as pessoas por esse lado, 
e mais, porque vemos figurando nos vocabularios orgnnisados entre os llrazis cathequisa<los 
e alôl:a<los, o depois de longo comrnercio com os conquistadores, outros nomes que igual
mente são-nos suspeitos, pois n necessidade de exprimir idéas, e não outro motor, é unica
n1cnte qnc leva ós homens á invenção ou adopção de vozes ou figuras que as represeotc-m~ e 
n~o a desnccnssidadc, corno pretende este autor erv urna nota da pag. 78 : esses nomes suspei
tos <ln ori~crn lntina de qu1~ acima fallamos, são Pay, J\Jay, Abbade, etc .,~tc., e,.. por corrupção 
:Maya, P.aya, Aharú, etc. , lendo 9s Ufazis, para expri'rnirem tacs id~as , Cig, mae, Tuba , pay, 
Payé,i Padre, Sacerdote, ou medianeiro e.ntrq o hon1em e as potencias sobrenaturaes ; o qu6 

' 

• 

• 

( 

• 
' 
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e variedade das linguas é taml;am duvida curiosa; porqne ·aquelles pri-

A 1nan1btly ( 
A Oldlllbuy(. 
Amanajós 

Atnana1~~ 

/ Andiróba 

Anaj~ lúba 

Araqu:íra 

Ara ray 
A rara n guà 

Ararapirá 
Araraúua 

Dainbuy 

Buypéba 

, 

Ca1nbaybas 

G.ihctés 

Gahfté 

. . 

' 

I 

. . 
' 

'· 

• 

Enalnbú-yg 

Atnanajtí 

Amanajtí 

JanLli-iróba 

.. 

Anajá- ly b~ 

· A' ra-coára 

Arára-yg 
A' ra -rangába 

A níra -µirá 
A r(1ra-úna 

' 
Bacába -yg. 

llan1btí-yg 

Boya-péba 

C(lba-ayba 

·ca.i ·eté 
{ 

Caá-eté 

Cajá-ayba 

(, .· , 

llio dos nciinbús . Hio de S. 
Paulo. l\io e s\!1·ra <le ~hHLo 
Grosso. 

Alaodao pu brcinco. ~elvageus 
, do l\'Jarãuhão. 
Algodão ou branco. Selvagens 

e.lo Pará. e 

Azeite· amargnso. Arvore q11e 
dá azeite, bom para h1z1·s e 
sabão. 

l'Ugd,r abundante d' ana,já• ou 
anajazat· t\io do Maranhão. 

Buraco do dia. ~lonte de S. 
Pa ulo. 

Rio das. a ráras. Tiha do Pan\. 
l'o , re1das hora,s ou relogi9. Hio 

. dt~ Santa Ca1 harín,1. 
'Peixe ará·ra. Hio de S. Paulo. 
Arára preta. Especie de papa

gaio: 
Rie da bacába. Hio do Rio de 

Jant'ii·o. 
J~i<> dos ba·mbús . Ri0- do llio· de 

Janeiro e de Miuas Gcracs. 
Cobra· ?THÍ ou ·venenosa. V il ia e 

Jlha da Ballia . 
1'Jata'. virge 1n. t\nt~a nação. 

·sei vage1n de Perna1nhuco. 
respa má .. No1ne de llU'l<l trib a 

de lodios de Ma lto ( J.ros.~o. 
Jl ata- -birgen~. Povuai;ão de 

~finas Gcraes. , 
f aj'á 1naic. Uha da Bahia . 

v-em da impertinencia de querer-se que as primeiras palavras da infancia sejão por todo o · 
u!'liverso as mesrnas,a ti1n de entrever rcsquicivs de u1na lingua universal, be1n' cún10 preten
d ia-se que os Brasis não tinhão Deos, nen1 nH, nem lei, pelo facto de terem de n1enos a lgu
n1as letras no ~eu alµhabeto, quanclo nada disso lhes fa.Jtava,con10 st vê em Tupá, Deos, Tccú, 
L-ey, Tubichába, Chefe, etc. ~ . ', , 

ACAllAcu'. Este nome nãu ven1 de Acara..:.có, como' quer este autor, nem significa, noça do 
Acará.: porém vern de Acaracú, no1ne Guarany, que significa vinho de batatas, de 
tnand1oca, e.te. 

ACARAY. Este nome applicado a diversos rios, auCorisa por esse facto a etymologia e sign ili~ 
cação dada pelo autor. 

/• 

ACAl\Y. E~t,e non1e n<io· vem de Aca1·ú-ig, nem significa Rio dos Acarás, mas vem de Acarà,. 
p(üxe .9u gárça,assiln d_eno1ninados; e de J ., partícula din11nutiva ; e~igni fica .\cara pequeno, 
c.;pec1e meno!'. · · · 

AC.\luco,\ llÂ. Este no1ne não vem de Acará, como se pretende, mas sim de Acari-co ara, 
1.. e mio Si[4nilioa Rio dos .\ cartis; porén1 naturaln1ente,furna ou tóca dos Acarís, por isso que estes , 
peixes praticão oóvas na area para abri0 arem-se da .violencia das correntes. Alén1 disto, tan1-
bcm <lern>rninào Aeary, tuna especie de 1ap<1ro de que falta Thevet, e que vive em tócas. 

ACUl\Ul\ Y. Este nome não vem de Acara--ig, como tt uer o autor : Acurú, significa allíbaxos, 
elevações provenientes de contusão; e. Acurury, acreditarnos vir de Acurú, e da repetição ela 
ullin1a syllaba d~ Acurú, formando Acururú, e de .J, pat·ticula persevera tiva: o qul! fudo é 
n1uito us~do nestà iingua; vindo dahi Acururu-y, ou por euphonia Acurury, que significa, 
cousa constante1nente cheia de <tltibaix:os. 

AMA~lllAY. F.ste no111e não ven1 ele Enambu-yg, nen1 si3nifica Rio elos ~ambus, mas sim, (;o 
nunic guarany ele urna l'.?specie ele feto> ou herva. · 

. . 
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meiros povoado~es do Brasil fallavão uma lingua ~porqu~ não podíão ser--

Cajubá 

Canguçú 
• 

Cílpiharihe( 
Ca pihary ( 
Caracú 

Ca1·ay . . 

Cayapós 

Cayoába 

Cayté 

Caynrtigua~a 

Caynrthni rhn 

Coa ri 
Corna nda tíll~ ( 
Co111<1ndatú1Ja ( 
Grnmatay 

Cúçt1ápá11l · 

Cunhambyba 

Crun'latay 

; 

' 
Caá-jybá , 

AGánga-oçú 

Capibára-yg 

Cal'íl-Çó 

Can't-yg 
; t .. , 

('a'" , . ;e cl- JlOI a · •_,· 

Caá-abá . 

Ca<í-elé 

Gaá-urú-gnaçü . 

Caá-nrtí- nlirítn 

ÜQftra- í . 

éomendá-tyba 
Ca·umatá-yg 

Cuaçú-apára 

Cnnhám-ayba · 

Cru ma lá-yg 

' 

, 

Braço de mato. Lagoa do Rio . 
Grande do Sul. 

Cabeça grande (1. ). Especle de 
onça. Hio ,do Rio Grande do 
Sul. . 

Rio das capiváras (~} . Nome 
de val'ios rios do Brasil : 

Roça ou quinta d• cará . Serra 
e Bio do c .. a1·á. . 

Rio do cará. ' Rio do Rio .de 
Jan••i ro, . . 

" · ll1abitaclor .. dos matos. ·Naéão 
)' · , selvagen1 .ele Goyaz. · ~ .' 

• !ração do matu. Rio do Hio de 
Janeiro. ' 

.Mata "Virgem. Villa e Rio do 
l-'ará. · ' 

Côfo de mato grande. Ca· 
thrn~ ira de !\tatto Grosso. 

Có(o de mato pequeno. Ca
, choeira d t> l\·lalto Grosso . 
Buraquin}to. Rio do Pat'á. 
Sitio abundante de ( eij ões, ou 

/ eijoal. Hio da Bahia. 
Rio dos crumatás. Rio do Rio. 

Grande do NOl'IP. • 
r eado de cornos tortos 01' · f'a- ~ 

mosos. Casta de veado. · 
JJf ulher má. Ilhota do Rio de 

Janeiro. 
Rio dos érumatás. Hio de Mi

·úas Gcraes. 

1 • / .._ 1 " 

AMAl\tBUY. Este nome niío vem de~Enamliu-yg; porcén1 vem de Ãmãbói: Ãmã, quer dizer~ 
. agua~eiro , e Boí, sigaifica perseverança .do feitO ; como se disseramos tempo c~uvoso, .c~uv-a 

conti11 un. ' · , · 
· A:\IA~AJús. Frei Francisco dos Prazeres,, diz que este,nome, signifi.ca a lgo~ão ou branco, 'e 
que vem de Amana-j tí; porérn .i\.mà ou Amãna,_ signifiaa aguaceiro, circuro. Não depa1·an1os 
com µarl:icula Yo, qu·e convenienteinen-te concorra con1 este non1e, e em tal deficiencia acei
tar1•mos a particu l~ Yu,de que lançou mão o autor ; porén1 Yú, significa, espinho, ptlscoço, vir, 
am:i rello, ir, acontecer, til.>io, portre, que se ·não prestão a concorrer com Ãfnãna convanien ... 
temente i nesf,e caso vira de Ãmãna-yg- u, e significará beber agua da chuva ; pois não póde 
significar nem ~lgodão, neni. brat}CO. pelo facto de ser essa a cõr mais geral <lo algodão. 

AMAXA1us. VeJa-se o que hca dito «cerca de Amana3ós. 
ANn lRÓRA. Quer o aut-or que este nome venha de .land i-irl'.iba, que significa azeite amargoso; -

porém, não casando o nome com a etymologia, segu1~-se que v em de Andigra, arvore chamada· 
Angelin1, e de Çóba, fol ha; e fórn1a Aoctigra-çóba, ou Andigra-úba ou Andirqba, significando 
folha de angclim: tambem póde vir de Andigra, aogelim, e de Iróba, arnargoso ; esignifical' 

· ~ngelim an'largoso ; porém certamente não vem de Jan<;ti ou Nhandi e de Irúba, para signi-
fica r azeitP. amargoso. · . 

AN.\JATU' t1Ah v eín, como diz o autor, de Anajá, especie de palmeira, e de Túba ou Tygba, 
fre<1uenci:i, a nndancia; e significa Anajasal . . 

inA9u.\RA. Este nome póde vir de Ar.a7eolira, como diz o autor, mas não significa Buraeo 
do dia ; poiso nome Ára, significando luz, sol, d,i~, .m_undo, tenlpo, etc., tambem signi.~cá Aràra, 

(i ) Asso, g 11 " t:t11, ou O<)Ô, siKnifica grande. ;o 

(2) Un& dízr.ni capibára, outro~ capivára. • • 
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muitos, nem, quanrlo o fossem, podião ser tantos como . sabemos t~rp os 
l 11dios, que chegiiq a contar-se mais de cem diversas) como se mulliP.licou ' 

e \ ' urua up1J1a 

Cun~r'upú · 

-C~~nruy · 
C11ru1yba 

Cnyah<\ 

Giparaná 

Guaji ni 
Guaí·~1pés 

Ouaratiba . ' 

Guµratinguetá 

Gllaratuba 
, 

Guaximdiba 

Jacarépuá 

Jacaray( 
· Jacarcy ( -· 

• 

, 

• 

' 

- ' ' 

" 

, 

', 

Ctu·urú-plrá 

Cururtí- pó 

- Curnní-yg 
Cu ní-1 y IJa 

, Cúia-abá 

Gy-paran:i ( 1) 

' 

Guabirú 
.auará-pé 

Guará-puáme 

, Guará-tyba 
l 

Guará- linga-eté 

Guará-tyba 
1 

üuáxinim-t'yba 

Jac~ré-puáme 

' 

~acaré-yg 

' ' 

• --.. 
' 

( ' 

Peixe sapo. 'Lagoa do Bio de 
Janeiro. · • 

Mão de sap•. Hio do Mara· 
nhão. 

Rio dos sapos. Rio de <loyaz. 
Sitio ab~ndante de p inhõçs ou 
· p inhal. Villa de s. Paulo.' 

Tribu ou .nação das cu ias .. lUo 
· e comarca ·de :\'lauo Grosso • 
J1 ar dos tnac/tados . iuo de 

Mauo Grosso . 
Rato. Cachoeira do Pat·á . 
Cçiminho dos guará§. !.\'lontes 

de l'er11a1nbuco. 
Gua:rá em pé. Campos ·d~ S. 

tia ui o. · 
S it io (1bundcin te de guará.s . 
• Sitio do Hio de Janeiro. · 
Guará mui to branco. Villa de 
. s. Paulo. ' . -
S it io abundante de g1taras. 

Hio de S. Paulo~ , 
Sitioabundante de guaxinins. 

Hios do •fl.io de J~neirQ e 
·vol'to Seguro. 

Jacaré cm pé. Lag~1 do Rio de · 
Janeiro. 

Rio dos. jacarés. Villa e ilhota 
· do llio de Janeiro. Rio de s. 

.)"Paulo. , · , " 
,- . . ' . 

pois este nomo l'Fo mesmo A'rà com a segunda syllaba repetirt_a,e é nest~ accepção que· deve 
s~1~ ~mado no caso vertente ; vindo dahi ·Araquára e Ara1·aquára, COfl\O tambem se diz, e 
s1gn1ficando, couto de Arà rai~ · 

A1t,\.ltA:Y. Este r,it>1ne, dado a uma il_!'la,repe:Je a etyn1ologia e !l.significação dadas: . f\. r!\ ~·a-y. 
vem pois de .\ r<1ra, passar•> conhec1do, e de Y ou Ygba, a.r-vore, em· gu&rany; e. s1gn1hca <r 

• al'vore por ,ellas freguentada com predi lecção. - , 
• Al\.\1t~1·11t.\ , nã_o p0de ~ir d~ A~·ár~-pirá, como pretende o.~utor; pois senc~O> a~sim signlfiqa

r1a. ·peixe de arara, e nao peixe arara, pc1r isso que nest .. hngua se não adject1vão substan
t ivos; porém. vern At'<ltapira, de Arára, passaro conhecido, e de Pirã, verm~lha; e significa 
Ará r'a vermelha. ,. ' , 1 • , • • 

AR.\ll.\ U'•VA, vem de Arara-únJ, con10 diz o autor , e" significa vulgar1nente Arára preta ; po• 
r(;m cabe este nome A A'rahyacinthina ou Arára azul . · . 

BACA:l:' não ·vem de1~acába-ig, signillcnndo, Rio das Bacóhas,porque o nome répelle a·.etymo
logia, e mais porque, no Rio 'de .Janeiro, assento deste r io, rião vegctào Bacúbas; porén1 Ba
cay, vem do u.om.!s"l portuguoz, Vaccà pronunciado á guarany ,ou segundo o a lpbabeto de lin~ua 
geral,.aonde não ha V,e é o Bqne s1)p1)re es~a falta 'na a<iopção de no1nes estranhos,con10 em 
Cabáru, cavallo, etc., e de Yg, r io; significando, Rio das .Vaccas. · · 

HAMHUY. ·este nome, q uer' o autor' que venha de Bamhú-vg, significando Rio dos Bambüs. 
O bambú, planta e nome, ~ão asiaticos, e ha pouco ternpo"éulti vacto no Bí'asil, aonde abun

dão outras especies naturaes de gigantescos gra1nineos, denominados, Taquâra, Taquarl, Ubâ, 
Taquaruçú, etc. , e so1 preb,ende ver um dos nossos r ios, que certaxnente não é guarnecido por 
bambús, com essa deno1ninaçào, que apenas tem de bras1lic<r a letra .tg ou Y ,- ,significando,rio. 

(1) Os Tupinarnbás muitas vezes davão o non1e de nrn r (paranil) ao Rio Grande, e 
talvez ao que se tornava 1n uíto grande na occa5 ião das t hcias . . Ao .Oec auo chau~avão 
)far grande (pa raná-oçõ). ' 

• 



y 

' em tantos e tão diíTerentes? Quem foi o autor dellas? Em que c·scolas 
apren<lêrão, no meio dos sertões tão bcerta'clas regras dé gramrnat~ca, que 
• 
~-

Jacuy 
. . 

Jaguary 
, 

Jt1g11a ríh<· ( 
Jaguarípt.~( 
Jag11arúna 

Jaguaryíba 
Jaguaryquatú 

Jandiatiba 

Jandiay 

Japaratúba 

Jacú-yg 

Jagoará-yg 

Jagoára-...ayba 

Jago:íra-liua 

Jagor1ra-yg-ayba 
Jagoára-yg-~cü 

Jandi-tyba 

Jandi yg 
' 

Japára-tyba 
• 

t ~ • 

Yg-ç;.\i 
Yg-có . 

Jerica-coâra 

Jgára-'pé 

Rio dos jacús. Rios cio l\iq 
Grande do Sul e Minas G1~raes • 

· l\iheira do Biode laneil'o. 
.Ri<> dos cães. Hio de l\1i!las 

Gt>&.·a.-s. l'lonte de S. Paulo. 
Cão máo. Hios da l3ahia e 

ct?aní. . . . 
Cão preto. Lagoa de Santa 

Calharina. 
Rio do cãomáo. Riod~ s. Pan lo .. 

· · llio do cão bom. Rio de S. 
Paulo. 

Lugar abundante de azeite. 
Hibeira do Pará. 

Rio do azeite. Sitio do l\ilat·a .. 
nhão. 

Sitio abundante ·de tortos ott 
aleijados. lUo de Sergipe de 
El-rei · 

llio azedo. Hio d·o Panl. 
Agua ou rio da roça. Villa do 

Cean\. · 
Buraco das tartaru.gas. Silio 
" na ;costa do · cear:i~ · 

' 

' . 

Caminho . de canô-i~ :No~e d_s 
· · var!Qs esteit08 ' 01i rló8 · pe.:. • · , 

quenos. · · 

._ 

• 
Yg-assti 

Yg-apó 

Igára-yg 
., . 

Rio grande. ·Rio do Rio de 
Janeiro. 

Lugar (Llagadiçf}. Valle da Ba· 
hia. Villa ~ Rio de S. Paulo, 

"' Rio das canoas. Hio de .\Iauo 
·t Grosso. ' 

• "' ... \. 1. ' 

novi>ÉBA. Qlz o autor, vir est~ nome de. ·Bóya-péba, e significar, cobra · má ó\t venenosa~·; 
porém Boy-~b, em lingua geral, e Mboi-'péb, eD;\ guarany,~signíficão cobra cha~, .. 

ciBAYRAs, diz o autor,que ve1n de Cába-ayba; e si~nifica,· Mata virgem :·quanto à:etymologia 
c•ln.cordamos, ,mas discorda1nos quanto á significação, poj.s parece-nos naver uma tro.;a 'ele 
~ignificaçõe3 entre este nome o Caheté.s; escr~venpo-se a~gn1ficaQão r>,este. defronte c;laquelle, 
e vice-versa.; por isso que C:iba-ayba, quer dizer b0spa. m:>rdaz, e Cahetbs, .:mata virge1n. 

CA.Htrrics e c.~íllTÉ ve1n de Caáeté, e significão, mato virgem, e uma especie de bananeira do 
m;ito lTbalia, Velloso) en1 cujas folhas .embrulhão bolos: com o primeiro destes nom1is deno.-
1nioav.a-"se uma valente tri~uqae babitava·«".rras do Nol'te dó ~mperio,:e que foi exte~·~1ioada. 

c1J.AY~u, nll? vem ~e C~Já-ay~a, co,m.o d_1z o autor~ mas SJm de CaJa-yba ou AcaJ~-yba, ~ . 
não s1gn1fica, Ca1á-rnau, pQf(~n1 s1 m, Ca1aseiro. '1 . 

CAJun.\, vern de Caá-Jyhi1, como pretend. e o autor, e significa, braço de m(}to. 
CAl'iGUç1J', vem de ·Acãrtga-oçú, e ,quer dizer, cabeçudo cabeça grande. 
c .. \1•1nA1u1m, C.\l'rnE1uttE, cAP1unusE~ não ve1n de, (,~apibé\ra, e 'de Yg, co1no se pretende, nias 

parece vir menos forçadamente de Cabibára, e de Yby, ter1·a das f.ap~varas. 
CAl'lllAllY, ven1 deCapibãra e de Yg, e diz, Rio das Capivaras, co1no quer o autor. 
cAnAcu', não ven1 de Car'á- có, nern significa, roç·a ou quinta do Cata: o thesouro da língua 

G11arany ,diz : Caracú, vinbo de raízes, como batatas, etc. 
, cA RA.Y, não vem de Car1i-ig, nem significa, Rio do Cará : o thesouro da língua- Guarany diz : 

Caràl, astuto, nrn n hoso, etc. 
cAYAPós, não ven1 de Caú-póra, habitador das matas, como diz o nutor, mas sim, ve1n de , 

C•1y<ip:).ou de Cal\, nialo, e :le lgapó, pantano ; isto é, alaga<.ii ço, brejo. · 
• 
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nilo falta nm ponto nti perfeição da 
conjuga~ões, activ.os e 'passivos '? 

Inabti 
l ptica 

Jray( 
Jrit·y( 
Jroy( 
ll'apirân~ 

llábayana 
' 

Ilabóca. 

Itá1'.ulomy ( 
It í1cuh11nim ( 
ltaín1 
llan1aracá 

·Itaohaón 

ltanhén 

Hapév.t 

Ilnpicnní ~ 
l tapncurü 
Itatinas 
.. 
Jt1n1iay 

1 

" 

' ' 

> 

• 
~ 

\ 

Yg-~na1nbú 
Yg-pucá 

Yra-v"" • r> 

Yra--piranga 

Itá-bayãna 

Yg-tabóca 

!Lá-cu rumitn 

Itá-yl{ . 
Itá-tnaracá 

Ita-nlH1ém _ 

Itá-nhaérn 

Itá-péva 

Jtá-pucnrú 
Ilá-úna 

Jandi-yg 

praxe de nomes, verbos, <leclin.aç.ões1 

~ 

't: 

.. : 1 

Rio dos nambús. nio do f'arJ ; 
l l io do rizo. IUo do Rio -de 

Jan1•iro. 
Rio do mel. Rios do Rio 

Grande do Sul e Sa.11la Ca-
thariua. . 

M el vermelho. Rio de Sergipe 
de El·rei. 

Pedr;,i ifa Bahia. Set·ra e po
,·oação dP, Sergipe. 

Rio dlis tabócas 01.t canas. n.io 
. do Pará. . ' 

Rapaz de pedra. CaJ>f~s no 
Maranhão. Minas Gera~s ~ 
llio Grande do SnJ. .,,' . 

Rio àas pedras. IUo do Piauhv. 
Pedra de ma·racá ou de cascii-:. 

'Vel. Jlhota de PP-rnamhu~o. 
Alguidar de pedra. Ribeira· 
· da Bahia , e Villa de s.· 

Paulo. ' 
Alguidar de pedra. Rio de 

PorLo ~gn ro. " · ,., 
Chapa de ferro . Serra do Rio 

de Janeiro, ~ Villa de S. 
l'anlo. .., . 

Pucaro de pedra. Rio do Mara
nhão. Arvore e Rio Ja Bahia~ 

Pedra negra. Sitio de Porto 
Seguro. ~ 

Rio do azeite. Rios da B&hiá . ~ . 
e S. Paulo • 

CAYOÁBA, nã~ vem de Caá
0

-aba, e não significa, nação do mato; . mas sin1 de Caá; mat~, e de 
Yoabi, d~sigµul; isto e, mato ~ão igualmente basto. : . 

CA YT~. ve.ia CAllETÉ e C.\ lllTE. . -
C.\ YtJl\U'GtrAcu' não vem de Caà urú-guaçú, nem significa, Côfo de mato grande, ma$ siin ae 

~ayu1·1~guaç1\: planta conhecida : Càá, matq, e yurú, boca;. isto é, boca, entrada do mato, por 
isso que esta planta vegeta de preferencla iÍ luz. 

CAYURU'MrR tll, não vérn de Caá ·urú-rnírim,nem si~nifica Cõfo pequeno de mato, mas sim de 
Cayurúmirim, planla conhecida, e menor do que a precedente. 

COARI', vem de Coára- í 011 Quilra-í, e significa , furozinho, covinha, buraquinho. 
- COM:\~DATJIJ.\ , CO:U.\~UATllJE, C0~1.\XDATU"BA, CO~L\:VO.\TYB \, COYE~DATYBA, vem de Comandã-

tigba, e diz : feijoal . · · 
cn.u~tATAV, não vem de Cr umatà-yg, mas sim de Curymãt.ã-yg, e significa, Rio ~o.> 

Curimatans. 
cua ua u'Pr:vA, não vem d e- Curur úpirá, mas sim de Cururü, sapo, e de Pignhã, lista de alto 

a baixo; isto é, sapo listrado,e não sapo peixe, como diz o autor. 
curtURUPU' não vem de Curul'ú-pó, mas sim de Cururupú, e significa, o som que produzem 

os sapos, e nunca, nião de sapo. · 
cununu~, p6de vir de Cururu.:yg, significando, Rio dos Sapos, ou Rio do Timbó,- que tam-

bem se diz, Cururú , ou Riodo.Casca lho. · 
' ' CUJ\UTYBA, não vem de Curú e de Tyba, mm; sim de Cnrl, pinhão, e de Tygba , frequencia ; 

e significa, Pinhal. · · ' ~ · 
CUYAu.\. Este nome não vem de Cnia-abá, e portanto não significa , nação ou homem das 

cu ias, como pretende o autor ; mas póde vir de Cul, aquelle, aquella, e de Abá, nação, homem; 
e srgniticar, Rquelle llom~m , ou aquella nação. Gl'a.ode numero de radicaes oão existe n.o.:; 
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, . Os lnd ios respondêrão .que o 'eorrer do tempo e a, variedade dos lugares 
forilo as causas da variedade das' línguas entre elles. 

1 

_ 

Jundiayb.a 

JUl'llÓCa 

JUl'UÚUaS 

l\f aracàçu mé 
( ' 

l\fa·racanatíba 

A-Jaru y 

~Ieroóca 

Moroentiba 

Moroim( 
Moruim( 
Murityba 

Múrutimoatâ 

• 
Mutuâca 

Mutuóca ' 

Nh~ngaytias 

' 

• 

' -

' r· 

·. 

Jandi·ayba 

Jurú-óca 

Jurú-úna 

' '· 

Mal'acá-çuaçú-mé 

l\1aracaná-tyba 

Mel'lí-óca 
..... 

l\>lerui-tyba -

l\·terú-í 

Merú-tvba • 

Murutfm-õatá 

\ 

l\.1utúm-áca 

Mutútn-óca 

· ~heéqg~ayba. "' 
•, 

• 
Azeite mrío. Arvore do nil> de 

Janeiro. 
· Casa 0u habitaçqo dos jurús. 

(<·ast;i de papagaios. Serra· de 
l\1inas Ge1·aes, 

Boca negra. Antigos !':elvagens 
do Pará. '"' 

Chocalho de cabra. Lagó rlo 
1\iJ a ranhilo. 

Lugar ab,undantc'de maraca 4 
. 

nãs ,(casta ·de f)apágàios}• · 
Lago do Pará. ' 

Mosquito. Hio e Uha <\e Santa 
Catharina. 

_Residencia ou sitio das mos-
, cas. Serra elo Ceará. - . 
Sitio abundante de inosquitos. · ' 

l\ibeira do l.Jarú. , 
Mosquito. 1\ldêa d•! Sergipe de 

RI- rei. 
Si tio abundante de moscas. 

Povoação da Bahia, 
lJf uruti1n q'ue anda. llhol~ 

fluctnante de um lago do ~1a 
ranhão, na qnal vegeta entre 
outras plantas a, palmeira 
murntírn. 

Corno ou penacho de mutúm. 
Hio do Parú. 

Casa ou habitação dos nu.itúris. 
Hahia na cos ta do Pará. · · ' · 

Má linguagem. Antigos.s~l va-- , 
geqs do J>arà. , , 

.. .._ : 1 ~ ~ .. !"'. 
1 ; ~ • ,:,. 

vocabular ios, e isto muito dificulta este trabalho, e mesmo· obriga a aceitar o que, dos elemen-
tos á mão, póde vir de mais racional. · .'- '. · , · 

GIPARANÁ, não vem de Gi-parana, mas sim,.de Yig-parârnã, e diz, rio; e não mar, dos ma- · 
chados,ou das cunhas, ou das achas de pedra de«rue usavào. " . 
~uA11au'. não vom de_ Guabirü, rato; ·mas-sim, de \V-ngerú, Oagerú, Guagerú, arb~sto fruc-

te1ro que abunda no pa1z (Chrysobalaneas). · · 
GUARÁPES, antes GUARÁRAPRS, não vP.rn de Guará, a've mArinba, e de pé, caminho ; por isso 

que o caminho dos volateis é o ar ; porém sim de Guarárã, tambor, e de pé, preposição ou pos
posição que se aj unta aos nomes de lugares quando com elles se responde a peq~untas; o 
nome Guarflrá, tambor , era 'dado á esse mbnte de P~rnambuco, em razão d o r uido que as 
aguas das chuvas fazem d espen bando-se por suas anfractuos1dades, e se alguem perguntasse 
a um dos naturaos desses lugari~s. para onde vais ? ter ia em respostà, Guararápe, se o respon
dente cte facto se dirigisse a esses n1ontcs; isto (:;, para os montes Gua rarás. 

GUARAPUÁUA., não vem de Guará, ave marinha, e de Puâme, cm pb ; ,e não sigt;i ifica, Guará 
em pé. Não virá rnais naturalmente de Guilra, especie de trado, e de Apiãba, porrelinho; isto 
é,.Guara-Apiàba, especie de massa, sendo d~ um lado porrete, e do outro u1na especie de 
Yerruma ou trado, ou furador, q ue lhes servisse de ar·ma? . · 

GU,.\RATHU, GUAHA:I'U'nA, vem de G_u,ara- tigba, 'como diz o autor, e significa, sitio abundante 
de guarazcs. 1 • • , 

GUARATINGUETÁ, não vem de Guaratinga-etê ; e não quer di~er, ~uará muito branco; nias. 
vem de Guart\- linga-etú, e significa, lugar abundante de guarazes brancos : co.1n guanto o Guará 
emíuma das suas mudas upresente-se branco, não nos parece bastante para dar lugar a esta 
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·r.,· A:~}ng~lt c~mmum.sohre a qual r,ompo7. a ·Arte ljníuP,rsai (') , pad•re José· 
de Aricllieta. fallão os Tabayares~ Tupis~ Tupinambós, 'fup.inaq·uis', Tu pi-·. 

' ' 
1 ; 

facobayba ' 
, 

P at:úffils.' : 
! \ ' ~ " " 

C", ~ ·:oi.. ~ • 

Pacuy · « -s '· 
. . 

.Pagcú 
' . 
~· " 

-~ J • .. 

Pará ; 

~ • 

1 

I 

" . 

' 
. ' 
J 1 ; 

_ t · Pacóva oú banana má. Ribeira·:· 
do Rio d~ Janriro. 

•' ~ ., Pacóba-a.yba 

··, P<íCf!-·Prlf~ª· Antigos 'selvagens 
.· do·Parh. ·' ' 

Pàca-ilna \ f ' li •• ' .. ' ' t · 

Rio d<J1 pacú!-. nio de ~1inas ' ' Pac6-yg 
. . (.ferat•s. , : 

: ~ .. , . : ~' ·\:. Bé1/~ãour9 de feiticeiros. nio 
~ ~ ' · ~ '. " · de Per11<imhuco. ·' · · 

~ "• Pe~·~e! Prbvindll. do - . Brasil •. 
"' • . ;; ltio ftl' l\1i,na~ ,nerae~ • . 
• ~}t i\· •" : !'ti:re bom. · l\i~e villa'de Minas 
"' Gerae.1t. 

•, : ' ' Pagé~taq ' 
~:-·";( \ 1, <l 

" Pfrá 
.. 

• 4. Paragâu 
. . ~ . , Par'ngoâ t Papa,qaio. Rio de .: Mátto..;-. 

. I 

' • .. 
' ~- . ' 

• • 
· ( ' 

; 
r 

• 

, . . 
• 

• 

1 

>~ ,; /"!._ .. , . "'rosso, , . 
P11'Tagoá..:yg · ' ~ ll:iq iÍos papagaids . . Pontn no; 

"' ' Pará. ' · 

' 
· · Raragharf 

Para~áy • J?aragoá-yg ... "' Rio. dos papagaios. Rio, q1tà, 
;,, , , • • • · J.:, , \ e!D: '.parte divide o Brdsil da. 

1 .! ·' : .' . , • ., ; •4'~ ~ J • • · America ~lespaohofa, inde4 

;. ::• ... ' : . ~A peildente,_ ao qual atgunli 
;; <'. · t rr • ;i~ ~ ·,.1 , ·. ,~ ~ chamã<i'Ri,o da f>rata. , . .. ~t:::~ · , • ''· "~':.··; Plr;i-y~ ·:" ;·~~~' . R~ ·a~.peixe.'· t\i0.do:Plaulyr.; 

Paramiríin ~ 1-' •• • - Pil'á.:.iniríll\ •• , Ptixe peq~eno.1 Rio~·~a '&hia 
.. , . r ~ . ) ""., . ·e Pernamhricn~ · · 9 

, 

· Paranamli-ím · · par.anit~n1irí1n " ' . Mar pequeno. · R'iQ.ilda· Ilahia. 
J?ar•lnápanén~a \Paran~pané1no ' ~ Mar que não presta,- oµ sem,. 

, . ~ _ . , . : . .,, , . . • · '. , pr;estimo. 1~~ de, f-.: i>uJd9~, 
;>- ' ~!"! ' • ' •, .-':J .to: ·t,1 .... • '.' 1._ ' ' ' ~ 
' > • .. 1 • _,

1
,. 1 

' ' ' ~ t • f '- ' \, • ,\Tt:·~ •1\ ,. ' ' ., .,. 

4en~n1ioa9ã~, quê nos faz s.uspeitar de. que o nome Guará era tambem dado. por éxtensão '$s · 
garças. · 1 • • ' · • • • . • ~. 
, · ~UAXI~tH.B.\, ,antes·~. u~t1Nórsi,. não v:em de Guaxiním-tyba; .nem signif\eà '~i~io a~u'!d~rite 

"d,e :guaxtOítns ;. p_or:ér:o vem, assim como Guaxenctúba, Gua·xan'dúba,· de Waxunç, \V'a,x.1,na, . 
Guaxirriá .(Urena Jobata), especie de malva silvestre, e de Noliba,que vale o ·mesmo que Tigha; 
·J>orén1 eomoT mudado em Nol, por concorrer com dicção nasal: e quer d izer .,\Vaximal ou 
Guaximal. · · · · , · , , . · "' .. ., 

''.) JACA~ÉPu.\; J~t~l\Él!AUA', ,~\l.C~RltPAVRA.', J,\C~R&J',\G.U"': ... ; {t~t~sp~m~~ sãos~qni·rji~S~·º ·n~o ; 
vem de Jacaré·puame, nem. sagn1tl~ão, Jaoâr~ ef'01'pé, r~ IS$O que, os )atarês e os mais ·rcptis-, ' 
mesmo d&itado• estão em p~ e estando ern pé estão de{tado_s; ma~ vem de Jaearé oú Jacará • 
~eh~ de crocodilo,.1nais de Pã~, coü~a collo~da entre ?uas, intervallo, ~. de Á, estada ; isto·· 
é, lfica~épau-íl, ou J~caré qu~ esta 100 ·u1térvaHo, ou. entre ~uas co~sa~. / 1:ani.bem p~de' vu· de 
'Jac~r1~a·; poça, lago1 "etc., e de Apuá, forman40'Jacarà.1J'H,1·a que ~1gn1fica pbça· 'reiibriaa, laga 

~ ~ . . , redondo. , _ · . · , ,. . : 
' · · · i.u;AÍlEf"OU J,,CAl\4Y vem ·d~ Jacaré-ig, e significa, R.ió do Jacàr6.ou d'os Jacarés, como quér 

' 1 • 

. ' "' l 

. .. 

o ~utor. . , · . . . . , .. 
' . J·ACUY' vem de 'Jac.ti-ig,' é significa, Rio dos J·ac,ús, eomo djz º· ;-utor. , ,. . . . ' 
· ' • iA~tiAa·Y •. •vem é:lé · ~aguára;:1g o.u Ja'goára-i~, · e ' não !fe Jag9a~·á-ig, como diz õ' autor, neQi. 

s1gu1Jlca llto dos Cães, Rlc'ls sim Rio das Onças. ~ . .. , 

. '. • '!! ,. ~,. • 

~ • ·E' certo que a introd11ção t\e granctes cães ·fe rozes no.J)ai :i;, fez:que cxteo~ivamente 11e lhes 
dé~e o n9rneiJ'~giiára,, e ~,}i:.b~st,sinte razãc~, .não sú pela semelJaaüça cort_10 .Pel~. f!-lro.cidade ·; 
porem sem .duv1da•!f1t ll)ats natural que os •rios,. nesse:h ten'.I pos, fossem ma~ ft.equentados por 

• .. 

; 

' . 

,onças do que ptjr caes. · · " 
• ' 'AGUAl\Jn&1' não Y~ ,de .Tagoára-ayba, nem significa, cão máo, co910 diz O autor; ma Sim ele 
Ja~uára-1gb1g,. e s1gn1tica, t.erra de,onç;t. , . · 
' ~ ·~Af.UAIUPE,1 uão ·vem de Ja!?Qàra;-ayb~, ·nem si~niflca ·ei'io mà,o,. como quer ~ autor; porên• 
.veu1 de .Ja~uára, o~çà, e de l:!pG,,que significa, tiouoa, mancha, mu'ito&; ~ ·dahl a significação. 
de onça pintaua, ou de 1uní_~as onça-s. · , 
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goaes, Tnpiminós, Amoigpyras, Araboyaras, Rariguoaras, Potigoares_, Ta· 
moyos, Carijós, etc. .: .. · . . , . ·~ ' , ·, 

Paranapeti nga 

Paranê\tinga 
J1ara11ayba) 
Parnayba ) 

! Paratín~a· 

l>arn1y 
s > 

.. 

l'n1·ànpéba 
' 

l"arayba 

Para'\'bÍlna 
• 

• 
rarayting~ ' 
.. >< 

. . . 

• 

.. 

• 

• 
.) 

Paraná-pé-tinga 
' . 

Paraná-tinga 

Paranà-ayba 
Pirá-ting.~ 

pirá-tyba -

Pirá-1ina 

Ph·á-péba 

Pirá-aJba 

Pirá-ayba-úna 

, Ph·á.-yg .. t~!lga 
' . . 

Pay-kicé - . 

,-

' 

' 

' 
• 

... 
• 

Mar • . caminho de brancw. 
· lriQ d'e ~lauo Grosso. 

Mar branco. Hio de Govar.. 
Jlar má.o ou perigoso. Villa e 

Biode Piauhy. · 
Peixe branco. Peixe muito 

grãnde do Rio · 'l"'oean1ins. 
Rio do Hio de Janeiro e de 
S. Paulo. 

Pesqiteira ou lugar ab~ndante 
ite peixé, Ilio e Villa do li7io 
de J'anei ro. 

Peixe preto. Rio de l\lioas 
Geraes. • 

Peixe máo ou que não pr.iHto;. 
Rio de Minas Geraes. 

Peixe máo. Provinda, do Bra'• 
sit. Rios de S. Paulo e <lo Hio · 
ele Jançiro. ·.' · · .. 

Peixe máo pf'eto. Rios de S. 
Paulo, Minas Geraes e Uio de 

. Janejro. • 
Rio-do. p.eixe b,·anco. Rio e 

· Villa de S. Paulo. " 
Senlwr' d~ fac~. Nàção·selva• 

·ge·m do Pará. . : -_ 
· :P<'ricnmá) 

' J\,~itumã) 
·, 

... 
Piry-camâ Janco de camt_rou pa.t:a..cama. 

Rio do ~1at·anhão .. ., 1 • ·' • 
' 

J 

·. 
JAGUAR'l:•xA , póde vir de Jagoára, ' e de tina, Como quer O autor; porénl· significando onça 

preta, e .não cão preto. . 
J~~UAR~IBA, ven1 d~ Jag9úra _ou Jaguárf!.-Yg·arba, como di~ o ~utor; , mas n~o significa Rio 

· do Cao Mao; porém sim, l\Iao 'ft.IO da Onça, refer1nd-0 .. se. o adJectlv9 m~o ao RJo das Onças; <~ 
não as or_lças ou ao cão, corno pretende o autor . • · 

J.\GUARYQuA·ru' , vem de JagU'ary-catú, C9DlO pretende o autor~ mas não significa, Rio do Cão 
Bom ; porên1 sin1, Rio da Onça Boa. _ . : .. . . . . )• 

J AN°fllifitn,,; não vem de Jandityba, nem quer dizer lugar abundante de azeite; más :v.AbVdç 
Jandiá, ·especie <le pap~gaio1 e de Tybl'I, frl'quenciá; e (liz ll'lgar frequentadH p(tr Jadâl~s.' 

JA!'IDI.\ Y, não vem de Jand1-ig, nem sigoifica,Rio do Azeite~ ·conío·quer o autor; por~m sint · 
de Jandi i1-yg7 e ~ignifica, Rio dosJandiàs. . . . ~ . ~ . 

JAVAIÜ1.TU' BA , nao vem de Japaratuba, nem s1gn1fica, lugar abundante de tortos ou ale1Jados • 
. J>Orên) yem de Jf:?, rio, A par~, volta, e . .'figba., freq11encia; e que.r, dizer, ~iode ll?uitas . v91t,as. 

. 1çA', nã1> vem. de Igçáo, nem•quer dizer, Rio +\zedo; por6m ~erq de lgça_, espec1e ~e fornngà 
quH se come, cbor'ro de agua, etc. · · 

1c'), não vem de lg- có, nen1 sigoiflca,agua ou rio da roça; porGm vem de Y; particQJa rela.!. 
tiva, e Có, roça• e quer dizer, sua roça. Tambem ê este o nome de uma arvore nociva aos 
'ea vallos e 1nullns IColica<;lendronicói. - . , . 
: JF.Rl.CO~\'co .\'R A, não v~m~ de-.Jeticâ-coilrá~ mas si.m de Jurucuá (Testudo mydasj,e de coára; 
buraco, furna, etc.; e s1gn1tlca1 bur11codos1urucuas. · · . 
. rr. ... M .\PÉ, vem como di7. o autor, de Igárapê, e significa,-csteiro, oaminlio ~e canôas. . 

tc: tJ,\CU', não vem de Yg-assú, mas sin1 de Yg-guaSêti e significa, Rio Grande. _ . 
lGU.\Í>E ou 1r,1JAPÉ, não ven1 de Yg-ap61 u.en1 significa, alagadiço; porém vem de Yg, rio, e 

de Agua pê (Golphão, Nymp'hea), e significa-, Rio do Aguap(; ou da Nympbea. " 
""''" ~Y, não vem. de lgara-yg, neni significa, R!o das. 01u~ô~s; mas vem d~ · Ig, .ríq, Guâra', 

l1abilantes., e de 1, slgnl'tl de perseverança; e significa, R1beirmhos. 
1xAJHt', antes 1N•~Bu' niío vcrn do Yg-enambt'1 , nem signlfica,n io dos Nam})ús ; porém sim· de 

111a111hú, e sigrlilicasimpl<>srnent0,lna1nhü ou Perdiz; , 
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Os Pauli stas.lcva<los da necessidade de suas excursões pelo interior·-d() 
Brasil, estudárão as !inguas <los Indios, e os Jesuitas, em con~equtincia <lo 

Pel'ízes 
J>erna111buco 

Piaubf ~ 

I>iuda111onha1ngál>a 

Pindayba 
J 

Pil'ajá 
Viraj ú 

• 

' 

J ,r 

Pirv · 
Paraná-búca 

.. . 

Pinda-HtoQhangaba 

1l>indâ-ayb~ , 

, 
Pfrá ·ci·i1çã < 

• 

Pit·á-j ú' : 
Pirá-j ú 

Junco. Districto do l\-JaranhãÕ. 
Boca do mar. Provinda do 

Brasil ( 1 ),. . 
llio do peixe. Hioo; dt ~tinas 

Ceraes e <lo Pia nhy. . 
Fa,brica de anz:óe'. Villa de S. 

Paulo. 
Àn:ol máo. Arvol'<', IHo ,1~ 

.Minus G-ernes. 1.Ubt\.ira de Mal-
to G l'Osso. ' _ 

Cruz do peix.e. P-0vo\\~ão e l~io · 
do Piauhy. • · 

Peixe espinho. • 11 io 11a"J3~lhia. 
J>eixe espinho. IUo de JU.allo 

Grosso. · • , 
r 

1rcr'c:A, vem de Ig-pucá, como.diz o aútor; mas signific~ antes, Rio Snsurrante, do que Ri<r. 
do ltiso; ~r isso que Puc<1, co1npõe-se de P~, r~1~do, .e d~ Cá, quebrar, rir. . . - . 

la~ v, vira, como diz o autor, de Yra ... yg, e s1grut1cara, 1\10 do l\Iel,pela·abundanc1a de cort1-
ÇOSiDO lugar. - · 

.JBJll'a', não vem de Ira-ig, nem significa, Rio do l\tel; mas é o non1c de uma pa~meíra que 
tãnThem denominào ll"i ou Airi; fot'Cejando. ou querendo-se outra etyi'n•Jlogia, poder-se-hia 
fazer vir Iriry, de Yg, rio, e de Cigrig, CO!Tei'., deslisar; e ter-se-hía Igrigrig: r io.Pu agua cor
reate : o Ç cedilhado, sempre que 1-m1ued1atamente lhe antocedc 1, t.ol'na-se n. - -

· 1uoy, não vem de Yra-yg, nen. significa, Rio do Mel ; mas vem dq lg, agua ou rio, e de Toy 
ou Roy, frio ; e significa, i'lgua ou rio frio. · . · • 
HlAl'll\A~GA·, vecn de Yra, n1eJ,~ e de Piranga, vermelho; e tem a significação .dada pelo_ 

autor. , , . . 
ITÁll.\ VAN.e\. Não conhecemos.radicaes .Q"ue dêm a origem da segunda parte creste non1"e, 

consequentemente o deixatn'jS ir com o que à respeito diz o álltor ,bem que ç.on1 repugna.ucia. 
JTA.6úC,\, ven1 de lg-tabúca, e sig_r,úfiça;, Rio das Tabúcas. , · · · · · .. 

' ITA'clJJ.OMY, JTA'cu1.u .'111~1, JVe1u de Uá-curumim ou ltã--cunumí,e significa, 1\lenino de Pedt'a,.. 
1' n1Ai~;; r:iã9 yem ~~ ltà-ig,·J?eÕl, sigµHlc~, i IUo das fedra~ ; porém vem de l,tà, pedra, .e.Jle I~ . 

pequer1111a; e significa, Pe~ru_iha. · · . · : · . · .7· , 
· rrA'1'\ARACA' t ven1· de Ita, peslra., m~tat, ou co,usa semelh~nte. e de. l\fb.aracá, choeal}1~, ins~ 

tc·umeoto m us1cal qualquer: nao s1gn1·hca, Pedra de Ma1'aca, con10 cllz ,o autor,que (le..vera:ter 
dito rnaràcá' de pedra ·antes; porérn sino, isto .&. mah1cíl dt! metal. · · · · 

•TANHAJ:i.X~ vên1 ele Ità-nhacu~, con10 diz o auto_r; e signilic.a antes louça de pedra ou n1etal· 
do q11e algu1da1· de pedra, por 1s~o que o non1e l'ihaen1 é g1H1on co. · , 

n'A':\'11,\ÉN, não, vcni de Itú·nnaen, nerri sign_ifica,alguidar de pedra ;'.n1as sim de·Itó,p.edra, 
e do Nhee, fallar;1 e signilioa, pedra .q~1e falia o·u dit ·echo. · · 

,ItA1·~v A, não '\lerr1 de rt.a-peva; .n1as s ini de"Itá7peba ; e significa, não ch~pa de- férTQ; po_- -
r~n1 sim, pedra chata ou plana. -M 

rri\P1cuuu:,rr~\t>UCCRU, nüo ".Orn de Itá-pu~u1·ú, nem significa, Pucaro de pedra, co~o pre
tc~de .o autor; n1as ven1. de Ha, pedra, l)uc.u, larga , !on;;.a, e Ru, armar laços, arinal'c1lad~.s:; 
e s1gn1fica , pedra compnda ou l9rga, em que se armao clladas. . · 
ITAU~As,. vcn1 de lt:â, pedra, e de Una, preta; e significa, Pedra Preta, como diz o autor. . 
JUNI>JA 1·, não vem de .Jancli-i~, nem significa, Rio do Azeite; cnas sim, dú J undiá, especie de 

bagr1), e de Yg, l'io; signHicanao, Rio dos Jundiás.· 
J U:'\l>IA\"llA, não vem de Jandiayba, ne1n significa, .azeite máo; más vem de Jandia-vba; e 

quer dizer, arvorc dos Jandiás,ou por elles preferida. • · 
Jli11i:ócA. vén1 dcJuro-óca ou de Agurú,oca, e quer dizer, tóca de papagaios Ayurús. 
n11u:u·~As, vem.de .Juni-una, e ~ignifica, boca negra, como diio autot. N 

MAllACÁÇU~1rt, vem de :Maraç~, chQcalho. on c~mpainha, Çuaçú, veado, e por extensão, 
. Cal.ira, ~le , 1naridu ; e quer dizer, chocalho ou campainlta do búde. . · . 

. . , 
(1 ) Os Tupinnmbás usavão de vocabulos nossos, · umas vezes por necessi~ade, outrns. 

'~"' neccs~.ida<le algur11a; CJ>rno • .sé vê n~ palàvra boca, qu,e uu1as vezes dLdJio j (1rú •. 
outras bú1~a .: e daqui vem talYe:t o chamar-se ainda hoje 110 Maranhão ao .caba1;0 ·ou 

· , cuia <lc l~Ot:il ei;lrcitn, citiarn-büca ou bu~ecuia. · " 
( 
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sêii 'ministorio Apóstolic<>, se 'ar,rofundarão .tpnto '.a,reduzirem a;·methodQ, 
.cornpon. Jogramn1aticas e' dicciôn~à~ios .. • · · ., t.· '. " 1 . " - •· • •• 

( ~ \ ~ ' . . ' 
' ' ... ' 

, ; 

'Pira'pó < 
( 

f'irá-póra . . 
r • 

~ 
;< 

Piraqu~) 
• 

r 
Pora!Jué) . ' . • . 

' 

Pirároeú 

Pil:átininga 
/ /; ~ 

.Pira tinga ' 

I 

Piratioa • 

• 
Pirà-pó , 
_l'iri-pórc 

,, I 

Pirb:.ker 

Pirá-oçú ~ 

pjlá-trning 

' . 1 ~ . 
I~irá-tinga 

Pirá-üna 
r > 

• '{, ' 

~· 

/t , . 

; 

• 

., ' 
'j. 

' 

., ' 
·, 

Peixe dedo, Hio de s. Pauto. 
Sa·lto ·do peirxe •. cachoeil·a de 

Mi-uas Ht:raes. 
· ~c.f :f~e qu,e ' f'a'z dorinl r O?.i en .. ~· 

torpec.e. Casta ti~ ell'guia '<to 
. J\l anu1hão, <fnccausa os ellci -

lt>:s de lremP.lga. _ · 
·Peixe grande. Pt!ixe do Ania-

Z<>a:.as. )" 
Seccctr peixe. , Lagoa do .HJo d~ 

Ja.nt-i ro. · ,' -~ ; 
' 11ei~e bra1'1.co. Pei~e ~' Pi.auby • 

Rio Of> lliu de Janeiro~ ·; 
Pl ixe, preto. ·sitio <.le ~tinas·. 

u_eraf'8. - • " 
' . . 

11,A~ . .\C.<\NATJBA, v~m de't maracanã-tyba, e significa, lugJ I" abtindante de maracanãi-" 
fPs1tt;1cus). . , ,, ' , . .,_ · l 

l\l~\J\>U~,; vem de ~lpru-:f,' e sig.nifi~~a, :ffi.o~tiinha. 1mosguito .... ~ ·, : : r ', , · · ·. 
MJ~llOocA, v em de ~leru-óca, e &1gn1hca, lugar abundante de· moscas. · 
MO.ll9íM, ve!l1 de Meru-í, e siglütica, mosquHo, eomo d iz o au'tor. · ~.· · ·' , 
:\tORllt:w, ve,la ~tononu. , - r , . . 
1u;n1TYRA, não vem de l\lerú-typa, coJDO diz. o autor, mas vem de :\l11riti ou _Ml;>uriti t l\lau-

ritia ven i fer), e de TvgQ3, t'requencia, abundancia ; e $ignilica,i\I uritiial. , - · 
.\IUROTUIOATÁ, não vem de .Mu1·utim-oatá, llU\S sim de ~{oro,.ou àlború, particu·la ~de C~m- • 

posiçãoque torna absolutos osver:l.>l)S que ft:írma, de Tim, atar,:-ede- Oatà. terceira pess<:1a do. 
sirlgú lar tio indicat~"'.º d9- vef~,A~ •o.u Guatá·,, eHe. ca~inll~'.oA~i!n!Ja ; _tl, si"'q_i~ljca :lt~~ ·pu oa~.is, · 
ílu c~~antf.'.. Com .etle1to1 nôs.g~~nd es ni>s da A~_nt>t·1ça .e .. em seus '~~g~ ino11t11a, _ ~,µ~tás :yeze,BJ 
est~s 1l~as .<Ri.se 1no~ é perm1tt1da ~ expre~s.ãt>,alav~qche~ v~et~1nue desftlõá)l: .• ~lris ltlar'.'" 
ge.psdos rios caudalosos por tl'abalhq ctas aguas,navegào a mercê~~os ventos- e das·correntes, 
florescendo e fructilicando; os Mexicanos, in1itando a natureza e'm .seus procedimentos, cons
truião ~s Cbimanpa~;verdadeiros jardins,e pomares iluctuant!=lS q~e ad-Ornavãoas aguas qo lago. 
do Mex1ço,e abastec1ào de Hores,e de fructos o 1nercado. , .• 

MJi"TllÁCA. Este nop1e vem de Atuturn-áca, e significa, cooío c;l iz o autor , corno;-antes poupa 
de ulutum. .\ ' ' ,' ' 
· M:i,;Tuô,c.\,, vem de l\lutú,-ó"Ca, e tem a si1-Pj:fi.~ção daqa pel9 a:uto,r. . -· , 
'NHRNGAYBA~, a.ot~~ NHE~1':faAY1\-~ ' Vé~n.~e:•N~é,é ou ~h'(eng~~ ... hngqageP.J:, fali~,. .etc., e de . 

Avbà,máo,rtrn,ru1m;1sto é,hngua 1n1ntelflg1l!el,e não mé hogua.oomo pretentlem.a!guns antores. 
· ·PACOBAYBJ\, não vem de Pacóba.:.aybé; ..,ernsigiiiflca papovà ou ~nana IDà ';.~Jl)as vem de. 
Pacobá, banana da terra, e de Yba, arvore; é significa, rar,obeirá, Bananeira da teria. 

P..\CU' NAS, não ve1n de Páca-úna, nen:i ..slgnifica, Paca preta, con10 rtiz o ª'*r; OÍllS sim, de 
Paca, infiniti\!O do verbo Apac, eu desperto, edePytuna, lloite; e $igniftca,n<>·àtivago, ou os 
que velão d-e noite . ' , . -< • • • 

1•,\cóv.- ve.m fie Pací.1-yg, como diz o autor, e significa, Rio dos Pac(ls. _ · 
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• • 1 PA(.i~U', 11ão vem de Pagé-u ú, nem sign.if~ca, rio dó f~iticeiro;-trhà~ v~.m.:de Pay(;, 'Padre, e ct~ 

u, ug, ". ig, y', .agua (rio) pojs de ~odos estes modos escrevêrão,; ·e ·significa,l\.io dó,Padi:e ou do.. " 
}>;,1 ? é~ ' '"• . ' ,. ~- \ ) . ·, . ' ~ ·. .. ' , 

~ 1 1:) ' ' 
' ' . 
' 

. J.\a.\. Este nome rião vem de Pirá, óem ~ignifica1 peixe,cc1ino·quer o auto1·; Rº~m .significa, 
mar, e tan1bem rio: ácerca delle diz Bun1bolo.t~ np ton1. 7° das suas v1agei:ls . acha-se, 
ás regiões E<tuinoxiaes, pag. 13. cc O ra~ic~I (P~rã) , ootre povoações Americanas distantes. 
umas das oulras, mais de 500 le~uas, des1gnarído, mer, cbuv.aj- agua, lago: ex. : os Caráybas, 
l\favpurfs . Brazis, e Peruvianos. » , , . . · 
· PARAc,~ru' , não.vem de Pit'~-catt. •. nem significa, peixe ,bom~. p.orfm vem de pará,: mar, rio, 

e. de catt1 , b()m, etc . ~ e quer dizer ,' 1\10 pomt · . .. - · . , .. / 
l,AllAr.,~u. vem de ParagQá ou Paraguâ;especi~ $1e-pap111?aio topetul~ó . ('Psittgicu~ páràguanu's). , 
PAnAr.nAnv, não vem a'e •Paragoà-yg~ nem sigoiliça, l\iú dos papagaios ; mas vem de Pará, 

mar, Guára, habitante, e f,'signal de pe~severanç.a ; o q ue ach<!mçs muilol>en1 dit_o, ern refe-
rencia á Ponta de Paraguary, e q uer ~1z~r '. ba ll!tante do mar·. .• 

PARAGU..lY, vem de Paragua-yg, e ~1gn1fi_ca, Rio dos papagaios paraguas.· Fr. Fra.nc1SCC? 
dos Prazerés foi feliz nesta parte, pois muitas etymolog1i1S existem dadas a este nQn1e, e ale 
pelo aúto.r· do 'f bcsouro da língua Guarany, que pretende ~ignUique, l\io das, co!'ôas. 
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· nA's ,FACULo\ oEs I,NTELLEpTUXES .Dos, tNQI<)s: e:. ·.:~ i/; ) 1 ·' 
• I •- ~ ' • l • .j "'.: "J 

' . ;- ~ ' .. . . 
· · · Pelo que réspeita ás faculcla.dés intellcctnaes,observou o Dr . . Ale~nndre 

Rodrigues Fetréira; ~ ª" cxercicio que e!les lhes dão, nen1 eµ pod~:ria 

' 

' 

fl,\r::ilhy 
. /{ . • • .1 

filaHguí ,_ . • 

PóJygua1·ás 
. 

-Sapbcay · ·, • 

f 

. . ... ' 

. Pitánga-yg . ~ 

. Póre-óca 

• ' . 
\ ' 

Sapuc<iia-v'' .o 

' 

.. , . ' 
... .. • 1 ' • 

•, ! . 'Rio do peia;,6 . . Rjosvdo Rio de 
· .Jao.cl.ro e. 1\ltill9' Grosso. ~ 

1 Bfo <ta pitanga~ Uio de s .. 
l'anlo • 

Rrsil/encià ou_sitio dos soltos 
ou. galôpes.. P;hc>nouw no J)l'O• 

• ' ~ •• 1: .. d~1z.hl<> 'p~a<i·lnaré na: .foz do 
' 

1 
·· '· ·~h~a1~ .. ~~·' ~:n'o ·G.tJ~m:i e Ama~ 

,. zonas (1).- _·'.:'· · 
·~ · Camarãc> vçrmelhq. Jndio$ da 

Pa 1·ahyb~ e Ceará. . • 
· Rio. áas sapur:á i.as. ·. l\ios de S. 

. Pa11lo e :\l11llo Orosso. ·. 
Sassuy " Çu~<;ú-~g-'.' , . Rio. dos. veados. l\io' de Minas . 

... >. J. ~· "'"'•,.:, · ~'· t-ierê1°0· ·~·.(._~ · · · ... ~ · 
•.. '1! 1' 1 1 ,.,. ~ ..... ' ' • • • ~ " :1:·1~." . ,., .,,~ i ! .. , . ·~"' ' .• ~ .:ti . 

·~ f (:.-:~ A ·~ <.~ 
~ ' ) ' . . ' ~ 

• ~ .;1,J!·l:,RAJM, !lâ~ ve~ de Pií·á-ig, nem .. ~ignifica, Rio do Peire.( mas sim dê Par3·, mar, e de 1, 
part1cula d1m1nut1va. · · ' . 
· :pm\ nt, não v-etn de P~rá.ig, nem quer dizer, Rio do peixe ; porém sim de Pirá, peixe; e de 
), p arlicula dimínutiva. ' . · ~ , · 

. ~ .:~.lnÁ~ll\,M, oão,ve·n1 de Pirá-mirim" nem significa, peixe pequeno; porém veni 1de Pará- · 
rm1rt. ~ SJg\llfi.ca , Itl<:!f pe.q,ueno. · ." • . 
, ' ~ -·HtA'NA!'ttJRIM', não vem de Paraná-rpirim, mas si,n,. de Pará, mar, Nã, ,parente, e Mirim, . , 
pêqueno, formando, Pará-nã-mirim • isto·é,.l'io que párecê mar ou pai'el)te do maree en1 ,rela-
ção a O!Jtros da sua ~specie G peq.ueno,. , . . . · _ . 

PARANAPl\NF.Y.\, n(lo vem de Parán~panemo\ e nem s1gndica, mar que nao pr.esta; porém 
vem de P.ará~nã-panêma,"e significa~ lho esteri, que não abunda erri 'pescado. 

PAJ\ANAPETJ~GA, não vem de Paranâ-p·e-tin~a, nem sigeifica, rpar, caminho de brancos ; 
poréi,n vem de Pará-oã-;:~pyty ~"quer j:ltzer, rio turvo, rio branco. · · 

, ' pAilANÀ.TJNGA, vem. de Parií-nã'.-t1nga§ e significa, rio brancv, e não mar branco. · 
• ··P . .tllA~i\teA1 PAHN.4.:r1u ; não v e1n ue Parf'pá-ayba, nem -si~niCica, mal' máo ou perigoso~;. 

' J)'t'J.r.éil'I' vem ue PHr'ãtnà-:yba, e -o.uer, dizel'' .Ponta de t-err·a ou Cabo do r:iQ~ ' ';lo - ' . , ' ' " 
,; .. PiRATfNGA, não vern de Pirà-tinga, hei'n s1gniflca, peixe branco; mt\s vem 'de Par'á-tinga, ·e 

signifi(la, l\ío branc(l. 1 • • , • ~ ,· 

PARAT Y, não vein de Pil•il- tyb à, nem signjl,Ga, pesqueiro.ou lugar abundante .de peixe: Pa
taty, é o nome de uma especie de tainha peqttena, e o rio denominava-se,Paraty - ig, cómo se 
lê ~rn escriptl>s antigos; e ~i~ni!ica, Rio dos par~tls. '. . _ ~ . 

P"\;IlAU' NA, não vem de P11'<1- ~na, ne~ quer dLzer, peix-e preto; porém vem de Pará, n o oa 
n>ar, e de Una, pl'cto,e quer d1zel', Rio pl'eto. • · :· . 
Pi\~rApPÉIU., ,não. ".ern de Pi1'á-µeba,_!l~In siguífica ;p~ix~. piào ou qu~ pão pr~sta: poren1 ver,i 

.de P:~ra, ma,r,, QU rio,. Y~, tagua, . e ~eb(\, chato, pla~o; . 1~t? . ~' 1\10 . ae águas serenas ou l\iq 
" manso. J , ·: · • • ··· • · 

-P~JlArnA, ',nãp vem de Pirá.-ayba, nem significa, peixe 1páo~; porém vem de ·Para. rio ou 
ma-r. e de Yba, pont.a de terra entr;tda no n1ar ou rio ; isto 6, Cabo. · 

• PAl\AYBU~A , não ven1 de Pjrá-ayba-t'lna, nem quer dizer; µe ixe mâo pre~o; porén1 vem de 
Pará-yba-uua;e sigmfica', Cabo ou pqnta negra: · • · · · 

P.\.R.\YTINGA, não vem d c,Pi.rá-yg-tfnga, oem significa, rio do peixe branco ;· porém vem d~ 
Pará-Yg-tinga, e.significa\ 'Rio btancot · · · · ; · 

1 PA. vi!uic~, vem , diJ~pome portugc~e;ç,, f?ay, na sign·~fiq_ação· de senhor;_; , como• ~e usa· entre a 
classe baixa, e d~. Kigcp,. faca, ' cute11o, ·etc: Não ten~os _i~éa de uma' tdbti dÕriornJna(ia Pay
Kigcé/ 1nas lembramo:.'nos' de que aos .l\lu ndu'tucús 1nd1 v1dua,ln1ente se · dava este no1ne, .que 
signilica, honieni ele· faca, antt;!S.tl,o que,~el~hor de faca. , · . . · · •. · , . 

.. ~ ' 
' (1) A ai.i ua do i:io luc ta corn -a dõ mar por targo espaço, dando saltc;>s-admiraveis corp . 

r!Jido cs pant.oso. A final -vcuce a do m11r, e corre corno de _galope pelo rio acirna cotn 
in<fri vcl n1p i.dcz. 
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escrever tanto, nem tão universalmente. recebido entr~- os doutos, com<J 

• 

o que escre'Yerão os philosophos,- quA rneucionou o autór da historia da 
Ainerica. Nií.ú se Cf.ia sobre a 1niriQa pa~avra, no qüe l1a· ~dizer dos ln- ~ 
d ios,! Ou sf\ja .em louvor, ou e~ vituperio s,eu,, de .. ~uito· boa vontade, re ... ,. ·' 

Sipótúba 
/ t • 

. ' 

, 

1'l'acoa·ry 
' I 

Tapirapés - " . 

Ta tn.yra-· . 
'fil.lagy ·• 

! 

f 

' 

~ 

Cipó-tyba 

Cipótyl1a 

Tába-jára 

Ta.coá l'a-para 

'fàcoára-yg, 

Tap!íra-py 

Ta1á-yra , 
Tyba-gy 

i 
1 

f 

' . , 
• 

• 

' 
• 

t 

• 
Sitio abundante de cipó 014 
cipózal. Hio de Ma110 (irusso. 
~itio abundante de cipó ou 
cipó"tal. - ilhoLa do Hio de Ja

n1~iro. 

Senhor da~ ii.'tdêa. Indios "tlo 
( 'u •11·á ..JV( • • I 

Pai- das tàcoP,r(l,s. Cauboeh'a ~~-
t - ~ ' -

'Matlo Grosso~ 
V < 

Rio das tacoára1: Rio de 1\la.no · 
Grosso e do .Hio G1·and~ do 
Su I. . 

Pé de ·onça. _Nação selvagem dl! 
A1auo Grosso • 

JI el de /ogo. Casta de abelha. 
Feitflria dos machado•. Rio de 

S. Paulo. 
#o - ,- • 

. PEnlcuM,i, PRRJCUMl, não ven1 de Peri-camá, nen1 significa, junco de cama ou para cama ;·. 
mas vem de Piry; especie tte junc.o; e de Cúti1á, ferruge1n. de chaQ:iipé-; .Lalve:r; por servirem· 
se do Piry para obter uma especie d'e tir:ità':para a tatuagem de que .usa:vão. : . i 1 

JIEn1z1ts, ve1n 'de Piry, especie de junco, ou antes de Pi1·ypiry, significand;b j úncaes .: destes· 
juncos fazcrn-st{ est.eiras gue chamamos, e~te:j-ras ~e Pir'fpyry. . .. · · , _ 

PERNAl\JBuco, não vem de Paranâ-buca, nem significa, boca do mar ~,par~m veur de Pará·na; 
rio, e de ~lbucú ou Pucú, largo, longo; si~ilicando, Rio largo. oo, lóng.Q óli 'C6JÍl'pridQ. Os 
conbecimeRtos hydrograph1cos crão apenas rudírnentaes n'um povo infante ê não admira que 
a lingua0 em se ressinta desse estado de cousas: á uma parto da llahia do Rio de Janeiro da v ão 
o nome de Paranã-pucú-í: cujo nome estendia-se à ilha, que ao depois chan1ou-se do l\fara
caya-guaçú-ou do Gato; depois dos sete engenhos; e a final, do Governado!'', por ler s!do dC? 
Safvador Corrêa de Sá : póde-se portanto; na falta de precisos conhec~mentos do obJecto a. 
que se ligava o nome Pernambuco, traduzir tan1bem por mar latgo.· 

l'IAUY, não ven1 de Pirá-yg, nem significa, rio do peixe ; porbm ven1 de Piãu-yg, e'quer 
dizer, Rio dos Piáus, ou por ·outi·a, Rio das sardinhas. . . . · . . · 

'Pl~JA}fONlfANGABA, v_ep).conio.diz o·auiQ1::,_.de Pindá, anzol-, o de J.Uônhangaba, lugar onde-se 
fabrica, etc. ; e quer dizer, fabrica de anzoe·s. " " • ·. . . 

PI~fl.4.YBA, não v en1 de Pindá-ayba, nem· significa,. anzol miro; pqrém ve1T1 de l>in.dá, ahiol; 
e de Yba , caniço ou pindayba, c'omo em muitos lugares se dii.: dá-sé tampecn o norne Pin
dayba á varias Anoneceas, por serem suas varas de grande prestimo para este mister. 

1•rnACRur..A, não vem ele Pirá- eruçá, nem sigriifica,c1·uz do peixe, pois se dahi vi~c, signi
fica ria, Peixe da cr uz; porénJ vem de Pirá, peixe, e de Curúca ou ~urúrúca , rosnar,etc.; e 
significa, Peixe roncador. · - · , 

J>ll\AJ.\., não vem de Pirá-j 'C.t, netn si~nifiea, peixe espinho; porém, nas províncias do Norte, 
dão este nome â passageiros e success1vos cln1veiros: tan1bem um pP-ixe ~em este no1ne. 

1•1R.u u', não vem de l >1ra-j ú, nem signíficd,peix.e espinho: se assnn t'õra, sig,nificaria, espi
nho de pe.ixe, mas oão espinha ; por6rn v-en1 dê ,Pirá:..júba, e significa, Peixe aniare llo (bern 
CO.l)JO Gury-júba quer· dizer, bagf'{3 ·amare11Ql;dpurado. · , · , · 

1•1RkPó , v~!TI cfe Pi~á-pi'.>'Oll Póra, e nãó'sígnifica~pei::te de~o: a .parfrcnla Po oµ Pôra,signifi9~, 
a causa ponticla -:1e Pira-pó, nome d~ uma·cachoe1ra de l\hnas Ger-aes, quer cl1zer: cachoe1r,a 
quq tem pe.ixe, ou ~itnplesmcnte, contém pe!~~~ . ' . · _ .. ' . . . ' • . _ 

Pll\ AOUE, POllAQU.E, P URA.QliE ; este nmne, con100 da o autor, v ein de_i;>1ra, peixe, e de l\.era, 
dormir; e significa, Peixe que faz dormir ou entorpece; porén1 Pora~ruê óu Puraquê, vem de 
p,·,ra, que e.ontem, e Kéra, somno. · · , -

PIR.i.nocu', não ven1 de Pirá-oçú, nem significa, peixe grande ; e abst.emo-nos de dar uma 
oulr<i e~vmologia, pol' não forçarmos radicaes que não $C preslão naturalmente. 

P1n.A.TI~\'I:"IGA, ven1 de Pirá-tininga, e significa,seccar peixe ou peixe seeco, co1no diz o autor. 
r1R~T1X~A, vem de ~i~·á-tinga, ~ sig~ifica. peixe branco, con10 diz o autu.1-:.:. 
r11tAU'NA, ve1nde P1 ra-1lna, 1i s1gn1f1ca, peixe preto. · ' 
rJkAHr, yen1 de Piru-yg, e signi(ica, rlio do peixe.. • ' , 

.. 
. < ' 

, ' 
. . 

; ' r 

' . . 

• 
" 

7 • 

'; 

' 

. . 

\ . ' 

1 .•• 

• 

' . 
AI' 1 

... 

j 

1 
> 

- ~ , 

, 

-1 

, 



' 
., 

. . 

• 

. •, 

.. -
nuncio .á satisfHção qne teria de o es~rever. Por este" modo ningnem po.: 
derá sup·pôr ern 1nim, nem prevenção, nern exageraçfio. Nêi O é a sua côr 
1.verrnel.hada (<:tizMr. de Chanv~lon) fallando do~ Cará,íbas da Martinjca,. 

I ' . 

·' 
---.;.,;..;,;;~.~~~~-..:~~~~..;;...~~....:....~~~.;....;..;.;..;;..._~~.....,....-:.-...;_~.....;.;...;_..__~~~ ........ ,- . . . 
'fibaya. ' l.. 

. 4 • 

Ti~ióca) " 
'l'ijóca ·) 
1'fmb0tina 

Tubatingay 

Tocantins 
' 

Tnpilu1mbâs · • 
" 

' ) . 
Turyas"sú 

/ 

Tyl>a-vg . ~ . ' 

'fyju-ócª 
Timbó-tyba 

Taba ting~-yg 

• 
Tnpána-abá, 

Tory-âssú 

• 

• 

( 

Rio.da feito'ria. lÚo e Villa dé 
s. l'a\1lo • 

Casa ou.' sítio de e1cuma. Sitio 
ná cosia 'cto Pará. 

Lugar abundante de timb ó ou 
timbo~<!_l. Sitio no ltapicurll 
-do l\laranhão. · 

llto dd barru br{l.nco. Rio de> 
Ri-o C1rande do Sul. 

· l\·ariz' ~ int . bico de · tocâno. · 
Grande Hío do Parf1. · 

/\-ação uu povo de. /)eos. A mais 
nun1erosa nação Indígena 
qne honvc no Brasil . 

F acho grande. f\io do Pará e 
~1 a ranhão. 

1 Pl'l;'ANGUJ,, não ':e~ de_ Pitanga_-yg., nenj sigri!fica, ~io das p!ta,oglls ; pqrén1 ven1 de Pttang~ 
menino, e de 1, d1m1nut1vo ; e s1gnif1ca,o rnen1n.o muito pequen1110. _ , 
, PORon.ocA, não vcn1 de Poré-óca, nefJl significa, resideocia ou sítio dos saltos ; porém_.vem · 
~e Pororoca, e significa, estrondo, rutd,o de cousa que arreben,ta. · -~~ . .. . . . · ' · 
. l"OTlGUAl\AS, não vem de Potiguará, nem. significa, cama ri-lo verruelllõ; , mns sin1 de Poti, rio · 

. ·deste· nome, e de Guára, morador ,habitánte ; e significa , Habitante~ do'lUo Poti : p. t('ibu e·sta
belec\da nesses ~ligares era conhecida pelo non1e de Potiguára, qu~ se lé mai~ ou m~nos c~r-
rupto nos autores. · · · -' ·· · - . ' 
· SAPUCAY: Este nome, como o autor o da, não pode vir de Çapucaía-yg, pois Çapucai, ent 
guar,ü1y ,quer dizer voz, grito, voei ferar, bradar ; e daqui veio chamarcrn a gallinh'l,. Ça pucafa, 
etc.: Sapucaihy,e ainda Sa(lUC!lhY.,con10 esc~evem out_l'Os,podéra: a ind~ vir mui na't'uralmen te 
da mesma origem J?;uarana, ~1gn1ficando, RIO dos gr1t0s ou das galhnhas, se o podesserr1os 
·admiLtir, mas não, Rio das Sapuca ias : neste ultimo sentido,L-0ma1'ia111os como origc1n gunrany, . 
Çapó, raiz, Caia, 4ueimar, e Yg, cio ; e-teria mos Çapo-caia-y)!, que significar ia, Rio das Çapõ.,: 
caias; ist0 e,, Ilio das arvores, cµ)a raiz, por · um motivo ignoràdp~ por qós, c0t1corre con1 o , 
verbo Caia, queimar,,_ para denom'in'1t-la.s. · '.. "' . .- ~ · . · · ' 
· s ,,SSlJY~ v~m de Çuaçü-yg, e t~rn a significa.çãq ?adn pelo auto~".;.· ·. · , · · ~ 

$Jro·ru'n,\, s~J'OTJllA·, ' '.em <le Ycrµó-tyba, e s1gn1fica, c1p9z~I . · . " .. . ... " . . .,. 
, ·SUPlTUl}A,. Diz o 11utor, que1estc·non1e ven1 tambcm de C1pll-t.yb11 ,. e s1gn1twa, C1pozal; assim 
serà se àdrnittir-se qne o U, que está depois <lo S, <leve de estar depois do P, e o I,' que est•i 
depois do P, 'düvu vir para depois do S, pois fóra desta supposta corrupção não lhe depara:. 
,mos com .etyn1ologla. - · ; 

TARAJAR:A, TAUAYÁR A, este non1e póde-vir de Tába-yára, e signifi.car, senhor da aldila,con10 
diz o autor, mas, como nome de uma tribu, não uos pnrece apropriaçlo, por isso que não seria · 
disti_ncção entre povo!- que.com raras excepções, vivião todos em·Ta!:>as: além disto, achamos 
escr1pto Tabayára e Tobayàra; esta segunda lição quadra-nos mais, por isso que, não só
mente é uma d istinção natur~l, ~onJO po~que ~ai ele accordo com !radi_ções que pr.e~end.iàQ 
cstabelece,r em tE!rras da prov1nc1a da Rah1a, a cidade santa, por assnn dizer, de ra9a ruµ1, ·e 
.dar aos 'tabãyáras ou Tobayáras o senhorio do litoral; conseq11f'nten1ente Tobayara sera -o 
11omH J'i_t 't~i)j.u e_m questão ; e e~te nome, despido de toda .~ poesia c9m que o. têm qnei:id~ 
ornar, s1gtl1ficara apenas, fronteiro ; relação em que podrno es.tar tpbus do Rio Grnnde cto 
Norte.e da D<1hia de Todos os Santos, já com re~peito <! advers<.trios, j~ com respeito·•,a() todo 
da nação a que pertencião e aos Jimites,db ten·eno p()r ella o'ccupa'do. · . 
' Ti\coi1\'AJ> AYA. ,f!:sle nonie fica c0m a efyrno.logiá e significaçfio dadas pelo autor , porqu_e nãQ .
deparamos com outras que não sejão Tacoára-poí, Tacoára delgada ; e q ue,e1nbora 'prt~feri-
_ve a Pay das taquaras, nos não satis faz. , . . . . 

TACOARY, não vem de Tacoára-yJ?;,nem significa, Rio das Laquaras; porém vem de ,Tacuára, 
espccie de canoa.brava , e de 1, párticula diminntiva : e Tacuary, significa, 'faquara delgada. 

TAPl~Avt:s, nâ~ vem de Tapiyra-py, nen1 significa, pé de onça ; mas sim, de Tapiyra-pe, e 
quer chzer, carn1nho de Anta. ' 

·r ATAYRA, não ve1n de Tata-yrn, mas sim de Tata-eirn, e significa,nbelha de fogo. -
TmAGY , não significa, feitol' itt dos machados; mas sim, lugar abundante de machatlo3 de 
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nno silo rts suns feições differente~ J~s nossas,, as que (àzcm Jin1~ tfí o.gran .. 
de dilI~rcnça d~lles a nós, é a sua exeessiv;1 si1n plicidacle. , A· sua ruzão 
ne1n i mais illuminadt1, nem 'mais ~previ4e!1te.que o instincto <los animaes. 

• • 
• 

Uacaburú Uú-cabarú Bebedouro do1 cavallos. l\ibef~ 
-· ra <lo Pará. 

Y~cay , . ' . " , Vacca-~:g 11i0' da& vacca&. R·io do rno 
' ' ! r.ran<le do-Sul. " 

~ . 

• . 
Ubatt\ha · • • • Oba-tyha l'eitoria do1 ve1tidol. Vil!a de . • • • 

! ... 
' 
. .. s.· l>aiilo • • 

1 . ·U~néma . Uú,-panémo 1J ebitla ot,t agua quenãi> pre&ta. ' 
' 

• 
' ' " d' . \ · Rio .do -Rio G'rande do NorlP. · 1 

' , Urubnqnira, 
' 

1 J]t'ubli~coi1ra ". B1ú·af·o1cio& •urubú1.' ·l·~go .d~ . . . . . , 
$ t ' • ' 

( l ~ • . " ' . . 
' ' . · Pará. · ,. · ~· .... • 

! • • 1 ' ' 
' UrQ-oçy; , :;'' '· .C6[<Í .Qtande: · f,asftt, de· abeltl~. Un1çü ' . • .. ' 

' . 
lfrucopa ranà 

• Uru.cii-P.a1·aná . °bf ar do ttf'UCÚ, OU '''friaf" vet· ' 
) ' . ' 1nellio. Rio do Pará.~· ·~ · · ·' B1·ussuy . • 

Bio ·do c.óf o granfi,e: · nto .. do • Uru•assú-yg \ 
~ . • ' " ' Piaullv. . • 

• ' 
· bTIBA 1 A'., . não vem de Tiba-yg, nem signi~r,a, Rio da fcit~ri~ ; porém ~óde yir de Tyba, 
a undanc1a, etc., e de ~a, fruc to do cabaceiro, cabaço; e_s1gn1tlcar, lugar abundante deste9 
fructos. .. 

TIGll'>CA, TflócA, não vem de Tyju-óca, neni significa, casa ou sitio da escuma, mas sim de 
Teiú-óca, e sign1flca, cova de lagarto. - . 
· TJllBOTINA, vem como diz o autor, de Timbó-tybà, e sigr'lifi r,a ,. timbozal . 
TUBATl~GAY, vem de Tobatinga, e não. de Tabatinga~ e a e \tg~ e significa, Rio da Tobalinga. 

· TOCAN'rJNS, vem de Túcan-tim, e queT diz:~i-. bír.o éie tucano. . ~ ·. 
TUPJNAM~, yem (\e Tupi, nação deste nQm~, Nã, p1'.r~JÍ\e, ~ Abá, naç_ãQ, . e. n~o de Tupána-

atM, nem 51gn1flca, nação ou povode Deos ;.J>o.rém sim, nação pare.nw dos . rup1s. " . : 
· TURJASsij).nAo vem de Tory- assú, nem ~gn.Uiea,.facho grande ; mas vem de 'forigba~ategria, 
. ~,de Guaçi.i, grande. : · · · ' · · · ' " 

· VACABURo', ou 1.1nt.es u~CABARu' , como escrev~m outto~, não v:em. de úú-cabarú , n~m signi"'." 
ftua,bebedouro dos cavallos ; mas sin1 de ~Va ou Guaca-bnru, e s1go1tica,A11gra ou enseada dos 
·ca vallos. · · · ~ ' 

VÁCCAY, v.em do ,portuguez vaccn, ,e do. gua.rany Yg,é signillca, Rio da's, vacc~s. · 
1 

'llDATt1'11A, não.vep1 de Oba-tyba, nem significa; feitoria de ve~lidos : mas ~,1t. rn,íle Ubá,..tyba, 
e1signiilca,, uhàzal ou tqgar :em que ab1.1nd~o. .. estas ~ann_;:1~; oq ainda, ao.nde .ha rnuitas Ubás ;, 
especie de canô~s. "' · , · . · \ · ~ . · 1 " • , • ; 1 • 

. tJPA.NE~fA, n.ã~ v~m,de Uü·pa!f~ltlô, "ne~ signiüeá; bebida o.uagua que não prest~; mas· ~em 
, de Yg, rio, e de Panema,,, estenl, que·!lão tem peSêado, etc. , . . ~ ,1< 

' unueu'QUÃRA, vem de Uru bú-col\ra, como iiii -0 alitor., e· $ign,itiçl) , tíYên dos ur\lbúsi , 'li 
1URuçu' , virá de Uru-oçu e s1gnificarâi."Cô'fo · grande, como diz ·o·autor, ou antes'. CortiÇõ 

~rantle. · f · , _ . . .. . 
URUCUPARANA\ vem de Urucü-paranã, mas não significa, m'8r de urucú ou Jf18r vermelho; 

P,Oté"n1 sim, l\io do Urucú,ou em que abunda este arbustQ. · · · 
· UKussuy 1 viria d.e Uru-assú-yg, sigrtifiparii antes, rio P,as ~belhâs uruçús,do que rio do C<?fo 

grande.· . . . · · · 
YAPó, vem de Yg-apó, como diz o autor ,e signiflca,pantano ou lugar alagadiço. 
IBlAPA-BA1 vem de Yby-apaba, como diz o ·a,utor,mas não ~ignifica,t~.rra cor tada ou partida ; 

porém sim, fJm da terra; por- isso que a significação do verbó Apab, 6 acabar-se. 
YCATU', vem de Y~:-catú, e_ significa, agua boa, doce1 p0tâ\'el, com.o Jíz o ~ut~r. . . , . 
YGUAl\A', vem de "'f g-gua ra, como quer o autor; porem o substantivo guara nao s1gn1ficando, 

verme.lho mas sendo o nome de un1 passáro, e de ·uma espccie de raposa , não .póde Yg
~uarfi. traçiuzir-~e por agua avermelhada ou côr de guará; porfm sim por agu-a ou r io dos 
g uarazes ou dos guara~. . . ' . . r<.. • 

TGU~ llASSH' . A r.cspe1to. deste nome occorre o D)esmo que acerca dé Yguará,·e d~r,n.a~s ,s1gn1-
rttca, lt tO grande dos "Uaras. , . ·' . , , ' ' 
' l'GUll\Ssu', ve1n de Yg-guaçú, e significa, Rio gran.de ou <tgua gránde. • 

VPANÉMA, v em de Yg-vnnema ,.e signifi.caf antes, Rio ester il, do que agua, que não presta. · · 
, . YGTU' , o,u YTU', vem 'd'C Yg-tú, e sigqitica; Cacho.cira, c91no diz o a~tor.. · 
, f'r. 1\rancisr.o do~ Prn~Pre~, em um~. n,ota da png. 73, <.Jiz que, os Tupin~n1hás ~h.an1avi~ o 
· ~roano Parana-oç,u ; purern e necessarw reconhecer <.Jue o usu de termt•s 1napropr1ados nao 
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A: dns homens do campo, os n1ais grosseirns. e a dos 1nesn1os negros, 
criados n11quellas parles de Afrira, as mais reinotas de corn1nürcio, algu~ 
mas vezes deixa entrever uma intelli:zencia, que ainda que e1n· embrião 
mostra ao menos que é capaz de angn1ento. Porérn a do~ Caraibas nem 
disso mostra qne é capaz. Se a sãa philosophin, e a religião nos não 1ni-
11istrnssen\ (lS suas luzes; se se houvesse de decidir pelas prirneirns irn
pu lsões do espi(ito, inclinêlr-nos-hiamos a crer que semelhantes povos niio 
pertencern á mesrna especie humana que nós. Os seus olhns estupidos s~o 
o verdadeiro espelho de sün alma, ella parece que não f3z fun cção alguní<t; 
a sua indole1rci'a é extrema (ti). . · · 

Sé s.c olhão como h0mens ('diz Ullôa) os limites de sun int.elligencia 
parecem incompatíveis -.com,- a excetlencia ~a alma, e il sua Íf!lbecilírl.arle é 
tão visivel que, em bem poucos cJtsos.se pôde fazer delle1> 'idé'a differente 
da-dos · animaes~ Nada· alterá·. á tfànquillidade de suas almas tão insen~ 
síveis ~os 'revezes da fnrluna, como ás prnsperiu11des. 'fão contentes andiio· 
elles meios nus. como o Tei mais stJmptuoso. revestido de suas galas. · -As 
riqnezás para elles, rião têm o menor 'attractivo, a autoridade, e as rl:igni· 
dades parecem~llies objectos tã0 curtos para serem ambicionados, q111~ um 
In~io receberá com a rnesma indifferença o ernprego de juiz ou o de Rl
ca.id~. Interesse não os mova;porqne antes elles não. queretn mnitas ver:es,. 
faz~r urn pequeno serviço que se lhes ·µede, por rnais seguros que-estej<io 
~e receber uma gr«nde paga .- O ternor ta1nbem não. o respeito mer>us. 
Não se póde ullin1amente tiral-os <lesta indifferença que tantas provas de , 

Yapó . " "fg-apó , f Lugar alagadiço. n.ios de s; '\ 
• • Paulo. , •' . 

Y~i?pába Y~i-aplba ., ~· ' • 1'erra cortada :part:ida • ' 1 • º" '· Serra do Cf>ará. . 
Ycatú Yg-catú Agua boa ou .agua doce: VilÍa 

"'° do Maranhão. -' 
Yguárá ' . ' ~ .Yg-gnará Agua avermelhada ou côr de 

guará .lHo ·do Ma rarit_ião. . · 
Yguarassú Yg·gnará~assti Rio vet·melh.o grande. Bio e 

Villa de Pernatnbuco • 
Ygna~sú ' Yg-guassú . Ria qr..ande~ 1\io· de S. Panlo. 

' Ypané1ua Yg-pané1no , Agua que não presta. Uibeira 
' , do Parll. -

Yttí Yg-tú Cachoeira. Comarca·· de s: 
f'aolo • 

, . • 

mud~ a natureza das cousas, e que não obstante, os mesmos Tupinambás cbamavão Para-· 
, guaçu o n1esmo Oceano. 

· Em nota da pag. 78, d iz o autor, que os Tupinamb&s adoptavão sem necess1da,de termos 
portugu.ezes, como por ex. a palavra boca, que ora dizião j uru, ()ra dizião buca ; e dahi infere 
'Ju~ Cuia~buca quer ~izer bunecuia; porém, não podemos deixar de dizer que ha engan•J: 
Cu~ambuca, vem de cu1a , cabaço,ou antes qualquer fructo de que se faze1n o que chamamos 
cu1a, e de l\lbucu, longo, comprido, largo. etc., e nada entra ahi que tenha ressaibos de 

~ Portugucz. . · 
. . . 

(1) \'oyage ~l la l\iarliuique,-pa.g. 44, 45, 51 . . 
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e~Íilf~OS tcr'n CllSfa<lo a homen~ OS mais haheis, nem fazel-OS Sahir desta'. 
grossei rn ignorancia e 'negHgcncia ,g 11e tlesco'ncertiio a prudenci\t daqu~lles 
·que se interessílo nas suas coinmodi<lades. e se occupão ern fazei-os- fe-
lizes ( 1 ). . . . 
· A i11sensihiliclndê (escreveu l\1r. <le Ln Con,ilaminct depois de. vi st~ . & 

traetrl 1los ns lndios do Pcrú e do Paní ), faz a , buse do caracte~ dos Ame-' . 
j ~ • • " 

·ricnnos. Deixo n decidir, so se dev~ honral-<1 con1 o nome de 1\pnthia ' o11 
;cnvelhccc-li1 corn o de Estupidez. Ella nasce Sffrn duvida do pequeno nu-
1 moro de suas id.éas, o qual se não estende além de suas riecessidaôcs. 
(iolotões alé ó voracidade, quando .na com que satisfazei-a; sobrio~ ·.quan-
tlo o nfio hn, até se · dispensarem de' tudo s~m desejarem nacla, ,pusil1~1-
nirnE's e· poltrôes, senão es.tão nos' tran~portes da érapuln, indiffereriles a 
todos os motivos de glQria,· de ·hqi1ra_, e do reconhccirncnto~ un.icaln,~nte 
,occnpndos corn o presente,sJm in,qu(etiu;~o alguma pelo futura (~) . '.' · .. , 

Sobre a rellgifio' (di~ o . ~a4re ~Lhas ) , d~rante muitos annos qu.e .fesi~í · 
ontre est.os povos, <-•pplique1 ·a qia1or attençao que pude, e1n observar se. sp 
·devia' olhnl-os como idolntras, e posso asseverar com yerdade que ain~a " 
que em alguns se achão signaes <le idollltrià, outros não tôm o 1rien<~_r . co- . 
nhecin1cnlo de Deos, nen1 mesmo. de alguma fal sn divi~Jade~ e não qiío 
·culto nlgurn formal ao Ser Suprerno, que governa o mun<lo. Ell~s pã~ 
po<lern formar idéa da Providencia de uni Creador, de quem devem espe
rnr na ontra viJn, o premio ,de sons vi rtudes, e o castigo de seus vicios. 
·Jámnis se ajuntlio em publicq para prAticarerq um só acto de religião .(3). 
Aos que.sã.o religiosos ( njuntil Piron, faJl'ando dos do BrasH) o trovão , . qti~ 
ó neste puiz frequente e terriyel, se lhês ~npresenta .tal, e tão dignp dé êartõ"~ 

· religios&, qne pela; palavra--Tupana- que na sua 1ingua signiQca Deos; 
desig11 fio elles igunlmente o trovão ( 4). Eu sobre n religião dos qu~ à tem~
j•1 em ou l.ra part.o escrevi, quanto ba?ta. 'Veja-se a Participação Gei;al ,dó 
Rio Negro, qúando falln da- Superstiç<1o dos (1entios . ~ · , 1 • • 

· _1,)~,~·11 07 progresso~ do - ~~ ris~il!nisrno ( di~, l(obe,rtsoi;i .<los 1 n~ !qs ?cs pà~ 
. nhoes) a1ndn que ·saCl w.ut tqs.0$ ~ob~ta~ulos, n.em todos têrn s1do}g~1~!.;..' _ 
n1e,nlA insuperaveis. E' verdp'de qíie o~, pfirrleiros missionatios, ,j~flamma~ 
"dos do zel·o inconsiderado de faler· pr0selytas, admitt!rão no" gremio da 
Igreja Christfia mui1as nnçües de Gentios ; não tão sórnente. a~tes de ellas 
estare11J cnthechisadas úa rcl_igião que se lhes propu·nha; rnas tarn.bem ·antes; " 
dos "rnosnios missionarios possuírem' a lirigua <lo paiz, para nélla- expli- "' 
carcm os mysterios da fé, e os preceitos qa· morlll . . . E foi assim que se 
vio. durnnle o furor das conversões, um· só sacerdote baptisar om um.dia' 

. nté ~ .000 ~fexicauos . e poucos annos depois da rcducçiio do Mexi
co, terem'-se baptis~do acima de quatro milhões- de almas . ..• Donqe 

, 

' 
~ ( t ) Vi a~cn1 de Ullõa .. tom-. 1, pag. 335 e 36. 

'(2 ) ll':lar ion ahr<'géc de un voyage,etc~ pag. 52 e 53. 
, (:3) Hihas. Trillnlph.,etc .. pag. tu. · · 

{4) 'ü p Med. Hr:1sil , piig, 8. 
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procedeu qne scmclhnntcs proselytas, ,tiio inconsidera.dan1cnte arimillidos, 
conservando· se1n pre toJa a sua v,cnerac;iio ús sua~ antigas supersti~.õr.s.; 
<lallns, e da U l}Va religião, rizerüo 11111. 1nixto 11hsurdo. que forão t.ransinit
ti11do, á ~ua po~teridade . . . · .Poré1n 111\0 é cs'te nin<l.H o obstaculo 1naís .in- . 
superavel, ·1 inielligeneia dos l1J<lio?. é tfio li1nilada,. e ell,es levii <~ ris suas, 
·obs_er.ra.ções,e ·reflcx<)es 1.!io pouc.o ilCifua <los objectos,. qu~ fer<~1n ,os seus 
sentidos, que apenils s1io capazes ·de i~é~s ahstractas;· e uern palavras te1n 
para as e1pri rnire1n. A dou t1:ina suhlirne, e p11ra1nente espiritual do chris
tianismo; deve ·ser incnrnprehen;;ivel a semelhantes· e$piritos. tão pouco 
exercitados. As cere1nonias uu1nerosas, e ·brilhantes do .culto l\omano, 
agrad~o-lh-es tão só1nente, (,'01110 urn espectac.ulo, porém. ]Qgo que se lhe,s 
expliciío os ar'tigos de fé, rel~.ivos ao cullo.extel'ior~ e11es. sirn 1ouve1n co1n 
p~cien~la o que se U1es dii, Jnas. _percche.1n tílo poti!)o o que ouvarn :· q1,1e 

·se nãó pôde dar o JlOrne tlc c-renÇa á sua subn1issão ( 1,). A sua inclitferçn<~'.a · 
ainda vrii mais longe do que a sua incapaciaac.le. Occupados tiio sóme.nté 
com ~ presente, retlectem tão raras vezes no paisado, e pensão uio po.ucu 
no futuro, que nern se tocão das promessas <ltt religi~o, nem se alerno-

, 

J 

' 

risão de suas ameaças . .. Que es~a foi a raziio, porque alguns dos p~imei\ 
ros missionarios declàrárão que. se1nelnante .. raça de homens era muito 
estupída~ ·para comprehender os_ pri[}leiros pl'incipios· d_a r~ligião. Um con
cilio·. ·c~.lebrado em Lima dr-claróu, que, etn · rp; ão dá soa inca-paeidadr, de"'. 
vião s.~-r ~~ctuido.s ~o Sacra1ne,nto.· aa Eucharistin. E .ain<Ja que·l) tulu. Ili,. 
p~la sua · farnosa 'Bulia de 1~37, os ,declaroq c.r.eaturas rac~Olláes, e c,om;- ~..; · 
direito a todos os priv.ílegios . do christianismo~ Sendq·já passados doús 
seculos,_ que elles tôm sido m~mbros ·aa lg1·eja, são ainda tüo ~ucos os 
seus pr~gressos, que bern poucos Indios se achão eon1 urna porção <le . 
inteHigeqt ia bastante para serem 91l1ados,c1>mo .dign·os de participarem da 
E~cbai}stia·: : . Pelo que, qaan_íl~ . o .zelo :de Fe lir>t1e·ll fez estabelecer a -
lnquisiçã9' na America em 1570, os Indios forão , declarado~ i.senlo~ da 
jurisdiçijo .deste tribunal, o ficárão sub1nettidos á. in.specçfto ' de seus ·qio-

' ~ lo , cesan.os (2). , . · . 
'· Advirta.se cómludo,qne ás 'reflexões acima que os Americanos são ·lnxos, 
silo estupi.,los,e iudolentcs, que cuidão 1nuito do pouco,e cuidiio pouco ·do 
tnuito, que em uma palavra, são urna gente a menos gente, conforme os . 
<lcfin~o .o J~suila Vieirn, relativa1ne!1te a nós, é que ne lles Se vcrific.ão a~ 
pé da letra. Porque . rel.at~vamente a ellés mes1nos. que estão postos er:n 

' 

' / 

, 
• 

outro estado de sociedade, e1n outra ordem·. do cousas, em outro pa iz, e cm 
outras diff~rente~ nc1~cssidades~ perdem uma grande parte de to.d'a a sua 
energia,, liniformemerito. observamo,s tod'os .os' q.uq tcrn .. vinjad9, qulj 
nünhuin11 . naçiio barb:1ra este'nde as suas vistas, além do que lbe é c.:xtre.! 

· · 1nnn1ente necessario. Couseguinten1ente cc}tre os Indios, co1no as ~uas 
• 

I 

' . 
(! } De~larão qne são chrisiãos (diz-V.ieir.a, dos escrav~s do Brasil) co1n dizerc1n que · 

lhes n1ettêrão sal na boca,c lhes tlíamàrão l'cdro ou Francisco. 
(2) llis t. de l'A1n1!1-ii1nt\. • 
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necessidades na~_uracs são poucas, ltunbem os ,seus esforços ·cspirituaes, e 
<:orporaes sfio pouc~s. ·o ·gue n1ais inquieta. e 'lira de iuacçãu os·;. povos 
civilisado3, são as necessidades de opinião. l'orérn estes (d iz Venégas, dos 
Californios) u~(~ conhece1n honra, uem rep,µ:tação, nen1 . títulos, _nenl 
postos, nem distincção <llgurna de superioridá<le. Oe maneira que a am• 
bição, esta poderosa móJa das acções humanas_, que_ tão poucos bens ap .. 
parentes llies causo neste mundo, e tantos. males reaes, não tem P.Oder 
algum nelles. Daqui ve1n a sua. indolencia, e' toda a SUH felici<lade êon .. 
siste en1 não lrabalharem. Se os persegue a fo(Ile, e aliás não ha com qJH~ 
a satisfazer (o quP. é raro), qualquer raiz, ·qualqoef anirnal lhes serve1n de 
ali1nento. Daqui vem a falta de providencia parâ.o futuro. · 

Ao lavrador entre nós, que tem o se~ cell@iro cheio, bem pouco se lhe 
dá que o inverno haja de ser rigoroso ou não. Üqrn maior ràzão o 'rapuy1l 
não pen5a em futuros d~sta classe; porque ne1n cellei'ro 11etéssita ter. A 
mflndioca é tin~da da ter.ra que lhe serve de celleír~> .- e i1n1nediatatnênte, 
preparada para lhe servir de pão. Ainda.assim esta pat~a el'les · ~ · a· cõltura 
mais complicaua ,que se lhes offerecu á fazer, quando aliás os genero~ 
constitutivos <le su~1s lavouras, nàü_ passão da-dita 1nandioca, o· nlilho, a , 
macache.ira, as batatas, etc. , · . 

As arvores por todu o anno dão fructos, acablío umas e princi-pião 
·outras: por· conseguinte p~m sabein , nem lhes é preciso saber p!nnt.~1-as 
ou cultivai-às. Se lhes íahão os fructos n.10 lqt~s f1,lta no 1n11tá a l:a<;.a, ·nern 
o peixe nos rius. e nos lagos. Para sorprenderem a caça dotou-os a, natu-

. re~a- de ardis, e es-tratag~~nas . os mais prop~i~s_ ·par.a .~uppdrem a i,ri~p_er- . . 
fe1çao cfu -~uas armas. f.. no_tavel â prdpr1eClat:fe com que d~r'eriledão. as -.. 
Cutias, .os Porcqs, os Veailos, e ·o.utros qua,Jrupedes, os Papagaios, Çuju
vrs·, Enarnbús, 'Metuns·, Macucávas, e ·outras <!ves; seçvindo.,lpes estes ar
rernedos de negnças, co1n que as attrahen1, até. as pôrem nas p·ontas das suas 
frecha s. Do mes1no estratag~!tna se vale1n, para sorprendere1n os caçado .. 
rest arr~ntedand!l as p.ve.s que ell~s 1né\is ~p_rocurjio, até as collocarern ao nl-
r.nnre de sul\s armas: ' Co1no é infinito. o peixe nos rios do Amazonus,. dos 
Solin1ões,e outros, nem arte de p.escar 1hes é precisa ; basta tanqueJar a 
agua con1 o timl>ó rété, o cururu.;timl>ó, o assacú, e outras pl:~ntas vét:1eno-, 
sas ; basta armar uma ligeira tapagem na boca de qualquer riâcho, e como , 
o pescar des ta sorte requer 1ncnos ac~ivi<lade qu e o caçar~ todos os que · • 
'hàbitil11 as 'margens dos rios, pritn:eiro· siio pe~ciidn res <lo que caçadores; 
e de Phytiphago:.; , que são por nat11reza, vão logo desde · R inftt ncia pas .. 
sand;> a lctyogaphos . . por esta fórma tudo quanto se vê n ·este artigo é que, , 
se da parte dos Indios ha uma preguiça extrema, tambem d~ parte da na· 
tureza ha urna prqfusãô illimitnda. · 

· . Co1nt11do para os' quotidi ê1 n0s co~su n1os, que ellos_tern a fazer, das pre
cisns rnunições de boca.durante as suas emigrações, ou econolUicns óu ·m'i .. 
litares, ou rnesmo pnra se feriarem por algu us di;1s 'festivos da pensão de 
·pesca,r e de ca~a r ~ ou finahr1ente para contrapôrem os efl'eitos de sua. pro· 
videncia, a1.~s estragos, que lhes fazem nas roças as inundações repentinas, 
as chuvas,e os calores successivos, e as pragas dos rutos, e das forn1igas, 
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eltes nãÔ 1leixão de prevenir o futuro, se bem qne por meios muito· diffe..; · 
rentes do:; 1.1nssos. Os Europeus, para as snas Jongàs escursões marilimas, 
cosern o pêio duas vezes,_que é o que faz dar-se-lhe o nome de biscoU'lo (pa
nis biscoetus) ;,.comíl1ri a carne. o peix,e,e as mesll!as hortaliças salgad~s,. 

·porque tle outro rnodo se não~_conservãu, pelo m'enos ·com a meupr despeza · 
possLve{ ~ f)~hem vinho . e furn;io tauaco. Pelo que _ern outro tempo dizião 
os ~sinticos dos Port11g11ezes, ·que era gente aq ueUa, que comia . pedras, 
oobia :San·gue, e respirnva fogo. Os 'fapuyas,quanl6 ao pão de viugem, e11 . 

. , d~! utirarj1"io, torrão grande5 be!jús, que durão 1nnitos dias; e o mesmo fa4 

trun <lS Íal'inhns, se é q UQ. usão dellas. O cassaLe dos In<lios llespanhó~s, 
fi1·a tiio duro,que só rnotbaJase pódc mastigar. As farinhas, entre os Gentios, 
não silo a tnais ordinaria t1re'paraçilo da mandioca. Quasi todos olle~. des
manchadas ·as roças, q\1e ·estão maJur·as, extra~rern 'da dita mahdiocà, tlío 
só1nentc' d :a1nllo, ou a tapioca ·; ·e ·arríassilndo gn,1ndes pães deJllJ, passao a 
cobri-los de· f<Jlhas, .para os preservare1n do impurezas ; e depois de seccas 
ao sol, , os enlernio om covas proporcionadas ao .seu numero, e volun1e. • 
ptlra llles fazerem fogo por cim3, donde rcsulliio uns grandes pãos da refe .. 
rida lapio_ca, bern preservaéla da humidade, e ·apl!l, para se manipular d·if .. 
fere11ten1ente, á vontade dé seu do110 : 011 e1n b1-!1jús, para se· comer-, 011 

eoi .táoocát (que são cal1los de farinha}, para se~beberem. 'l'al .é a. ·pratica 
dôs. Pacés, e outras rJar.ões de Gentios, que · habitüo nos confluentes d& 

' . ~11p1,ir~~- ,e''.rrH1is·. rios. 91J; de~a_g~úo í10 _do Anú~_zo~as. e Sol~mõ,s . . ~ bgij~, . 
. (lU d1' 1.nttssa da ma11choca, ou sunplesmente d.o am1lo della, e o seu,ma1s 
certo ali mcntu. ·Os 'f ucu na·s da parte snperir1r do referido· rio' dos Solimões,, 
qu·e lambem usão <lo milho, depois de colhidas as massarocasµ as conser
vãu ao ar do fnrno, arru111ando-as em tcndaes, de~sorte, que não fica mas,. 
sarpca alguma por defumar. . · _ 

Quêl-nlo ao conduct~ ·como _ elles não tem$al máríuhQ.substjtuem-lhe o 
sal1 furig-iQoso. que lhés soh.;rninis,tra o . fumo ile ,. OJil .fogo lento, ao . qual 
deJu"}ãõ.i>o p'eil~, e ll caç~;- estendendo-a em ~~·a ·g1:elha <le pi~os, 'ao que 

i. se; chama""'l'-"Moquear.~Da-se a u1n Tapuya um po11co'.de sHl,de que lodos 
ell~:; sã.o ext.remarne11.lc ávidos, e vê*sr~ que faz delle. o mesmo uso, 'que 
nós outros do -Hssucar. Vai dissolvendo com a sativa cada cryst3l de persi, 
e dando com n lingua grnndes estalos; o que prova bem o gráo de esti[l!ulo 
que nella sente. Elles,em muitas partes, não deixiio de o ter em 11m de dous . 
estados: ou no de fossil, que é o que se desentranha do seio de algumas 
montanhas, o terras; 011 no de eflorescencil1, á superficie dos lagos, e_ das 
lagoas·. · .Po-réin 1J.m, _e outro o recolhem, e conservão · impnrü, deotr~l~ em 
cabaços, ·OU gomos de tnbocas mais'.grossas, .. e OS aependurão llO fumeiro,. 

.• · para · os preservarern da, humi<la~e. Esse mesrno, .que tirão, é muito pouco; 
"" . , e os .mais ~delles,se alguma consu salgão, é com as cinzas do carurú de ca

choeira, ·das paln1eÍfêlS pacbiuvn, e 01ar<1jay, e dé outras hcrvas,e arvores. 
Note-se que,ao que rocolhe~ou conserva o sal,e o mesmo dizemos do peixe_. 

. da caça,etc., não pertêncc unt·direito exclusivQ de usar delle. Isto, que vamõs 
a dizer, é notav~I entre os Indíos: ou elles sejão Gentios o.u dornestica<los; 
sentados a tomor,a ningucrn charnão,ou convidiio; tambcrn a ninguem ex-
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. clnem. Todos innfian1entemottcm a mão n~ mosmn· cuia;. por onde'hebe um, · 
' bebem lo(\os: () r 'oufl<} c.bega p:ira rn11itos,quóndo o olio 'ha Qrn nbtlÍ·}_<]ancia; 

ao me~mo · turnpo, que e~. a havendo, o muito, mal chega para. poucos.' 
E corno tudo, é para todos," ni'io tem o hospede que :agradecer. 

Outro mell)orlo pralic:io clles de conservetr o peixe;' q qual tem adoptRilo 
os Cqlonos . Portugn~zes ,, e:;tabelecidos em distanej·ns consideraveis ,do~, .. 
portils'·do, rriar, praticando-a ~gutll~nente co1no os Ge1~tios, de ; to,di\S as 
vezes, ';-tilC 011 lh1~S fàl~a . O Sitl llOS centro~ destes sertões ; ou' Se Jhes fa~ tfio 
dispeni~io::o o sen uso. que ~traoscende ás suas possibiliditdos: ou o peixe 
a conservar, é t1io mi!1do e espinho;;o, que se nãn julga digno rle se Qesper
diçar s11I r,otn ·elle. Nós j ií o descrevemos em OL&tra parte ( 1 ),aonde.4!ssernos: 
que à todo o peixe grttnde,ou peq,ueno,inteiro,côn10 se pesca Ol\ se.frecha,e 
corn ns suns· escamas é espinhas, o p·õem a moquear ; estend~-o, ·e\,vólton
do-o repetidas vezes, ao ar de, um fogo mais 'forte, at.é se. lhe dissip~r toda 
a humi·dade interna,_ e externa, e ficar o peixe nos termos-de se .quebrnr 
ent~e as m~os : que então o daspem da escama; e o expurgtio das maiores 
espinhas, para o pulverisarem em fàri9ha,a qual passão p9r uma penQira, 
e a tortão,,ao fo,rno, . corno se· fáz a. de ·rrat)<lioc~, ~ar.a a em pai h~retn. • comn· 
aqu·en{l; qup, o me~holló d-0 usar desta farinhn de pei'x:e, consiste ~m. a coser ' 
·em agua, reduzinrló·'a á coõsist-enciá ~de utn apisto ( <_?S Indios chámão mun
gica) e o bebem adubado, ou' com otuçupi (2), ou corno molhQ, :~o lin;ião 
nzedo; e pimenta da terra; e os l)raneo$ lhe addic1onãó ou o aieite, ou a 
manteiga, ou a simplo·s gordu!a de peixe, o que tudo j_unto ~o~. a-~ gem-
mas <}e o,vos batidas. é_ ~om .as ccbqJas; ífrepara umas .. boas:sopas.,,, _ · · . 

·A 'tjuamDn:1o 'possue bens. n1pveis, 011, d~ ra.iz, <fúe 'avaliar, : n~Q,l· itihê~a~ 
enthesou'rada' que :'éoolar; nem tem longos calco.tos, 'que fazer; ê u seJiio 
sobre ·o tempo,ou sobre o espaÇo,certarneute que para nada serve ·a arilhme"' 
tica :'pará o mesmo sem duvida, q-ue aos Tapuya$.-servem estas, e outras 
itléas abstractas. Para os seus pequenos calculos de 'u1n até .déz,Aém·os dez 

·dedos das mã<~s, terp (,>utros tan~os a1garism/.>s ~· Para. sigr;i.ificarem vinte·. 
móstrão os dedos" das. mãos, e "dos ~pês~ De vi.ntê para cirna, uns mostrão. ' 
repetidas vozes uns,o outros dedos, e outros os cabellos. Alguns tomão u'm 
grande punhado de arêa,e a espalhão pelo chão. Quantas são as éastanh~s 

~· •, ... ~ 
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• 

·' 

de c·âjú,, que elles mostrão guardada~ em alg.tim cab'aço, tantos são ôs ao nos 
c1ue •tlles querem dizer, qúe têm de-idnde.; porqu_e o cajlieiro só~ de anno .. ~N.'- ·: 
e1n 'ann·o dá fructo. Poré1n os lndios domesticados, e entre estes · os de. " ; -~ . '1• · • 

1naio.r' porte, como são os· principaes, -~fficiaes da.s povoàçües, e pilotos dns· - ~ · 
canoas de negocio, para darern ou tomaren,i cont~s, pralicão O"' seguinte , 
methodo. Em as quinas de uma regoa de madeira, a qual é 1naior ou me
nor, segundo a progressão do ~eu calculo, abrem com um<t fàca uma dezena· 
de pequenos dentes~ · cóm .a ~ifferenÇa que . .o de cima é n:iaior, isto ·é,., maí's 
sabido para fóra, parà ~~notar a dezena. Duas deienas destas formão ,qà', 

; 

(l ) fl.1rtlcipaç;io neral do Rio Negro, ti l . 27, Dietetica, art. Piracuy • . 
(2 ) Art. ·~·ucupy. _ , 
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$U1' língua uma sangapa. o~ _ vintena·· na nossa. Por consegui·nte .cfez dczé
. nas. ou cincb sungabas, faiern uma centena,. que ~ntre elles se cháma ,urna 

papassal>a. Lo.gd llunbem dize1n passabns ou ce11tenei~, produzem um ·mi
lheiro, e por.esta fórrna,contiio os {\(q11cires de farinha, tle arroz, de· milho; 
e as attob:as <lc salsa, de cravq, de eafé, de cacáo, etc. Pttrn ~upprire1n a~ 
FolhintiaS-, e osOiarios em umã tabolel{l .4e maueira,abre1n ao CQ1nprirnento 
dellà .taritos ftiros, quantos·são. bs rnezes tio anno :.u cada um destes ftJ,ros. 
ci>rr~sponuém pel·à largur~ .d~ taboleta outros tantos succ~ssivos. quantc}s 

. s,ão os· <lias Ue .cada mez, ~-o que coyr~sponde ao dia' de do1ningo, é 'notado 
·com.o sig:nal . ~e um11 cruz; éntão o ' fqr.o, em que est~ it)troduzida uqia . 
escravôlha, denota o ·numero, ~ n .de.s;iominação <lo .Jia, ~m.-q'ut~ se ~stá. · _ \ 
.. ~· Se a;algurn deHes'.·se ·pergunla;tf.' que ho~as, por exemplo, se chegará á ., 
hocar de tal, orrtl.ll rio,'corh .. l~_nto.:<tue elle entenua a pergunt1t, ha ~d se;lh{l 

' perceb.er a resposta; porquê o·r·s'o( servirá d~· i'elogio, e ·O ue<lu ~ndex, (lo 
Gentio dc·1nostrador. Se depdiS de elle fech.ar· o .in<lex r1<> nnscer1te·; .vem · 
com elle suoirido at~· parár etrt_ um ponto ~quidistante ·<lo Oriente, íe .tl'o . 
l\1eió-tlia~ entende-se que dtz pélas.npve botas .: ~e pára no perpendicul9, 
entendç--se que pelo meio-diii: -se 'étescreve o sctuicircul<;> inteiro, ,ente~tle- · 
se que um dia. Urnas p-ouca.s de voltas . ~e:stas indicão uns poucos d~ q.ias • 
. A,ssim não é .raro, que da 1uelle _-seu fundo de estupidez, sáião algo~na~ 
esperteias, lauto mais ·dignas de admiração, quanto 1nenos filhas do ensino. " 
O que faria um Europeu, o qµalsendo criado CQffi:O um Tapuya destes, que 
nétn sabe que ha ,geometria, nem geographia, bydrographi!l, etc.; fo~se 
comtudo perguntado pelo cursó geral de nm rio, sua direcção, COJltluentes,~ , 
que desnguão nelle, e numero dê -aldêa;; $Ítuadas· ! O que fez um Gentio,"' 
nós o dizemos.- Tomada uma corda, a. estendeu pela terra ,dando-lhe" qs .,g•}Í-
tos ,capaz~s de repr.esentãr"'ps . voltas do· riQ principal. A' refer.ida' cqrda,' ~f.oi 
lateralt:nente atando da direila,. e (la esquQrda~ 'outros tanlos-. cord~is; qtiàir.- ·: 
to~ erão os confluentes,, que eHe devi;i represen . .tar; , ajustando-as ás disian: .· 

. ~iás, que ·na siia. cncnte~ :ti'r1h~o;· uns dqs· outros,.'e ogeilàn<.lo-os .ao$ termo.~~, 
de'tambcrn elles representarem as stias voltas. ·Ultimarneotn, em cada cum· '. 
·aós 'cordeis lateraes~ ·deu~:tantos ~ nós, mai~ e menos aproxima~os., ·"qi1~ntns ·' ~ · 

., er<io as aldêas <le Indió~· sJtu~dvs, . e q11anto dista vão umas dãS'.;outras..-· 
J;is aqui resul~ido .o pr.oblema, que se lhe propoz, sem lhe'ser ·preciso le-' 

:varltar carta algumtt .; . nem ·'para se etl~ ·ex.plicar., nem ·p-ara ser entendidq~ · 
!lai~ que isto ' me succedeu no Rio Branco, C!lffi um Gentio da Inação Ma
cuxt, que casualtnente encontramos·na povoação do Carro.o. ~ntrando este 
lndio nn Palhoça.em que habi!avamos', reparou em que nós estavamos a ·ris-· 
car. Era útn pequeno mappa de-populaçio; porétn elle entendeu que serilt" ~ 
talvez ·o ri9. Pelo que, sem nos~ diier palavra, tomou de um /canto' da· 
Palhoça o bastão.que nós traziamos,e com.a ponta delle se po~ a riscar na 
.arê~ do pavimento, uma eucad'cação de gn1ndes ~ pequenos rios: e o mais 
é, que na fóz daquell~, que segundu clle, era o 1\raurú, e entre nós Ta· 

·, · cutú, riscou taotos·quad1·ados-,_·quantas. erão as Palhoças antiexas it for.talezã 
d.e· S. Joaquirn,e,a tnesrnà fortaleza. Lancei rnão da occasião,offerccelido-

. lh~ pa,p~I, o convidei a fazer com,. penn-a, e tinta, o que até ali tinha feito .: 
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com o ba~tào. Assim o ft~z promplarnente : porque con1 ás' 'costas do np:iro1 
1 s~ poz a ~iscar uma carta, ao~de .as cordilheirus erão 1na1:sadas por suc~es .. · 

stvas ser•es de angulos,. ma1s e menos a~udos, e as Maloca.s dos Gentu.l~. · 
por círculos 'ma1ores, e men~res; :sem lhé addicionarmos· cousa alguflla 
de.mais, quA Uío sómente os nomes, que lhe ouvia, -para assin1 a :.presenlar . " 
e mostrar,como fizemos, a S. Ex. o Sr .• Joiio Pereira Caldás,nogovernador da 
Ct1pitania, ao Dr. AntoniQJosé Simões de Carvalho, e a outros m11itus. 

A respeito de religião, é verdade, que algumas tribus _se tem achado, ns 
quaes nenhum conhecimentomostrão ter de um SerSup.remo,nem praticão · 
culto á1gum ~religióso. I)orém istó_é o que naturalmente de:ve acontecer a~ · 
homem, aind<.t conslitui'ilo na infancia ,da Sbciedade: sen(1o em ~emelb~nle_ 
estado. ·tfio debeis as suas potencias i,,ntelle.ctuaes, q1,(e , .lhe· :n~J> permitte~ 
o · distinguir-se dos O\llros animaes, deduzindo, pelo q(le é visivel, a exis- , 
tencia do que é invisivel. Nem a ordem, nem· a belleza qo universo, faze1n .i. 

a menor impressão em seus sentidos, na sua lingua: iião ha. uma só expres
são,que desigpe que a divindade vive,porém não faz mais do que vegétar; 
olha, porém -não r.eflecte; apprehende, porém não raciocinã.o. Em cujos 
termos, evidentemente se vê, q11e os seus espiritos nem se nchão exercita.:
dos peJa philoso.phia. nem ílluminad0,s pela revellação. R {ti~ absu.rdo ~eri~; , 
Q pre.tender-~e que q_uem não refle.cte, ne:n discorre,·seja'capaz d~ recónhe~ 
cer ~ existencia d~ un1 Sêr invis.i_vel,co1no se se qilizt;.s~e·,q.rie d~lle tivésse .... 
mos·, quando. crianças, o mesrrto , conhécimento que quan~o hinhens;. -
Comtudo, nern em todos os Arnericano·s é geral esta ig.ntj~ància, não sómenlé 

. 
' 

da exístertcia:do Deos, mas tambem -da immortalidad~ ·dà alma, vir&~ mui'.9 .. 
tos obser'(adores as idéas, qàe ti-nhão os Nathche~ e naturaes de Bogotá, 
os Mexicanos, e Peruviannos. Dos Manaós do Rio Negro·, já ern outra párte "' 
escr~vemos( 1) que em materias de religião,criüo,c~n1 uma especie de Muni
chusmo, que haviãa dous Deoses, um chamado iv1a·vr1fí, _autor de ~odo o · -
belJl; outro, por . n·ome Sarauá, <!:utor de todo .. o ,mal. ,,~ntre as 1nuiü1s su
perstições,-que praticão os Gentios Pnrús~ habitan,tes d~ :~m dos contluen: . 
tes d~s Solimões, assim chamado, :é celebr.o a do jejum_ elpiatorio, a qu~ 
se elles entregão, por preceito de religifio : sendo tão rigoro~a o sua abs:· · 
tinencia, que emquanto obriga o preceito, nem ajudat no caso de: lhes so
brevir algnma enfermidade, ou comem cousa alguma, ou_ tractão de si; de 
maneira que muitos ·chegão a rnorrer clesfallecidos, esco_lhendo antes ô 
motr~r,para cump_rirem a . ~ei, ~o.:que viola-la par~ ,Y~"'~~rern (2). Qs Tu? ... -· 
nas v1 vem persuadidos de que as alrnas se transm 1grao do~ corpos huipa:" . 
nos para Qs dos ,irracionaes. Entre os Indios· dá . nação Passé (diz nm Dia- , 

. rista·-nosso )'ha uma tal ou qual 'fheologia Natural.. 'fêln por certo · háver· 
um Creador do universo, cuja natureza ignorão. Dizem q.ue as almas 'dos. 
que vivem virtuosamente, vão viv~r com o Crendor, e 'à& dos qne proced~m . 
mal, ficão no mundo, e são os Demoni1Js. E' philosophia corrente entre 

'· 

J 
(l) Participação geral do Rio NepTO. -Arligo-Superstiç~~·

r (2) Mc1noria ·sobre os Gentios Catauixis.Oe 4 de Juuhode i78~. 
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~He~ qlln O s.ol está firrn~,. e <]t~iclo. COOJO 110 sy:;temá r,npcrn;_C.'lflO, ü O ._. 
n1ovi1ncnto é sú, da terra, tJ neces:;ar i1> para se éllá [ec1111dar Ct~l todas ns : 
suas partes, corn o.culor <l°' sol. Que sú ha dous astros. o sol p~ll'il nllurnjg'1 
d? ilia,? a l~a, de noite. Q~1~ o"espaço superior ao soli' e ~lua está dí'Vij; 
(Jlitlo do 1nfer1tn· por uma nbobada êtZl.11, por r.10<10 de gelos1a, t~ que corn-o.· 
todo o espaço superior é lucido, ptir.ser habililçàodc~ Ocos . th1sce1n varius 
raiosc.Jaquella ltiz, pelos iuterstic1os·<la abóbà'd;1, . os,q·u 1~ se nos 're~.l,l'eset1-têlo 
comoestrcll<.1s. (Jue os ·1;ios e ribeira~~ão ilrte.i;ias,e véiílg clp cori10 darw·rra: , 
erquc a correnteza '<los n1csmos. rio's-, é causalla 'polo. rn.ov.rrnf'n to da ·i~r!:a: .~, 
.tqdo obra' 1.le urr-1 Sct· ~uprem0, que n fez. Cujns idúa~ ainda qne tão ~xl1\1:
.Vlíga11tes, coroo 'donoúioras suas cre'rícas, os séus SllCl'ill1•.iü~, o:;' sous bililes,, . .' 
e os seu.s f uneraos; · ~em pré, \Je

1

i-xão "'vc_r ... que !la itléu·.'(iu IJpos, n.c ·l~) ·todo:; 
., elles1 ca·çecem,rnas· tio sólnente ·d.a r.eyella.ção~ ~(Qua.n.lo ~ cllu,o· ho1n?rn·, ani"" 

1 ' màll (diz s. Páulo) (t,) não ~peréehWi,i-S co11sns, quo são de ,Q.eos: qll!iS"')hé . 
párecerh uma estulticia, e .~llc a~11ão póde éompréhende1~, por caus~t\e CIH~ 
ns tae~ cousas, · par:~t so ·discernjrern, p~d~rn. urnâ luz. espirilttaL l\'l~as -nern 
por isso, que da iuesrna itléa de ·peos ._cnteécrn algÜ1l')as triuus, p(>,uen1 Ói . 
Impios :rrgumentar, _a favor do seu parlitlo. Ellcs nos oppõenr,(di'l. o l\1t~re 1 

Jamim) (2 ) os selvngeris estupi<los -!·'º Noxo ~lun<lo , que antifio errantes: ' 
pelos montes,, SCfl1 lei, sen1 culto, se1n Lernplos, o se1n sncrificios.: ma:> 
uns homens, que apenas. conservão tl flgura <le hornens ; de 1~una razão 
obscoreciJa, ernl>ruleci<la, ·e ·sepultada na rnaleria, rüiu devcrü.A'azer-nos 
íor~a, coritra. un1a verdade recqnhecitla por todos os µovos <la terra (3 ). 
Nós não fazemos juízo das factilll:tde.:; do .corpo humano, pélos n1udos, ·: 
sul:<los, cégos, ne1n côxos, ·e.qu-ere1n, que o façamos <los dicttu11es .âa linha~ . . 
gem. húmana, por )lns horn~ns toscos, e,.s.tupi<los, e idiotas '! ,_ Que«r:ltr'uvrr· , · 
gancia. ! llcs'pon<Ja~nOS pois aos phi.Jo.sophélS, •que 003 oppÕCfil un·s dOU·lC?~, 
·res. tãó .sabios, o me·srno··qúe, r:espon~eu urn po~ta rn~,~erno :. . , :. .Ç:, 

1 ,_ ~ • .. .,.,; .. ;, 

Eu'sic. a b9n droit, Liberliils, vous, e'tez 1néprisahle~. -~' · ·. 
úot·s que, '(ians tes,forêrs, vo.us cherchez vos sc111úlables,. ,~ ,,, i 

' 1 • ' t \ t • 

. ' 
• 

( .... - \ l ~ ' ' 

Velo que pertence. ao eh~istia,rlis1n=o, ( di;z nm dor~lo missit)tiario·no~so ): 
aipcla que bu outras 11üÇÕes ue melhor ·eÍ:ttCIHlimentO para porcebete1n OS . 
mysterios da fé, e p,assat' dâ nece?si<lnde dos precei tos, á i1~rfei çiio uus 
e?hselhos da. luz <le Chrislo·: ufió ha poré1n nação algurna· no mundo, qu_(l 
ainda naturalmente esteja n1ais ·be1n disposta para a su lvuç<io, e n1ai~ · livre 
de todos os impetli1nenlos delle, ou. seja dos que traz cornsigo a naturczà, 
OU dos QUC ilCCrcscenta à n1aJicia_. O certo é qné de feras, que crào nos 
inatos, sÇ, tem feito christãos; ~ mai& delles n)i.o sórnentc no norr1e, sen~o , . . 

'· 

• _(1.) 1\nin1alis antern hon10 non percipit ~a qnm sqnt spiritn~ Dei: stuhitia ·cni1n e~fr -
Jlh, et 110 11 potest intclligere, <1uja spiriLualitei: exa1ninatl11', E.pistol. i '', Cor. cap. 2"', 
l'Cf!iO 1/i. • . -

. ' 

· (2) l•cnsa1ne11tos .llieõlogicos, cap. ·2°. §3'1 • • 

• (3) Encontrü1uos esta nota repeti.ckt no texto, e sr.1ri indicaÇão do. l l1gar. a '1 lH: per· . r 
tencc esta, que i\Cl tli tran::H~reye111os. . · 
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1ilmbcin nas ohras; Confessemos.pois' com_Mr. de Boffon;qric ns missões têrn 
for1nado rr1ais hornens nesta:t nações barbaras, do que as armas victoriosas 

.(dos principes, quo as subjúgárão. A doçura ... o· bo1n exernplo, a caritla:do~ 
e o ~xercicio da: virlu9e,, constantemente. prati~ado pelos missionari9s·~ tó-· 
c-áf'JQ estes selvagen~, ·e vencôrfio a sua desconfiança e f~roci<lade. Pe seu · · 
nli.>lu proprio, elles tê1n vindo muiL1s vezes-pedir que se.lhP.s ensine uma 

. lei, que tão perfeitos~ faz a todos os homens~ e a ella s.e ·tem sujeitado (1). 
Nen~huma outra ~ousa fn~ tanta honra-á religião, .cQ~_o o ~ér ~ivilisado estas 
11açoes, c ·tançndo os fundarncn~os -de um lmper10, senl :outras armas) que 
as da \virtutl_e (2). » , . r- • • , · • 

"' . 
, . . , ~A C?NSTITUIÇÃO .MORAL_. DOS .l~DI~S. .... . . J t ~ . , , 

. \ ; • - "f ' ' '!> 

' • • #;·~ • • , '"" 

• 

«Se 'se principia,escr~ve o naturalistaAlexándre Rodrigues Ferreita,pola 
affcição'conjugnl, por ser este o primeiro de ~odos os aff~ctos humanos, 
posso c.lizer 'que ao melindre e á -tern.ura que·, entre os ·povos civilisados,. 
n:ierece p mulher á se'u marido, não correspO:nde á dos Americano·~. ·A Ta
puya, verdadeiramente, hão é mulher; mas ·sim'escrava. de seu m·arido. E' 
verdaue, que na repartição do trabalho, n elle é que perténce ~oçar" caçar, 
e pescar, porém nada mais. A 1nul'hcr é a que plant~, se isto se _pr~iica ; 
é.a qu_e colhê, e a qun trànsporta -pat$t a sua_ palhoça o ce.std de ma·ndiocll 
á cabeça, e o filho, se o tem, ·ou ás costtls, ou 'ª um lado do corpo; é~a que· 
prêpara o beijú, ou a fa~inha, a que cxp.ren1e -Os vinhos para as suns ~ebi- : 
das,~ q~ .vai busc3r e conduzir a agu\l,e,em uma palavr-a,a que .tudo fa~~lhe, 
passando p~los empregôs mais hum_Hhan.tes. Os .serviços, pessoaes que'o Ta:. · . ·• 
puya.consagr.aáquclla cam quemqµer ·casar,nãó s5o os meios para a -conse
guir. Isto s~ depende de elle a comprar n seus pais, quero dizer, d~_ dar 
em troca della o que elles desejão; porque entre os Gentios não h~< moeda. 
Uns são. monogamos, e_.oµtros polygamos; se-O paiz é fertil e abundante, 
ele maneira qúe nenhum cuic.lado lb.es dá o entrelel'lim~nto oo uma.nume· 
rosa fainilia, .se assim o pedern as suas instituições e costumes, .u~ão de 
mais que uma mulher., Porém ellas niío são geraes, nem _para . todos, -nem 
vara os da sua parentéla.-Porque ainda que geralmente se .diga q11:,~ elles 
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, (1) Assim o po&so te5tcficar dos Ge~tios Curetuz; habitantes_ na '.m~rgem Oriental do 
Rio do~ Apapol'iz, confl.uen1ed0Jap11ra, segundo o que delles ou•1; e o que eu mesmo 
ti~ Ou"i ao 1.enente-coron_e1-·i:11eodosio Gonstantino de Chermont~,pl'irneiro· cornmissarh> 
da qnarla pa11tida da diligencia da demar,cação de limiJes, que 'acl)ando~~e na sua ,aldê2' 
a1nbas as partidas·Portugneza e Hespanhola, aos 2 de Julho de :1782, depois de ambas 
eHas ter<'m sido bem recebidas, e. agazalharuas dos referidos Gentios: a elle primeirO.COID.'9 
missa rio Portnguez. li avia representado o principal Catia,mant, que ellcs, naquella àldêa, 
q.u.~rião um Vigario, para os l>aptisar, e)nstr.uir; e que por conta delles deixas~ _o seu 
süstenlo, como ta1nllc1n a factnra do·nrgocio p1·cciso; para se inteirar a sua .c:o'ngrua. 
Que foj o mesmo, qu~ estando ·eu e1n Barcellos, capital do IHo Negro, presenciei, que 
ao capil_fio grneral João Pereira Caldas. mllndon aquelle principal dizer da sua parte 
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por um filho seu, q11c> alli chegou, aos 3 de Fe\'Creiro de 1787. . 
· (2). Tom. tr , pag . 29\:.1. 
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são frios para :-is mulheres· ; isto tliio procede tílnto da f<i.lta de ciume, ou 
de appetitc <lo coito, c6mo <la li herdade de o leq.~m.quando~e como o apc
t1:!.cem. Sabe-se que enlre elles nen1 hn lei, ncn1 religião, que .os modere. ,_ · · 
Pelo contrariõ; o que elles Jogo lrat1io ·de csconu.er, e recatar, crn .sentindo 
gentç estranha.são as mulheres e as raparigas,e os filhos,os:quacs ell'es zel,io, 
"0 g\]ardiio ~orno ns rneninus de ~(~usoltru)s. I~ se alguns lndios~depois de do~ 
mesticados;: os feehfio, tratnndo de hn~atella a i11fidelidade cenj ug~l ;ou elles , 

· 1nesmôs all1ciadosde rla<livas,e de irnporluna~õesenlrcgão as-n•ulheres;.logo -
ao,prim~iro nccesso de algun1a c·rapulnexprimem ó seu resentimento, e bem 
claràmente dão . a eflt~hder quanto nelles do111ína. o ard.O,:r·da ving<\nça. o 
qae se diz, para prova de sua debilidade, que !lema mesma vehen1encia do · 
appetite do coito, é nclles tüo grande como nos l~uropeus~ ainda , os rnais 
h~rn . :µiorigeragos; ·eu . o não ,confirmo .nos .qúe lenho visto . . E' ver-_~ 
dadt{qu,e to<los'esles 11a~ilão nas rhargens d1)s rios, nonde o cóo 'é benigno, . 
u terreno fertil~~ 3 subsistencia abundante~e -aonde por consegui nte as pai· 
xõe~, que excitã~ -os .nQcessidad_es, \aes córno . a fo.me, a p~stc, e à guerrc'.l> 

~. ·, uã~ enfraquecem 01~ "distráhem,,nquella ·. <lo nrn~r •. · 1'al vúz, ,.que . esta seja a . 
i;azà6 da · diversidade ,das mioh~s ol.>serva<;.ões, porque o certo é que 
quanto mnis 1iutrido- e folgado. and~- o corpo;'tanlo mais ardente se faz 
aqueUe appetite. '. · , . · .. . "· · .. '· ... · .. ..- ' 

-·Sim ~ não .é facil de se ver_ um Indio empenhado em ganhar a affeiçno 
de sua amada, ou por diligencias assíduas, ou por,..caricias ext~rnas, e outras 
1nu.itas des,sa~ dem.oasJra_ções _ inv~nladás .á esse . fim pel?~ · amaqtes civili ... ,_,. 
sa<l('s. Porem larr1be1n ellas, para oom·•elles,nem neces::;1ta.ó d~ tantos ser- -
yiços pessoaes, nem fêm lá, de si para .s!,formad~ uma idéa de cspe~i alidade 
de favor que nisso Jhes fação. ·S!~ ellas tem an1or pellls sun~ ob~as.~é que o ~ 
n1ostt5o, que~ó dizer,, p~los serviços p,essoa~s qt1e · fazem, p~l,1 facilidade 
de condes.cenderetn ein tudo, quanto <liz respeito ao tratamenlà.corporal 
daq~elle a quem se consrtgtão,que pelJs suas manei,ras ext~rnas; pela col"- · 
.r~sppndencia de obsequios , pelo riso de alegria/ pelas 1,ag~irnas de t.ri slezu. 
e pelos· gemidos de <lôr, é r;H·o que algue1n possa julgar de seu affüclo. · 

Do a1nor dos pais a seus filhos, emq·uanto elles são pequenos, -~ neces-
··oitão de seus soccorros,nenhurn observãdor,que eu saiba,._tern alé ngorn du
vidado. Poré1n este nmor durí\' tanto coroo o de outro qu::tlquer anim;iL ., 
I>orque, em o filho chegnndoá idade de podér 'clle n1esm.o diligenciar o seu 
sustento, fica inteiramente nbsolvido o pai de tratar <lelle,e o filho senhor 
de. si, e de suas ilcções. Nunca járnais se. 9uve" ao pai Hconselhal-o. nunca 
louvaJ-e, nunca reprêhendel-o. Em uma mesma _palboça, quo .aiiits n~o 
te1n reparlim_ento olgurn , estão ir1nãmente vivendo Q pai, a mãi, os filhos. · 
ns Hlhãs,e ns noras, e tudo quanto entr~ os povos ci.vil isados se não fiiz, sen1 
grande recato, em ·orde1n ao rüspeito, ' e A deooncia ~ elles setn resiibi.o 
alg.um de malicia, o praticão ao pé uns dos outrós. Donde vem que' esta 
'iadifíerença, com que se olhüo o pai e o filho, enfraquecem muito.nqu ella 
,união, e amor á sua fa-!nilia, ·que fazen10 caracter permanente dás fa mílias·' 
· ci vilisadns. As mãis, Jogo que acabão de parir, la vão-se a si ,,e a seus fi lhos. 
I~ 1n as 11lhas chcgundo á idade de lhes rcpontar o ipcnstruo, logo pela 
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primeira vez, . que são assistidas, a cercmonia de sun pu.rific~~ao é.:prc1ic
dida de l!lin baiJc lustral . .i\ filha, é retirada u utn tendal, levantadonlguns 
pés acin1a du pavii;nento da palhoça,"flli,n conservão seus pnis, pcl?tempo, 
que lhe dura :o mcnstrtíó, fazendo-lhe fumó por. bnixo,e addict11ndo-~ com 
~aJdos dc··rá.í·i1~ha de rrYandíoca. O qu1~ pinqâ lioje nã() c;(.eixa de.se'1}rtilica( 
occoltarnentJ ern nlg.úm'a$ das nossas povoações: oonde urh·dos effeitQs dà 
corrur~iío dos costtunes, que ua verdade pnssão de Jicenciusos, é o da pros
.tituicão das lndias, 1nu'ito anres de $erem assistidas. Da idnde de nove annos 
1)ara • ci1na:· priecipiiio ·a ptostituir:~,se: · prim_eiratn.enle'., · i~m. os cliamado? 
CapjtQt'íz, q.ue s'ão Indi'os r~pazes 'de cloze, até dezese.is,annos, é áo depois, 
r.orn os hon1ens de todas as idades; e .condições. J Do q'li~ se nfio dá -muito 
ao r,omrn.um :de seus pais, por c~uas ~·azües : pritnein:i, porqµe, pnra' a po· 
l>rcza eJn <:iue vive1n, nunr,lt dei-xão-.de sere~. lucrnti·vo.s os seus d.~.sf.~~ces ; 
os b'r-nocos as sust.cntão, e vesten1; tanto (l _ell.as, co1no a~se1:is J}nreíités; os ' · 
Indics lhes f;rle!n RS ·roças,. e co1n isso lhes pag'iio: segund~ . porq\1e, por 
estarem ptoslituidas. ·não perdem. casamento, vis to que· aos oll1Qs de. um 

. lndio. (\ honrá·deste.género é cousa_ bém iri,sig~ifrcant.e: ()onde se .~egue: ~ 
])riineiro, quD ~côdo. princJ{)iâo 'a parir, ·o· cêdo aeabão: ,pegµndo.;qµe utntt :· 
India de deze:;ece até vinte annos, fita tão estr1\gadlil1'as forÇas, e no aspecto, . 
e co1n a presen~a . tão . i.notlificada~ como na EurQpa uma r,nulber de trinta. , 
~u1n<>s : terceiro, que ·cnfr.aqnecino·,, e 9sgotado o pouco vigor nativo d~ sua 

· (;pi~slitnitão -,physi'ca, · 1)0~· .. tão, <liff~reptes tatís-Os·; cot)lQ sJic> .a.,<lissiP.,ªÚãt? de ·. ·· 
s~ubstaricia, 'a debilidade dos alin1éntos, ·a freqµ enciH 'dos debocJ~es-;- Q lra· 
balho doméstico, e rural, os es[ot'los dos pnrtos~ Q a criê1 ç~~ d~s filhos.;. con1, 
todós cs.1$·s ob.stnculqs da -população, entra.Jo~o a luclar á,:sua fecund\d.ade, 

. é, de tript~. a1lnos nar~ci~1a. P.qucas:l~,rlias -.párem . . -~-- ... • ,.._'•,>:~ , ~ 
Co_n1. os escravos, se 9s senhores sno antropophagos, _sabe-se qual e a . 

sua conductn ; nunca jámais' a submissão do vencido ~esarma a ço!e_ra do 
-ven ~edor; os lnais hu.n1aRos os resêr,v.iio, para os serviços domcsticqs, em
quanto os nêio vende1n '<~quellcs;- que f?Hes ?ªb~n1 que os cumprlío. J)o. qt1e 
ern' t(\dos obrã·ot a ira, a \ringan'Ça~ a ingraüdlío,e .outr.os '1icios, já :fi aão 
da<las algu1nns· idéas,_np. accus·adn.'I>arlicipaÇão Ger'll ·do Rio ·Negro. E' pre· 
ciso co11 si<lera-Ios viveo_dq entre si, <l aquella uniiio social ,. a que se.dá o 
norúe dó na~.fio, que é o n1cs1uo, que · cxurnina·r a sua. >> 

' ' • r ' /• .• ·.. ' ' ' . ' ~~· . ' ' • 

l>A COl.'\STITCIÇ:ÃO POLITICA DOS INDIOS (1 J. ' 
. . 

O .Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira ,observando o estado politico dos 
'lndios,diz,que pela palàvra-na~iio do lndios~de.,nenh~n1a sorte sé deve 

• 

(1) Ganda vo affinna ,qtú~ esta genre não ten1 entre si nenhum rei ,ncm ontro g'enet·o d~ 
justiça, senão u1n p~·incipal ~rn cada aldt~a, que é .corr10 capitão, ao qual obedecem por 

. ~01~l11dc ,e não ' por força. Quando este n1orrc fica se1Í filhos oo mes1no lugar por succcs· 
são. e nüo scr,·e de outfa. cousa senão de h· con1 clles á guerra, 'e aco1ist'll1al..:os corno 
se hão <le haver ; ua prleja ; inas nf19 castiga :;cus erros, nc1n n1au~t:t sobre eHÇJ cousa 
a lg\11ua contra suas \·outades. 
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enlenclcr o mcsrno, que nn · Eui~opa. O Europeu , que Iêr f ou ouvir dizer,.· 
(] llt~ 1ul ou tal rio, ó hal>ítado de tantns, 011 tanlns nações, enganar:ise-ha~ 
se pe.ns.iú:,, que alg nrrH~ d1~llas é, p(>r exernplo , não digo~ co1no :,i ' Allemàa, 

··~, F' il{lncezli~ a Pnrtn g~Í<;!ZH, O·l.C.; ,IOilS ncr.n s~quer, colno aque11a rarle der 
habil.anl.ês,. qu(} f'il h't.•tn ú rnenór provincia de· quhlqne<r déstes reinos. t1h~
miio-so r1a'çties de lndiós, Ulll,aS 'sociedades lflQ pequ_etla·s, e insignificni1le5' 
ctn nu~ero de in1l iv i<l11os, .que.[tS vezés não conslão dê mais de 300, 400·, 
e 6$)0aln1as. O que cntiio é ·para·a<ltnirar, é, que algumas ·do tão peque- ,· . 

' • - , • • • • 1 nas eor.poraçoes, oc~11pen1 as vezes espaços 1natofes, qne os maiores reinos 
rla Europil . ~ssirn lhes é 1~rcciso repar;tirom·se élS f~milü1s err1 pequenas 
fri.ou.s. ptu;a podc rc~m subsi.st.ir, ~egundo o seu rpodo q~ viv•:r: porque pãrK"· 
~ran~l0~ corpora~ôes . niio po~le1n acha í· a su osisteBcin precisa. nfio. trrictando . 
clle·s· d-e ~nvouras,d~ cql1:1mprci91· e de cn' ia çi1e~ de· godos. ;Ai~di.l 'assim rnes- . · 
.rno <li<,ididns, nfio s.ubsislerri hen1, se ' nüo e~tão situadas ein dislltRcias 
propo.réionadas á abundancia, ou · carestia, que ha ·nbs rios, oµ territori0s 
da sua- hah-i tação; dando-se p~r-esta fórma lugar uns. a~s 6ntros; para ·cada 
t1:ihu desfru clar urna porç.ão de terreno, proporcionada ao seu 11uméro, e 
lts suns·neccssitlades. Então· cada ,'.uma detlas se Qãô é «?rrante, e de corso, 

, 

estahe~eí~e Un1a ou n1ais nldêas~ · · · · · . . .' ' , · 
1 " ,. ' • 

• , ·:l\J1i"s 6 qüe são esl~s ah.lêas ·?. Nas 'Casa~, de qile ~llas ·se comp;õem (diz ~fr .. 
)~ál'J~r~)"' SC ;VÔ logl) Clll Ulll:ár d~ .' ex(rema pobréza, . e Sii~ .,Úma ~perfeita 
i.iú11gen1 dos,1)rirnel1;ós' terhpós:. I~Has são ~fi o si1nplices ~ diz .. o Abha.de ~.e la; 
Croix) q_lie ' por n1aior qa,e ~eja - à cas~ ? um dia J!as~ p~ra_cons·~r~il-a .. "fo~as~ 
as referid1)s aldôas ( contJntta Barr~Te) qne ord1nar1amente eslao edificadas 
ou em a1gum nl to, ou á 13orda <le algu1n rio, · umas -confundi~s"com as -
outras, e sem ordem, formão. uma perspêctiva das 1nais tristes e desàgra· 
da v.eis~ Nada ti li se vê; que· ~ão:seja .horriv.el e selv~gem. -0 silencio mesmot 
c1ue ali _sei:np.re reina, e que só de quaqdo cm qq~·nJo. ·é interrompido p~lo 
sorri ·de?tigtad,avel dn vo~· de af~uma :av~ . ou "_·de algQ·m .anirr1al, . nenhiJma · , 
ou lrâ'. ç;ousa é capaz de' inspirar, senã·o º· tl)rror. ' - ' ' . . ~ " . . . . 

• •; i ~ ' ~) · •. ,• ' ! ' \ • ' 

· ". Ei-los c.onstituidos ri;;is suas n1alocas, em cada \lma das quaes~ se 4ccom,;., 
l}iodão umns poucas <le fani ilias ; por(nn, em cada' inaloca, qomina ó sell 
})rincipal. 'l'aes fo rão nos primeiros tempos, os pais d~ fa ínilias, etn suas 
r;êlsas. ·o principalato é u1na <ligniJa<lo hereditaria ; o q11e a exercita ; se 
distingue de sous subd itos~ pelos ornan1cn1 tos ·qu~ traz, pelos seus arcos e 
f re.ehns, que sempre ~ào os rn,ais fortes. ·e mais bem p·aramcntados, e. pela 
autoí:i(lad~ de 03 rnnndnr. ~uanto aos , ves~idos, tã<?. nú anda o principal, 
corno os seus vassallos , tiio' bem ~1cco1nmodado .e.stá ,elle, con10. os. oútros ; . · 
nas sllas convot'.sas, ú sua 111esa~ e e1n toda a ·sua. econo1nia particular;; :se · 
lhe 'n ã~ vê u1na. só affec.tação de superioridade. 
. Sendo csia·â constituiç-fio política de cnda naçãó, de en1 cada maloca go-

. vernar o seu principal, sern haver, ou un1 só, ql:Je ·governe a tod_os, ou 
·un1a parte escolhidél , para. esse fin1 ; ou todos _elles, representados .por 
·alguns , segundo as diffe,rentcs forn1us de gov'ernns, que, ven1os na Euro~ 
.pa. E\'idcntamonte se "ô, que <.t sua uni ão p91itica,__.ainda para os casos de 
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· ~m ·irr~eressc commun1, é _muito. incnrta ~ prccaria .. P-0rém, durafl.le 'a paz,, 
" ~que ·durão n1a.is o~ ef)'eito~ desta i-ndependencia_nátural. Con}o ;ê11'ês 11ão 

tê1n 1nagistrndos, caqa rrm f~ iijsti~a' .a si1 rnesmo.:' o direito de càdtl par
t icular no.; casos criminacs. é o d'ti sna -..ingnn~a; o filho vinga a ~orte do 
pai; o n1arido a da.rnulhcr; o amigo n dv onfro a~igo; bern poucas oú . 
~1 enhumas iJéas têl)1,. do que é subordinação civi1; .o rnais-que frrzern no~ 
tempos cala1nilos<;>s, é nas occas~ões tle perigo com~mµm, é consultar a 
(lxperienciá dos velhos. Nlas niío succ~<le assim, quando· se tract.a <;fe u1na -
guorra c:>ffensivai ou dcffensiva, cntao todos elles cónhecetn. que são incm
bros d.e .u1n só corpo, ~º qual n ece~si la <le uma só cabeça. Dá·se

4
o·lugar de 

chefe, ao que mai:; valor tem, o n1_ais rlxperiencia: .não, que este~ declaratla 
que sej11 a g4erra, . possa obrigar alg(Je1~ a serv,lr tjella r mas pata dirigir 
·aos que s,e querem alistar, con1ô soldados; porque.para occupareril os pos· 
(os· de officines, é pritneirnmente preciso, tf ue o ·pret~ndente ~o pbstõ·'!e:Dha 
<lado re11etidas provas ~e uma cxtraordinaria firrn_ej"a ·de alm'a; oq antes 
soffrinwnto sem li1nite. Porém os Sl!ccessos da guerra são os· qué. fazem 
pcrpetQas, ou amovi veis as honras desta patehte. O noviciado do posto de 
chefe, ou .de capitão, consiste cm u1na rigorosa repetição <le actos, não de 
v'alor ~ mas de paciencia. O· 1ncnor $ign~l de falta. détla, é quanto .b.a,sta, 'pà-ra .. 
o. inhabililar, su elle passa rnuitos dias sem· -comer, f!em heber ;· e~ 9rdem a 
guardar o jejum, que se lhe impõe parn prova do seu soffrimenb~; se· por 
largas horas, que o estão flage.llàndo, . não produz un1 só gemido; se na 
sua 1naca, aonde 6 <leilão, e o cobre1n de fortnigas, as mais vorázes, se 
deixã,o_estar tranquillos;sem em.oção ~em de ~spirit-O., nem de ~oruo; se. ao 
(nmQ:qc aJ..gurnas hervas-.de má.o . c~eir~~ elle nerjÍ·S.e. su,flocà-,.~nefQl ".olia a.: 
~ara, então se julga digno do pos~o. I!a quem prelenâti, que da contextura 
de Sua pelfe, e de sua constituição phJ'SÍCa, depende O SOrem eries ·menos 
sensiveis ás dôres, d.o que nós. O certo é que .p,or motivo de uniá dô·r, se 
não ouve gemer um Jndio ; antes é capaz de .sóffrer a arnpula'ção do um 
])ra-ço,e. de uma pernJt; ,sem ·dar o .menos suspirQ". ~ 1 " . • • , , 

Não é que a elles lhes falte ou à«enos, _ou · vozes~- co'in que matiifestarem, . 
Óll OS seus gostos, Oll as ,sua~ dôres: mas é que elles ·mesrnos, fóra,dos·trans
JlOrtes da crapula, ou do tumulto das paixões, não são homens .• qu~ des
perdicem palavra.s. Costumados a pensar pouco, tambe1n fallãô :pouco ; 
donde ·ve1n, que o aspecto de um Tapuya, é 0

1
.dé um_ ho1nem serio, o 

melancolico. o seu n1esmo fall;)r é lão lento, co1no rsão ' lentas as suas 
cogitaçõe~; não· se vê nelles, que -ptestem uma deÍn~rsiàda ntteriçáo ao que 
se lhes diz~ com ·Úquella mesma taciturnidade, cotn quu se deituo, co1n 
essa accordão; e' se nüo tê1n que fazer, nella perseveriio dias inteiros. Ora, 
quern llfio está cost.u rnado a cornmunicar co1n franqueza os seus sentimen·· 
tos, é naturahnen te desconfiado ' a ninguen1 abre o seu coração', de nin
gue1.n se na, e. o se·u carácte~,en1 todas as suas deliberações, ·é.o da reserva. 
O que be1n o mostra a expcriencia, porque, para a e~ecuçãQ . deseus planos, 
r1or .exemplo, pura uma fuga, para uma .sublevação, 11<tda é cap~z ·de aba
lar aquella inirnitavel constancia, com que, entr·~ elles, se guarda a insi-

• diosa rnaxirna do um i1n1)enetravel segredo, e Jc_wna).refinnda dissiinulação. 
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Andando, ou tra~àlbando, se não são' Indio:; t rinclos entre os Brancos, não 
se lhes ouve canlar,.nen1 gemer. 
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Canta o caminhante Jê<lo , 
No enrninllo trabalhoso, ··• 
Por er1tre o cxpesso arvoredo; . 
1~ de noite, o temeroso, 
Cantando, refreia .o medo. " 
Ci1nla Q preso docerneli'le, ' "' 
Os duros grilhões tocando; 
Canta o segador contente : 
l~ o lrabalhat.lor, cantando, • 
O trabalh<;> me.nos sen-tc (t); 
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Porém isto, em Tapuyas, de nenhuma sorto se. verifica : send-0, que, ,oti 

·-. - l 

• 

para a prosa, ou para o verso, não deixa . de haver nas suas-finguas suf-. 
,. fic ie1~te .én~~gin.? o pr9priedade. Tendo a . extinc~a n.açãQ 'f~pinambá sido 
a 1na1s.pom1nante ~por estas partes, tambell} n sua hngua (ol a màis geral: 
Relativamente a elles, e á' limitada esphera de suas .idéus, era harmonioa; 
vasta, e energica, e tão sóment~ pobre de termos, que signifi_cassem idéas' 

. abstraçtas; porém· muito semelhante á gr~ga, pel!\ çomposiçãq de seus_ 
iVoca~ulos , e~ estl)S apropriados ~ natureza, e ao cara1;ter das C<tUsas. . .·· 

Com a língua Ingleza, a assemethavão as posposições dog?"nomes em 
alguns Cásos, com9 sempre, que concorriã9 dous substanl\vos, -o que se 
collocava em primeiro lugar, .ficava sende genitivo <lo seguudo. ~: por e-sta 
fórma, par~ entr~ elles -se dizer, buraca de pedra" ~o .~ suµ,~·tatrtivo, Ita 
(pedra) da.va-se o ~primeiro lugar, e o sêgundo, ao outro subsl{)Íll,i:\10, Coára 
(buraco), para se proferir _no seu idiotismo, Ila-coára, o snu alphabelo 
carecia das letras, F, L, S, Z. Nem se usava ~elle de rr dobrados, ou asp~r:o.~ 
As lct,r~s A:, com til (ü) da~á ene.rgia -~ álguma~ palavras. ·Jlãço-ã, eu já: 
vo·u : A'mano-ã, j<f morreu : · A'ari-.ã,, isso ·não'. · , · · ' ·"' 

E tinha força de obrigar ao verbo a significar, quo o que se fazia, era 
independente, ou <le cousa, on de pcssoà~ Aço.:.é êu mesmo vou, ou vou 

, por mim, sem me ·1evarem: 1, em principio de .verQo::era. relativo,Iayucá; 
·nós matamos ; e no fim d~ · riorne, era diminnti vo; C,i01nbndá,_~.fava, e Go;~ 
mãnda-i, favinba, Joguarct. éã.o, o Jaguara-i, cani~o ; a mesma ~ lelrc\ r,. 
coro til (t),junta ao verbo, denotava e~ercita_r elle á sua acção por acaso, ou 
sem forc~l; A~conhangui, faço do meu ~otu prop,rio ; Ac~piac1, vejo 

' . "' - . , ·cdmo se nao visse~ , , . .:.. 
O JJ ·.servià como na liogoa latino, ora de vogal, . -ora de consoante. Delle· 

usa vão- os antigos línguas, marcado com dous pontos nas duas extrémi<la-
des, por se pronunciar com urn som meclio entre ú, e, i. ., 

A .. letra U, sempre era vogal, e l)unca énn,soante. . ,..,_.... 
))o K, se servirão os línguas, todas as yezes, que. pretenderão que ia 

. . '-, 

(1.) Catnõcs, E\h ythfm ., part. 2ª. • 
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csctiptura correspondesse' com propriedade ú pron une ia (]e alguma~ clic
ções, cómo à do ve.f\bQ, A.ker, <lorn1ir, encle nii_o linha lugar; para a pro-

. , nuncia da segu,nc1~1 syllaba• .nem .~ 'C· aspero, . nç1n o q: ,. ·. : : ·• . -
· .A.s letrlls 1; C, I> s~rvião de relaiif(js, correspondentes ao qui. qúo, qllod 
dos latinos. . . . . , , , . . , \ , 

N;i orthO'g·raphia., e orthologia desta lingua;'.eon}o ta1nhef!1 na sua cfy-: 
mologia, prosodia e syntaxe, po<ler-se-lúio instruir os q~~ tryeren1 curiosi
dade .de. lêr as ,obras~ qu~ . (\'bflixo v~o apontaJa's. ' ... ' ·-' ~ •' . t . ' ' . r 

EsludarJo-nas- fund<lmentaltriente os n1issionarios Jesuila,.s. que forão 
encarregados das missões dos Indio~~ Q que (tO prin1.(ipio, · o Ji~~rã(); .para 
mais facilmente lhes introdüzir~m. e 'arreigitrem ~1s maxirnas dâ r~'ligüio 
christã ; porém pouco depois se forãQ deixando pen~Lrat dos· li~uropêos~··os 
design~os de sqa nimia fan1iliarisação' até que \se des'lisórão.'nos ansurdos, 
que fizerão h1.dispensavel, e urgente a sua expúlsão; e e~tincçiiõ : n .arto 
que, da réferida lingua, compôz o Jesuita .José de .Anchie.tu, ilnpressa·e·m 
Coirr1bra,em J 595, por ser o primeiro parto deste gencro, sabia ri\µito di
minuta, e confusa. Poré1n della mesma se ~xtràhio, c.'aj untóu as ·obser-va.. 
çõe~· de Marcgrav, uni Diccíonaríó detercnos·~. 6s,rnaÍ's "ust;a9s; O 01:ú1scülo:: , 
qtte,em 1618, sabio,pela primeíra vez â luz, foi o· que,e1n 1086, a vi~ s.e-: · 
.gunda y.ez, dcb~ixp do ~itu,lo de l'dtlieci$mo ~Jrasilico da Do;ut1·inq,Cft'l':istâ, · 
com.o ce~emo.nial·dos Sacramentos·; e mais actos" par~chiaes, composto _por 
Padres doutos da Companhia· da Jesus; aperfeiçsn1µ0, e dado á ·Ioz .péJo 
Padre Antonio·de Araujo, c0n1 as émendàs do ·p~Jre Bartholon1eu de LeàC?.i 
l~m 1687, se imprirnio, e1n Lis~àa, a-. Arte -de Gramn.,.a~i,ca <ia .Linguà 
Brasilica~por ·seu a:utor ,Q ~és ui tá~ Luiz Figu·eitit ( t }. ~Este colligio:l)' ôrde~ ,. ·: 
nou as · principnes regras, que dedui.o de suas oQsci·váções: Nellas se póllo 
Yer o , que ~ntão era -esta lingua,' hoje tão vicíudn, que . 11em . os_ :rap~1.ya,s · 
mesmos n entenden1, conforrr1e tenho eiperimentaJo.,·Possuio·a•porfeità
mente o governador.e capitão general, que foi •. Alexaí)dro 4n Souza Freire, 
o qual ,governqu. o es.tado,_ pelos .. annos de 1!72.8. ate no éle . 11'~J. Nella , 
co.mpôz differentes versificações, c1ue andão entre as. mão·s dos.curiosos. 
Pprém, como,-·por uma parte, a Ji.ngua orjginal, d~ que se' corrípõ,z llque-Ila 
ArfQ, ~ecljnou de todo; e por outra parte ,_ ne1n na rncsma -l~ng.ua geral, 
e viciada, comQ. está, leva Sua ~lagostade a be1n, que so faç<io 'ªº~ I11dios. 
as'; in~trJ,icções christãas, .e civis; . rnas aQtos '·rn~ndah1stru~i-los na lingLH~ 
Portrigueza, tão sómente para nella se co-1n1nunica1:ero: não tracto ue· csteu-
der-m.e mai,s cin sornelh~nte assunipto. :' . · ,,· , • ... . · ' , · 

D'arei1 agora lugar ás questões, de que tract?o os .hi storiadore~ _do N-ovo . 
l\1undo, perguQtando tarrlbe1n' o.u-Como .se pov~ou i\ Amcr!{:a? :Por 0!1çl'~ · 
passárão os l1·~1ncns de 'um, . pára outro contipente '! 1~ porque purte d~ 
globo, se oommunicár.ão entre si~. os dnus hcmisphcrio.s? . . 1 ~ . 

, 1 1 
I ~ ~ · 

' . . -

(l) O calhecisn10. qt1c havia éscripto o Jesn,ifa ,\ntonio Viçira.,e ra cornpos.to éni s'eis 
ling,u~s, que erã(j, a gt>1·á~ dos ~·u1ii11a1nb[~s , a cl;p,s Nheeng<lyba~, ti ,ctos J..ló.;as, e a do~ 
.Jurunas, e ambas as que lalla\' aO os TapaJóz. ' 
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- Soni que os A,tneric~Qos nàü des,cen1lem do p11 i com~ttm, mlls·-nnles . . 
19r11~ão uirnti descendenchl sepa'rndn., · t:<>mo parecé ·que faze1n ve1 o!llim.if..: 

11) A sepitl'a~.ão de.seu hemispherio. < :· 

, . . .2 ' A diversidad.a de suà cCn:. . • 
3º A.de·1si.ras feicot\s. · "' ., ' -" ·· . ~ 

4 º A .de suas 1 i nguas. " ~ ' . , :~ 
5'>.. ~ ~slupidez de sufl nJ.ma . ~ , •.••. 
6'0 A;tlebi l1<lade ,Íle seu corpo. · · . 
7° ·A ~o vida.de rlc seus usos e costumes ? , . 

"~ 
.> 
, . 

. ' 

. ' ' 
" . 

i· ' • 

· ··Pórém"a islo se oppôe a 1nfaÍl.ibilida.d.e ·da. pn·Javrn <Iiv.inn~ pela qul!l est«'-, 
mn~ insttuidos,"que de .l:llD SO ho1nern desceude1n lóti'O~ OS_ Ín aÍS , qui\ ntos·· 
povoão a ferra,~ . . · . · · · . 
· ~etá q'ue e.u~· são des~ndenles dé aJg9os re:;r.os· de '~·n tig~s habiii;inte~. , 
que. escàpa's~er:n ·do dilu.vio: derrarn'an'do-s·e est:és restos~ por µm· paiz vasto) 
e .inculto ; cémo tambem fazem verosim.il : · · · · · 

1'0 Á ànul0g.ia ,(:Je l\·lgQ·mns . rata vrils... . . t ... ' • ~\ . 
~º 'A' 9,e alguns Úsos, e êostulnes ?· . . 

~ .~ ·- ~ 

Porém; .corno tambem esta.rnos · instrni<los,com a m~ma 'infi1lliJ)ili· · 
da:d.e, .B{lQfe o numero. de liorriens, q~1e e~cnpárii~; ~ ·são tilo d'eb'êis ~s· rázões: . 
~e v.etjSi'rnilhanç.a, corrio fundadas, que S<io, em rela0ües . accidentnes <le 
€~sl~}nc_s; µ s,e~e·1t~ariç9s ~q'ui~~r~s p~ p~1a~~8s~ 19tie ,~ 'de.vr,r~~~ .. ~:cceç~ ~r ~· . 
ellas, i1ao ficara, no mundo naçao algwna) . a ,·quem uao PQSSa Q>mpet1r a . 
honra de ter povpado a America. · . i • , ' 

S~rá:que teAdo clla--sido. nQ seu' .p~incip_i,?.::!lni4.a -ao ªl';l ~i~p coni.~~ept.E' , , 
mediante a-lgum Isth:mo, fosse .este ao d·epotS, ou. que.Lrado,>pela (11)\,ao· de 

· · outro diluvio, ou de algum tetreinoto; .ou transform~tlo naquelle grupo de._ , 
ill13s ·vutcanicas,-·qne,,em 17'6'9,,-reeonhecéui. por parte< da Rqssia,o C!lpitão 
Kren'itzin, o qual , em a1gumas, ainda, vio , que lançâ~.fi·o fógQ;· e em todas .. 
observou manifestos indicios 4~ suas· antigas ernp,ções: por4m isto, ninda 

• \. - • ... 1 . .l. -.. 

que.cah.é:. no possivel, não pas~a de um.a.conjectura, ·se~n .fu~ndarnento, ou. 
na ·historia, ou na tradicão. • 

- •, . . ... - ., 

"·Será que algum navi9 -Europ~u , , extravian~o-se dô·seu rumo, fQSS~ ca-· 
sualmeilte te~ á costá d·a Arnerica_. e a~i começásse .. a .stia'-tripo~.áçâo ~l\1~~Óat; · 
aquclle conllnente? Outra conJecturéJ., tão ."setn _ fµnd aqt13Qlo, · oomo u . . . . . 
pr1meJ r~. . - _ . " . . _ . : . , . 

1 .. 

Será que pélo Norte da Europa, · tenhà'o de·sta pa_ssado,' para a Amel'ica·· 
àlgurnas· familias de (iroelandia, con10 fazem·.vero~imit : , 

1º· A de~coberta, de que 0·1)onto de contacto nútis-,vizinhcr. entre os doµ s_ 
continentes, vell10.; e .no.vo, está na . extr~midade SeptentriQnal . de um e 
outro. 
·. 2°· .A identid&de dos anirnaes, que se achão nas prnvinéias , Sept~nlrio· 
naes do Novo l\'lundo; os q~tes silo os n1esmg$, que os d<ts partes do nntigo 
continente, situadas em ]atitudes correspondentes ; porque, ainda qne 1H1s 

provinci~s Americanas, que,~ ou estão debaixo dos tr.opicos, ,ou ,vizinhas ·a 
:elles , todos os seus · animnes Indi5enas, são differentes daq n?ll<"s, que 

I 

• 

" 

' . 

, 

.. 

.. 
' 

1 , • 

' 

t 



" 

' ' 

. ' 

' 

1 -

• 

· h-ábitiio nas pllrlcs corresponilen.tes-d·o antigo ·:nun<lo: comtudo, nas Sep-- _ 
tentrionnt:s dâ An1eri('a, ba o urso. o loLo, ft··rap<iza, a lebre, ··o g~m6, a 
cabra 1norilcz, e" alce, que são animôes do 'Norte da Eu.ropa. · · 

;311 A collfirrnaçuu <la actual vlztn-hançà en~rc os <lous continentes. arlqui ... 
ridn pelos Russos, depois que sujeilârílo á suct don1innção n parte Occiden:. 
tc1l da Siberia: se\Hln flesrle então, que pelas tradiç()('s destes povos, sobre 
1llllil viagem. que,em 16fi8. se concluio felizmente á roda do promontori() 
do N. E·. <la A~ia, ell~s . se anim•írão a proseguir lH{Ucllc descobrirneuto. 

Seó.Jo desde -entiin, que,. par<t -a prosegui.rern, Si\hirão, um 1741, cm 
. dous. n_u~ios,construklos no f!l:lf, de.Kanf~chatka~. os dous. capitãe;;, Berring 

.. e 'fsch1r1ko"·, os.quaes,hnvendo navega,do a 'Lé~te,e d~scoberto urna tetr1:1, 
que então . 1 h(~S pAreceu ~do . ·contiljénte éla America,, depois de . passa}em a 

. co1nmunicar~sH · r.01n . alguns h~bitant~& das ilhas,. que 1'orm&o·. uma c~dêa 
.L .. o. ·eutré l\ c!ita. te~ra,,, º? ·1~agi!1ado :cor~tiheote:~ a .c6sta, .~e ,A$!~:·~ 
nelles descobrlrao ,n:iu1ta;~e,1nell\on~!l c91n qs povos da .Amt~rica S~plent(•O· 
nal • porqulil 11té da ~sma .insígnia de~ _paz, de que elles us,iio, µsavãó tam· 
bern üs referidos habitantes.. . ' , . · 

r :., . • t • 

· Sendo desde cnt;io, que pela outra vittg'ern que. no mesrno fim~ foi inan.:-
dadn fazer, ern 17'68,ao cnpitão K.renitzin, não sórneute foi confirrnada ã 
prirneira descnberta, quanto 4 navegaç~o. que se ·havia feito, ma~ tambenl 
ampliada. e corregida nn parte em que haviilo erros; porque o qtie os dous 
eapitãcs Bcrríng. e Tschirikõw, suprozerão,em 174.t, que erão promonto· 
rios, ou cab,)s do continente d1.1 A1nerica. vio Krenitzin, que não et·ão mais 
do qne a 1nes1na continuação daqnella cadêH de ilhas, que elle~ tinhão 
visto errftempo tão nevoado, qne,raras vezes, tinhão podido observar, nem 
o ~Ql, nen1 as. estrelJns ( 1 ). · ~ , . ·•, 

E se·ndo ultio1amente desde é~lão,"que,. por algumas relaçõ~s ·cir.cµm
stancindas,qt~e daquello pníz, o seus habitantes, <lerão alguns 1nissiona,rios 
J .. uth~ranos, ê ~iorávos, qu~ para ali ha-viào' passad9." se veio a sabef, qae 
a costa . do N. O. , da ~roeland·ia es~~ra sepa-rada . ~a · . Ame rica por· um 
cslr~ltq• niihinmente. ·pequeno : qtie;~~· fündo d.e uma bahin, donde · elJe 

, · aeaf.8.- éra provavel, que se unisse.i.n ·os ~ous continentes: que os hnbitá'n· 
te.s de;tmbos se ·eorrespon<lião entre si: que os Eskimoz <lu '.Àmeriêa,per
feitam·ente se parecião corn os Groelandos, tanto na figura~ cómo nos ves7 
tidos. e modo de viver :. que os marinheiros, que sabião nfgumas palavras 
Ju~ Groelarulos, haviâo contado~ ·que ellas linhiiosído entendidas dos Eski· 
moz, e que um .n1iss1onario ~iorávo, b~rn versado na língua dos Groelan· 
dos, tendo visitado aquelle paiz, havia, com muita adn1iração sua, descer ~ 

(t} ·Observa.se co1nt11do, que sobre as posições dos lugares, :rut' uns,e outros ,·isili\
r.ão, não se dá exactidão. Porque este paiz.. aon(le o tocon Bt;>rring. estava situado a 
.58 grãos. e 28 minuto~ de tali1ude, e. à 236 gnios de 1b1,1git11de á llha do :Ferro. E aonde 
6 tocou T~hirik.O\V. e8ta\·a a 56 gráo~ de latitude, e a 241 grãos de longitude : donde 
5e·segue, que. o primeiro cbe,gou a 60 gn\os d~ portQ de fi>etro1>asvlosvska, donde se 

· ft·z â vela ; e o seinndo 1 65 ~ráos. 1-'on~m, pela carta' de Ka·enitztn, parece qne não 
aYiUl~Oll a m~ls de 2QO i.;p\os ~ lJ. e tã.o só1nr.11tc ~ 32 gráos de Pctrop~s\'losvs~a •. · • • . . 
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~i:ro, que elles fallaviio a mMn1a li11gua ; · pelo q.ue, tpr~ .de-to~os elles, 
ben1 recebido., e Hgazalhado co1110 ir1niio ( 1.) . . · .. ' ~ . "; . . .; 

Ou será que· péld N. E. da Asia, 6 que a Amefica· ,recebeu os seus pr·i"\ · 
111ciros povoadores? Qual de5l<ls duas hypotheses é 11 1nai~ provaYel? A que' 

, sustenta, que pelo N. O. da Europa recebeu os {~roel;u1dos,ou n que stt.p- · 
_ põe, que pelo N; 1~ . _da Asia recebeu os 'f artaros '! \'eja-se o parcc.-:r ª ·que 

Ule inclino., , ' . . \· . '. r 

. i.i . ' ' ' - _j 

, « A_ipda fJhe se.in possi"er, q·ne R A1nerica ·n~nha recebido· 'do nosso be-
mispherio os seus prinu•iros · 1~ahitaules, ou· seja··pelo N·. O. da Europn,ou 
f>efo 'N. E. Ja Asia. lJa ·boas r;tzôes pari\ sup1iorrnos que os ascen<ieu tes de 
todas. as nações amcri<·<ut<iS · c:lestle o Cêt ho <1<~ Horn até · as. extretnidades.-. 
meridionnes· tlo Lavr•HJor, vierã1) antes <l<l Asin,que da -Europll. Os Es~hi
n1oi.. são. os uuicos···povos da ~\ cnerica, q ue,.peta s11a ·fignr,a e. ca~ac,ter ,-alguma 
shililhança · têm~ .co1n os Europêüs, e~ta é evid~nternente ·uma .êspecie (te 
pomeos particurarà:iente distincta de todas as 1ua-is nações de~te coutint•nte, 
])ela lingua, pelós costumes, e -pelos habitos~clonde algurna autoridade ha, 
pnra se fazer.subirá sun <)rigern,á fonte que eu já indiquei (2);. porém,entre . 
todos os outros r·ovos da ArneFic51,está saltand-Q aos olhos, qma sitnilhan~a 
tãú viva, tanlo-,:qa~ su'a consti.~uiç.ão physica-~ ·cQcno ~ias su;as qualidacles mo-· . 
ra.es, que, não obstante as diITereiiças produzidas pela intluenêiá do cli1na. 
~u tlela desigunltlade de seus 11rogressos na f:ivilisação, sornos. ohrigado$· 
a- olhal-os co1no r.amos de urn mesrno tronco. Sim, póde-se•lhes :tcJ1ar al
gµma .variedade no colorido ; pÓrém crn todos clle~ se acha n 61es111a oo r 
pri1nitiva. Cad~ ~ril.>11 . lá tem algum· c~racter ,parti~~l~r ,qu~ ,- ~istingue das 
.outras; rnas en1 todas·ellas se· rceonhcc.Qrr1 .certas fe1ço,~s·,crue·-S<to oommun~~ 
i1 ºsnn f llÇll inteir~. U1ha cousà é' digna de .reparo; que ern :todas l\S pnr- . 

- ti cu l<1ridades; '011 · t>hysicas ou~ motncs, q 1~e caracterisiío os A rnericauos, 
ncha·se mais simithanç1' com a's das tribu.s bàrbartts, derrarnndas pelo N. 
1':. da Asiu,<lo q1iQ co1n llS de 1·1t~ nhun1a outra !l11s nações cii-t1b~lecidas ao 

, N. d1t· 1':uropa. J.•óde:.se logo t)11bif á sua p1;iri1~ira.'..origer:n,e ooncluir que .os 
süus ·11s1~ende11tes · a,s.ialicos, - ~uivendo-se ·esta t?êiccid'9 naqn<~llns parl~s·. da .. 
.A 1nericn, aonde os Ltússos descobrirão l\ vi~inhança dos dol:ls contine11lei ; 
tlatri se foriio derrarnni1do g.ra1Jualrnenle por estas differentes regiões. 

l~sta idéa se confor 1n{l corn as lrad\ções,que Llnh;io os l\lexicanos, sobre 
-a.su{I propria origen1, e que, por tnais i1n p<~rfeitas ,que erão sen~pre,ns ha
vtilo conser''tt.tlo co1n p~aior ct~jdad . .o,o 1ner~c.iào· 1nai.s cr~~ito do que ns dd .' 
uen11u1n outt·o povo do Novó -~1 u ndo. Entre ~Ues passava. p·or cr.rl.o, que os 
Sí:ias a:;cendente.s Li11l1ào vindo de u1n paiz remoto .e si túado ao N. E. do seu 
irnperio. Elles indicnv<io cert~s parag<!ns, aonde hav ião pousado aquelles 
estrangeiros por occasiõo dn jornada ,que i<io successi vll n1ente fazeruJo para os 

! >. ' 

' .. . ~ 

' · .. . ' 
~ ' •i, • • • j 

(1) Craniz. lJisl. dil Gl'oelandia, · citacl<t por llooertso·n na sua Hisl·oriâ d<t A1nerit:-a, 
t 001. 2°. pag-. '46. ,. . 1 

• . . . 
(2) O A. 1c1n d ito cn1 outra parte, que muitos _fàctos d~cisivos cstalJ~ll'ct•m uma 

cousa11gui11iuaclc !!llll'C os l!;"Sk.1n ói , e-os ~roclandos, lODl. 2·~ pag .. t17. 
. . ' . " 

' 
' . 

·, 



.· 

,. 

< 

, . 

' 
• 

., ... ' . 

•,._· , r • , 

' 
sertões d~s pr9vincias;e aquellà era: precisamente a rotc1, que elles aeverião 
seguir, nn supposiçâo de terem vindo. da Asia. A tlescripçí1o que os ~1exr
ca11os fazião <l~ figura, dos costumes;e do modo de viver dos seus miiores~ 
por aquP-lle 'te.mpo, é uma figtirà ·fiel das t~ibus selvagens dos !fartaros. de 
quem· eu suP,p'onho que elles descendem.)>,· . 

~ - . -~ 

, . 
DA CO.NSTÍTU!ÇÃ~ PHYSlCA DOS lNDIOS .. ~ 
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, O Dr. Alexandre Ro<lrigues Ferr~ira,qescrevendo a co-'nstituiÇão physiç~ . . 

(los 1 n,dios,. dl·Z! qüe COrtlO ~llá sé ref~e,á. seus' .éorp.os,, ~ s·e· ba· <l~ d~·r 8 CO-

nhécer peto~ caru·~teres ext~riores~ ~toma-::la·i}-emos . qa divisão. .· qatu
1

ral .d'C1 
> ~. ':' , ;,. / t~-'."'_ •. . . ' 1 1 1 ' 

CQ,rpo hurnauo .t~tn ca.bru;a,' tr:ODC~~~· e ~X'tter:Qtdades. ; , r '• . , ' \' .: 

Cabeça. 7. t.~ perl'e!tà1nen~e·:r·~,9n~a.,, . em ,os qú~.ª'.·liii9 ~~~g·1trã~ .. com . 
alguma deformidade 1ndustr1a1, corn(}, por exerop,\o, os Çr.unbebas, q~e as. 

· ~ntalão, quando er,innças, pára fica~em com ellas. chata~. Todo~· 'as te]ll · 
1>ovoadas cte cubellos. . . . . · , , ·, . . · . •·. 

·Perfeitamente negros·,~ e que só. c@m a;Iong~ ·idade se fà'lem russos. . 
Compridos, soltos, e <l~alinhado$~ ,quanaó gentios. · · : · . . · . , 
J..isos, isto é, corrédios; ~xceptuà4os os 1lfuras, qoe quasi todos os têm ·.' 

cr.espos, e parccen1 nmull1ta.dos.· · :·:. · . _ · 
Aridos ao tact-0, et<.i6 rud ... es em outros, qúe p~recem sedlls porcinas. O~ 

~ejào moços. ou velhos,. raros sãQ .os Tapuyas.calvos. . , 
l,'ace. - E' larga. e chata; afastando-se, o mais que é possivel,:da fórm~ 

oval, qu&;é commum aos 'Europeus; ·porém ~em as feiÇõc~ dos As~al~ços, ,_ '· 
ans quaes se assemelhão mais, entre· os·po,1os do antigo n111ndo.: Uns a 
conservão no seu estado Ílaturàl, oul~~ as desfigurão com alguma · defor~ · 
midade,, ou mascaran<lq~a, . conto fazein -OS Jurupiclluna$, oµ desterid~.qdo, .
ni'uti lando, fura~1de; e ·rasgando .'.a.Jgõmas de sua~ p~rles, f orno .9utros . 
n1 u i los ' . . ' ' ' ' •·. ' , \. , . " ,, . ' . ' ' . • 

• \ • • . '" ' .. . • ' ' .. ' t ' ' ., 

1~c'sta; - Muito pequena,.t -.e''estreita, . corri <>S ·ca~éllo~ qnasi de~cidos ·~t~. 
ás sobrlniccH1t1s. , . · ,. · · · · .: ' r . . .' . , · , . , · · ~ 
· • 

1 Olhos'. - Pe<1uer•os·, ·com "a 'pufii'lla, ou preta ou castanha, perspléa~~ ~ . . ' 

. CJSSlffiOS. , • 7 1 ·•. . •• , 
' ( . ' ,, 

Ore/fias.~ De sua na.turez.a grandes-- porém ainda maiores naquçlle$, , • Ç · 

que na sun grandeza constttuen:i-,a fortnos-ura da face~ distendendo-as ao- · " 
ponto de lhes · doscerem até aos bombrds, como fttzern os. Uerequenas, por -, 
outro nome, Orelhudos. Uns asJ (;.Onsetvão inteiras, outros 11s furfio, ou.. 
r<isgão, que por isso lhes cham'ão os. Indi'os domesticados-Nai~lb·i Soroca.:"' 
~ isto é, orelhà furada; intro(iúzindo nos furos, ou 'tornos de pilos~ ou 
molhos de palha, ou fragmen.tos d~ resinas, de pedras, de ossos, de crys: 
ta·es, de conchas, e de alguns·metaes, · . _ . , · · · · 

. Natiz. -1\'lais plano~ d<? qae elevàqo. porén1 de olphato delicà<Jo; ' AI~ 
guns farejão, con1~ µs cães. Tambe1n~ ou o conseryão iateiro, ou; com á's 
veo-tas exteriormente fuiradas ; . pa:ra .nellà" introduzirem pen nas·, de à·vÇs, 
con10 os Miranhas, on co·m um. só fµ1·0 praticatlo na cartih•gom,,1.qne i~tet" 
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· rlorincnt.e ·as rlividc, pur.a n(.Jlle trazecre,rp ~travessado. algum tubo dti .resin!.,"" . 
. · co'ruo os Caripunils,nns Cuehoeiras do l\io ·da ~1<,ldeira.: , · · 

, Bvca. -Gn1ndé, · r~onr os lahíos ~rossos ; e tambern,ou intejros ot) f~l'.A.
<los ; para lhes inlrhduzirern os hntoques. que fa~ern- de .freélias, ~&.pao_sj 
de coquilhos, (fe ossos·, e de pedras ~ poréín nenhuns tào disf9rmes. como . 

, os dos. 6an~eía~ do _;,1aranh<io·. . : . . .· . , · ' · 
JJ~rb~.'-Que propria1n1-~1\te a seja. co~p, a dos Europeus.é-coustt rar~ 

erri.',fc1puy{l. Dos .. ~luras, já disse·~ o qne. vi·énotei, e ninda de alguns lndios 
don1e.s'ticados. o quo rnais commumrneríte' 'se clíega1 á' ver nós aduJtos, é, 
uma êspecie <le buço no labió supetior, , aos velhos cr~scem na barba ai ... 

: .g11us · pellos grosfóS,: e·.rarog .. ~~rá isto um ·. signal de fatta de vigor, e. do-
, virilidat.l ~ '! poi'érn ct-~tâ'rii:eutc nlio !il!!m , ne1·n bs 'tarbt'ros,nem' os Cnineies., 
que, supposto não siiq· ~âo in11J,erbcs co1oct 9s Aoaericauos, tamb,eµ1 f!ã.o sã~, 
tcio barbüllos,: có'mo os1 Europei.1$. ·será que ó sêu sangue não é. tãó ·im
pregna9o <fe sal, ocrn tão in1pnro corno o nosso, do'nde venha a proceder 
1n't~Hes lim :ser:nelhi1fi1le pllQnomeno\como preteodf;, C.bar1eYoix ! ·p9rém,bem 
irnpregnndú' de sal, · o tem as n1ulheres da turop·a, e' tanto estas: 1cõmo aS' 
do 1nurid°- ~odo, nenhuil)a 'dellas, tem L~rba. Bem impr:egn~do . de sal ~
t.iuhão ; b! ~fc~iélinos, e Peru'1iànQs, ' que tambéhi usa vão de sal,· ,e crão. 
iga1nlmenle i1nberues, como · os . que nã·Õ usavão del[e. Pelo cont-rario,. 
n~ill~ürn uso fazerr1 ·de . sàl os Islà.ndffz1~s,e Laponi~»s ,~ tpd·ns são barbados, · 
e lanzudos. Scmelhantemente o erão, os antigqs llatavos, Germanos, & 

t~~l!lo~, ·que certarrienté { usayão .~de - alimentos ·tão · sirnplic~s . ' c~o os 
Arn~ricanó~. · Sera que, · á força . ' <le terem. os ·- seus ~escendenteit 
arrancado as bàr~s, . e os mais cabellos d.o .. corpo," tenh-ão...i já · hoje -
os filhos adquirido · 'pór· pattimonio esta depilação heredit~·riá? · Porél'.P' 
ne111 destas, nern ·_de outras mutilações vi_&lentas á especie· hµmaná, se vê 

;q~re ,. tenha em •. tempo ,algum :participado a· sua pdsteridade~ ~Sérá · ulítmn-
- ineul,e qúo, do ' contiriu.O uso ·do tabaco, como 'pretendem; que fumã'o pelâ 

b9r.n:, te lQipão pelo nariz,. proceda· atjuelle defejtQ _? . . • " ·, 
" Tronco • .., . CQf:n·:os Tapuylls do Pará, Ri.o Negro.e ~f ad~ira:'~ os qu~e'S1siio 

~rdinariutnente de estatura medíocre, é recto, é: bem-talhado, tod~s são 
, -espa<luados, e q ua:clr.~dó~, com os l1êitos l~rgos; .·o a.bdoníen~p~ano,o_dor~o 

n1usculoso. ·· •· · 
' . forém os.J'lavaz, 'que habitiio um dos confln~ntcs do Jõpará, ~ de's ... 
figu"l'ah, esr;artilhan<lo-o de' sorte, ' cru~ uem tã~ · éspartífha:da's :se:1apre.sentãQ· 
as mais delic,ulas damas Ja Europa. . · . · 
Erlrem.Ída:d~s . .'..:..... Os braçc\~ e as·pernas; be'm:.ta.l~atlos e .niüsc1ilos91, ., 
As mil.os e os pés, proporcionados ,á estatura de seus corpos. · r • : , 

. l>orém os· pés largos, as so.l~s tão aspert\s . corrro a lixa, e .nos Gentios, 
· principalmente, o <ledo grande-do· pé afastado do seu · i'rnr]'\ediàto. Entre oi 
Muras, é o do pe ·esquerdo,' por apoiarer:n éntre· elles. n~ .acção de expe;;.;· 
dircm as "fre.chas., as extremidades de seu~ .. ·arcos,que. ~ãp maiores,~qu.e os 
dos outros. . · · ' · 

. · Em ninhos Qs · pés,. sei 
1
vê , que ,são separad9~ :ps de ,putros Gentios, .já 

. porque lhes servem · <Je ,mfius, com que levantão do chão o que nelle cah0 

' 
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ou so acha, e já porque co111 elles se segurtio, ao lrepa1:em pelos troncos 
<las a·rvores, _corno se observa que faz o macaco entre ós quadrupedes,e l> 
Papagaio,_ a Apíra, o 'fncano, e OtJtras aves; as quaes.parà treparem,sem 

- ' 

lhes ser ,preci-sp l)·em -0 uso nern o Hrtificio, já lrazern dá nálnreza o'carac-
ter d.istincti''*º li.e dous dedos sep~~rados. ' ' ' .. ' .. 

\ ... -.. ' t - ;(· ' 

l)il descripçiio ílcirn1l a conclusiio que resulta é, que J1a em seus corpos, · 
cointanto quo nêiO esl~j;io desllgu_rados <ln art.e,aquella proporção,e regnla
rid1Hle em que consiste .ª perfeiçiio de urna figurtt A·~ericttna. O talh.~ 
air-0so do corpo, a estHt11ra pro·porcionada,e as fej~ões delicndas, de tudo - -
vai a natureza repartindo por todo~ co.mo lhe parece. Mas }torque não 
reparte ol!a igualrnentc pelos 'fapuyas,. nssitn coir10 por nús outros, tantos 
vicios . orµz-lüicos qunntos dêuotãO: 11a Europa, . 1nilhares 'de pigmeo.s, <le 
corcovados;· Je aleijados, cégo~,-:~urJos, e ·1n11.dos? c'orn"algum ~d.estes de- . 
feitos, e ·.de outras grandt>s defô.~1n.idndes . nal.uraes, ~. r<\l'O enéoulrar-se 
muitos 'entr~ os Gentios. 'Porém esta observetc;ão, o que prova é, que essi~ 
co1no os 1'apuyas,nas c~ccasiúes de coi1ílicto,de desgoslo,e de grandes ~~a· -
balhos corporae~, procurão, medi<lnte o~ abortos. evitar-se o obstaculo do 
féto. Oa mesrna sorte,depois de 9asci<los os tHhos, se elles' sabem fracos, 
oefciluosos, e- mal constituidos, ou' os ahandonâo corri.o incapazes de .a 
nenhurn lempo passa.rem pelos lraha!h.os da vida selv_agern'; ou, se 'o~. 
criiio, corno é rnuito rigoroso · o tract~unento que· )h~s, serve de criação, .. 
raros deHes {Jssi,n1 criados, ,ch,~gão; a .uma i<l~de ~v~u1~1~a. , Não q'\le n na· 
'fureza J'ão rcpart1t por eHes, assirü coino 'por nós,aquêJles vi.cios, o que 
)>ern O mostr_~ a experiencia; porque,-se VÍiÍJ.atffiOS BS 110SS8S aldê!as,aon.de 
as lndias.. já -sabem qual é a severidade das nossas leis. tanto sobre os 
infanlicidios,co1no sobre os outros delíctos offen~ivos da. população, a~ha
rerno~ nellas alguns dufeituosos, rriais que os que ol.~servamos entre gran-
des nações de· gentios. E njnda que, sem embargo d~s lei$~ muitas ln~ias 
nossas o fazem , para diffcr~nles fins, de se pouparem·il ·.yetg.onh.a, de so 
vingai:em. dos· p~es, ,e , de se e~~itare1n a mortil1cação .. de o~ .cre~rem ,.sóo1lpre , 
é r,om menos liberdade .do q.ue nq rnato. , ' .. - · · .. 

l)elo que respeita à proporção.que tanto engrRn~eceq1 em seus escriptos 
alguns ao.s ()OSSOS Europeus, achando-a mais jqsta,e .n1ais natural c 'rn sens 
corpos do que nos nossos, já Pi3on ( 1 ), e ~Iarcgr~v (2.) dérão a razüo 
della. E' que, se elles não são dos.que desnguriio a C-órma hurnana, uüo 
enfetchüo as. crianças, nno cspartill~ão as meninas pnra adquirirem cintura~ 
delicadas: · uão·ligão aos. filhos ps p9Scoços con1 os. collar~nhos·, os pulsos .. 
c~1n os' manguitos, o venti·e con1. os cinlos,, o~ joelh~~ cu~n as liga~, t; os 

• 

" 

• 

.. 

• 

• 

pes corri os sapatos. , . .. . . . . . " . . : .,• 
.Ninguem 'se engaoa,pó'rém, asséntando talvez que a esla .regularhlade <le • ·~ 

I , ... 

· (i ) Nu Ili strabones, lusciol'i, clandi~, aut gibhor· defol'müli inter i !los iu venilmlur_ 
ti:n111 fa:-;ciis , attt lintt·olis infantes nunquau1 -invoh•autnr, aut, Europre oru1n mori ligen-
tuL Bí·osil. Medic, lib. 1". pag. 611

• • 

(2) !\~e fadle 1•st ioter ili os in \.'Pllil'f~ distortnn1, vclh1~c·n1n, at~t clansum cunl infan
tes rccens ua~o~ lllllllJ llalJl fa:sdis iuvohant.aul ligenl.• 13ntsil, lib. s v,cap. 5°,pag. 2r,n. 
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figura rorrésponde un1 Igual \·rgor. En1 os d1~sta pnrtr rJ,1 ,\n1erica •. o ·qtte 
llllllbürp eu· teulu~ ol.>:;ervzulo, t~ . qne a ugilid;1de exc~de a fort.:a . Un» preto. 
para uma .diligencia ao rnato, é menos agil do <fue elle; la11íhern para o 
ser\' iço das êllr•ous, t) pnra t~Jdo quanto é, ou-' pesc:ar:,, ou nadar·• ou . rcrn~r 
pelos rit)s:, nào tetn tt sua esperteza: porérr1 para o trabalho da enchilda,e· · 
~lo Jnl,lc)1ad~1 é rna·is forte. Uni geutio,se é obrigado n trabalhar,imrnedia• 
ta1nente sucéu1nl.>e á violencia, que sente. U1n pretn, ou constrangido ou 
não,_ dá cont<1 da tarefa que se lhe impõe, coro tanto que lhe não falte o 
sust~ntó. ·Estes so(l'rern 1ne11os n fome tio que aqu~lles, poré1n alimentados 
que séjão,reco1npcnsciO a despeza,e o cnidudo de seus· senhores. Aqaelles, . 
ou ali1néhta<!os, ou nlio, são inin1igos ·do trabalho-, porque o niío podem 
fnzer quando faltos de a-lir~ento •. e pôrqne não querem~ quando ahastadps , 
d~lle. Antes quRnlo ' 1nAi~ betn._~o.rhidos ~ndãq ,, e· rn'ais hern l

1

olgn"dos, tanto, 
1na.is cedo se fazC:rn - ·Vénlres 'pig~ri,. niálre be~lim ..._(~orno Jos C.fetenses 
dizia Epi.menides, ~itlulo ptn· ~ S Pãulo (1). A tlebilida<le 6 o ca1·acter de 
sens corpos, e a fri'eztt,· o de SU!JS· almas. Eis-aqui a consequeucia, não· de 
uma ne1n de duas causas s6inente, como julg~o muitos, altribuiúdo-a uns 
á temperatura do clirna queRte ~ · humi<lo, e 6ulros á pouca subst~ncia, & 
1nuira Simplicidade dos alirrietitõs. Ella procede de· rnuiías c~1usas. _ 

l)u não . estarem. desde qyé nnscêrão costúmados a trubal h ar, v~s.lo 
·qae O. Üa~Íto 30 trabalho dos fracos fáz robtislOS :; . 0, que se está ,,veodó OOS- '. . 

Tli puyas do1nesticados ·qunrító os excedern, em foiça e robustez, .seo<J<,> aliás . 
este~ por natureza· tão fracos como 1tquelles . ' • 

D@ ainda que quizesscti1 trabalhar, estarem talt~s <lc (udo, quanl<>. 
são meios de fucililar o trabalho, porque : "" 

1 º Não lêrp instru1nentos. 
" ~º Ignorão ;.f arte da fu.n<lição, e o uso dos mel~es uteis. 

3º Não se ttjutlúo 'elos outros aninu1es, que s~rycín para os difrerentes 
usos da._. viua.: ."s?'i10 cor~o· st1l!~m~1s,: 'que ao 'Europeu serv~t~. o uqh ·e -,1,. 
cav~llo: ;)o 'As1at1co o elephant.~·~·'e. o carnello ao. A1:a.be ;. o reunt a.o I.apcr 
nio~· e o cão ao Kariskalba. · ·' · ... _:; ~ · : ,. .... ,. ... 

·De sem embargo <listo lhes· não c11storem fadiga_s ·e trabalhos, neín o · 
sustento, nem o regalo, porque a ludo su1)'prc a libernlidad'e Ja natureza. 

· Da limitada esphei:a de, seus desejos e uecessida<les, que. á- menor 
diligencia que fa~iío, ficão amplamente sa.tisfeitas: sen1 a obrigaçiío d~ se 
afadigl!rem pelo alcance dos in~i,H;' p.recisos,para as ~atisfazercn1 , pois que 
alé por ~ si os têm. ' , · ~ · · · 

A li·b~rd~de do comrnercio .,..dos Jous' sexos. ltÓAde, qu;.nc1o, e coin() 
o nppetecem .. En1 cnjos tern1os' todos eiles sfio hom-ei'lS ele n~t~reza laJ,que 
pôr não.'tri~bulharenl, são capaze~ de passar pelos .maior~s lrílbalhos. , 

f) t~anto a mim,a 1nais verdadeira <lc todas as. observações.que em sente
lbaute materia se tem feitQ, e a que mais se conforála corn o que tenho 

1 
visto, é a de l\1r. Godin. Razão teve para a fazer , purquc a um talento • 

. . ---··-------__,;.~~----
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t5o vasto, 'como era o seu,, :ijunlou ã experíencin de :15 tt11nos, ~nlre os 1$ 
que vi~eu ·com os Indios do Pel'ú,ç ~Jexico., na Colonià Fn1nceza de Cayena, 
.t10ndB tractou ·muito 1com os d-0 Oren-0co. Q \'igo.r d~ e<.1nstituiçã,o ·dos Ame
.iriénoos (djZ' elle) está· ·ex'.actamenfe -J!~ 'T{lião de seú ~habito nó trabalho; ·O$, 

I1idios :dós clima~ ·quentes,como ·são ós 'elas :costcui -do · m·ár. do Sul, e .os', do~ 
llios do Amazon.is e, Orenoco. não podem ser corriparadns e•n força aos · 

. ·,das regiões frias. Com tudo quotidianam~ntc estão s~hindo. caaôas, do porto. 
<do· Pará, estabelecimento I•ortuguez, po Rio Amazopas: .. para subirem 
por .elle, ~pe~r da rapidez dil sua~ correntéza, e sé1n mli~ar-e~ "de~erncíros, 
.ehcgão a S. Paulo, que está na dist~ncia de 800 legoas. ijão se aelaará uma 
~só :esquipaç~o d~ b_ran~os, nem· .airida.i4e pretps! .a q-rJ?I · I;~Jssà r.~sisti~~ ~ · 
uma semeH1ante f~d1ga, c~r:n .. o .qs Pct'luguezes tüm experArpent~ciQ; Pore,rn 
<ii;to, é o.que ·todos os di·ns.:se :está.\renêlb fnze,rem,.no-,9s 'fndios; só pôrque. a 
-isto.,esliio"habitundos desde: a sua in.fMcia ( ~) ~ . ' , ·" ,· . - ~ . . : . .. . . . 

Sempre, poiiém, que o vigor de .. setrs corpos n·iio· é violen\amente agitado 
:p.or alguma· subi ta variação de é<?'ndticta, passanilo ~lles tlo .estado de urnll. 
~onga abstinancia, para .o de ' unía extrema. \r{}racidal(e : ~mpr~ üue,. ne~ 
tÓ seu 6CÍO, !}}0ffi as suas fadigas _;sã() exeessivas .. ~E .sell)prc ·que e~ les não 
passão pelos,.,desasocegos e inçommodos da guerrn, ne~ p~_ln internpe
(J'Btílva · qu,e ·eq(llsigo ·trazem a.s :v:icissitu<les da .estoçã&. EQ.-ti;_Q. o· clima, por 
1um~ ·iparte, e: Q seu rilõl.lo '.de viver .. per outro, se dâ?.~~s ~1qh$. par~_favo
aicceJ.tem ·ll 'duração de seu~ ·.dfa~, e ei,tre elles;eom1.,~aíor' freq,uen<.fri1, d0 
que ent~~ os Europeus., apparecem 1m.uftE>s que são sadios .e Jongevos· . . 1'~1es 
ttã0· :os effertos que aos g~ntios ·ptil1cipalmente devum -r_esiillar de nem os 
seus corp"os sere1n opprimi<:m"s de trabà~hos, ~em os seus· espiritos consu~ 
midos daquellas cogitações, _e dissabores, que inquietão, e altribuliio os 
l1omeus civilisados. Alguns Indios' len~o visto tão ,curv~dos e, decrepilos, 
e já,em tQdO O .sentido; tão desamparados d'a nntu,reza,que, n ajnizár de1Jcs 
41)e1os signaés ~externos,deveria considerar-lhes orna eit.raor,dinaria .velhice . . 
lor~m ·alie~. ·~~ un~ tantos . a·nnos· ,para ci.n;iat ... apen~s Sft.:Pen:i t.lar .conta ~e 
sua idade, j)Or, alguns foclo,i notaveis de qáe'.dílo noti~ia,' ou alguns ,9os, 
<antigos generaes que conhecêrã~, ou quaesq,uer o·utras circumstnncias ·quo 
abr6m as portas ás estimativas. E o rhais é, que daquella mesm~ benefi.:. 
-0eticia doclitna,participüo muitos Europr.us,que para ell~ se .transportãll. (2) 
.Entre brllDCOS, e (ndios centenarios, que vi de ·an1boS -OS S0'IOS, naqueJla 
qlart~ sómente .do Estatlo do Grãa-Pará, por onde"andei; desde l?1 de Ou-

. tubro de 1783 a.té 3o· de Janeiro de 1789, montávãó'J:.tcima de.50. Na 
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• ., • • ··~. ~ 1 ~ 

l50~nma total -~e . G,.6!1-2 alma~; . ·de qu.e em 1727 éol)staya a ·popi,Jloçfto de " 
tdeqtr:o .dô iR'i<f Negro~· se iincluiAo ·~O daque.lla;e d&·malti{ i~ád:e ; sendo~$, ,, ·~ .. 
lodios, 1 Ca'fuz, o 1 Dranc(\.t Qs- exe1~1·plos abaixo -são ).irad9s daq~·éll~s ·· 

. ~ , . . 

• ·(t) Mantt~cripto de rttr. Godin o Moço,.'Cila~o por nobPl' ISOn:' 
(2) Qt10 fit, ut supt·a r,entesi1n111n retalis , annun1 viridi, et longreva scnecta, Urasilia

ni, er'ipsl quoque Europrei, hlc poliantur. Pison. De ~Jed . Brasil ~ lib .. C pag. 6.~ · 1~n· 
;.re~i sunt adn1odu1n. l\Jarcl)rav. J3rasil, lib, 8°, cap. 5u, pag. 2~}!· -- ' -~ ~'., 
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pessoris qne 0uvi, ou averiguei· qu,e; existiào muito 'pr,çt~imas ao. 'tempo e!ll 
queentréi .no _Estado. . : .· 

1 
• '\ •· •• , ·., - • .. .:" • . 

,, Pfi,1·~.;. Em 1_'183-,q11e f~i q1~an;do estive.-pa ll.~n»do Mâ.r:~ó~_fa'llec~u _na sua-:-·;· 
fazenda 'do 'Igarli-p~puca 'l)c>tn!n·gos Pacheco, naturnl ~a llhli de .S. Mig11el , .'.",. 
aondt>, , <lizia olle~ que já ao :ten)p<} do Sr. rei',D. :t\flonso VI havia sido s~l· 
dado. Por ~qui se p~de conjecturar, qual seríR a .sua idade. Sustentava-se 
de peqÜen.os peixes,e OJ)t'rQS alimentos de faeil dig~stào ~ 'pPIO que conser
yava as forças. precisá~, para trabalhar no campa ÇOr:Jl .um11 fouce. <.> todos 
9.s. dias visitava pessoalmente .as suas roças, 1narchahdo , a pé bot1 rneia 
legoa ·para-. ir ,ter a ellas;. donde v·oltltyn ~jantar ein .~~:a -~sa. Niio dav~···«f 

. conheGer o menor sígnal .de-clemencia, ·. · ' . ·. . " · ·:_ . . - .·. -
• ·' • • .. ·•t 1 ': ' .. ( . . .... ;.. ,.. 

Em, M;aç~p~-. aind·a vivj~· o~oufr9 .llh.éo ~a?oel.de Bil~ancourt, que t{lffi., 
bem Brt1 da lnesma llha , e <la mesma idade. .,, · , . •\ '- ,-

. Em 11~5. fallece ll ria cidade O. Antonia Mnria de or;·voira (a ·m;ãe do~ ge
nera_es). Sei que tinlü1 mais de 100 annos; poréa1 já padecia de:.. · 

• • X .. • menaia. , , · . ~ 
>. ~ 

, Ri<> Negro. Falleeeu de id.ade·de 110 annos·ro cap,i~o .. ConstnntinG L)utrã 
e Rutatotorador <1a vi lia capit?l:de 'B'arcolfos,' ern enja,: matr.iz foi sepultado 
a. 4 ~de Agosto de 178 6 , · · , · . . . · . · ' , · · . 

t , '\ 1 ' I ' ' ,J ' ' ' • 

· N~. m~s~.a v.ill~ ~i:o·!1ª ({Ótitin uava a- yi"ér Q · Qutt:o !:QPrádor ceutenaí·i~,9 
cap}tâo ~~aricisco J{.~ vier de ~l~rae~ . . · · . · '.· ., ·. t 
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De 112 annos falleçeu no ,lugJJ.r de Moreira·; em 1786, o lrM10 . D~-. - . mrao. · :· ... , 

lle 120 annos fallçce~ no mesmo ·lug~r ,em17~8~a Iridia Cbristina. Ora, 
nada disto admira .que . succeda em um climf• tão be~efioo, qual é o '<.lo 
Pará eltio 'Negro. Vejão-se ·os cxernplos seg11intes. qiicl são os · do Fprté 
do Príq'êip~, . em umà .. câpita,nia. tão . doentia; "-.. .c,om<h ó .a de i.Vlatto 
Grosso. " · · " · .. ~ .. · . . ~· .: · · ·":~ ' 
• • ...,, . ... ; , ' • ..... li ' • • + """ . ~ . ~ ' ~ ' 

Matt'o Grosso. l~alleceú dé 114 annoslgnacio Ferreira Marinho. nalu1:al 
do Rio deJaneir·o,o qual;até ao annd, de 1787.ein 'que-.fillleceu; de si dizia 
·n~o ter conhecido mais do que as du~s mulherésque teve_ .. Montava a cava l~o 
00~1 todo o desembaraço; e até fall-e~er não n1ostrou a menor falta, nem de . 
juizo, '" nem' de sentidos. _ Jaz nó cecniterio.do Forte do Principe. Tambem: 
alli jàz. o outro mora~or Anionio-Alves, que era ·~uropêo , e ern 1788 fat ... 
leceu de"'109 annos. No mesmo anno .farleceu. de .-àcíma de 100 annos 
Maria 'Pi.nhei.ra, natural da' citlade ·d~'.S. ·Paulo . .. , ,,, . · , '-~· ·'' 

. . • .. l . ' 

São afnda,vivos: o preto'Sebastião d.a Silva,qu·e conta 107 annos. Tem a
cabeça,e·a bárbabranca, porem ainda trnbalha na sua roÇtt;e ern semelhi1,nte 
idade,ainda o anno pêlSsado ,d~, 1788,pretenLleu casar-se_. Marcha'a pé boa 
legoa e meia sem ficar abatido, trabalha com fouce e enc,hada; e d~ o ruem 
á vida. · · 

' I • 

. O outro preto José An(lré, 
gun:ii:IS cegueiras periodi.cas. 

" 

que conta ncima de 1,10 ~nn os, pad~ce al-
. ' i . 
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, qne vão és.pecificados por . ~eus nomes, eifstem mais 5 
·o~. Donde' se :vê ·que; entre·~a.s 80() ~finas de qu~, quat1do 

·ca em 1786 a popu~açã., do.Forte do Príncipe,. se inclüião 
n.;~IOS - . . . ·, , . . • . ~ ~ 
r1 · • ~ ~ 

• { 
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COS!\_l~O~IA . 

• 

~ 

' ~ 

- • . . . .. .. . . -

08 ..çoríheci'melitos,que·íús ln~i9s possuem'· dos corpos cele~tes~ sílo obs· 
~s ~ oonfusos;que poucq vale demorarmos-nos com . elle!it~ não 'con· · 

. tê.tem sciencia algu·ma. :_' - · ~: · ..... · :< .. 
~ .. 

·~ Conhec~m. os ~aravia~~s··'!ma porção d~ ·e~trellas,:~$\ª!®t\.~~o Seri'Ctt• 
·ru, e as d_1sl1ngu~tn pela sua grandeza, serv1ndo-lbefVún1cartienté para~o$ 
guiar nas excursões.ou viagens nocturnas. Chaméo ao.sol Vieú, á Jua Nane, 
as plêiad~s Turra~aa,i ,ao a~co i.ris Cauaranq~~i,~ó tro.yfio çha"!Po'.Carqpír.i, 
_ao _raio Ui~Ui, 'e áo relamp~go Varucur.ú-~n"ari. Contão· os annos .da\vídf( 
pelos fructos do Cajueiro,e pelas sete estrellas {Plêiades), e os mezes pelas 
luas, e ns demais,contas pelos dedos, e não passão ·d\sto ; . porque~ vivendq 

. efles em um pniz fertil e temperado,. onde n~Q lhes. f-a,ta o n,ecessario para 
subsistirem á seu modo! não precijão de rnais nada ; porque nada ;· mai• 
carecem ·os homens,que vivem vida errante,e selvagem,scm religião, $em 
co~tumes,-" e sem leis. - --· ., · .. · · · · · ; . . . . , 

• • j ; "'.• - ' , • '* ~ '.).,. "" • _,. ~, • ..... ,t" :r ~ • 
·"!• ·L t&! 1 - ~ J?I ' C 
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(t ) O Sr. coronel Joaquim \{'achaJo de Oliyeira, desenvolvend ó um programma 
apre!'entado pelo Instituto Historico Geograpltico sobre,.a theo.logía dos Indios do 

. Brasil diz·, na ·nevista de 22 domez de Julho de 1844, tom . 6!> ~p,g.13~ o seguin.te: 
<e A acÇão beneíica da natureza physica desli~a-se tã-0' graduãl e imperceptivelin_eute,. 

qu e ás vezes,. escapando mesmo ás observações do homem de razão atilada, é inteira
mente obscura e desconhecida ao selvagem, guiado apenas por um instincto mais apu .. 

, rad() qu.e o d.os. irradonaes : ao ccn~trario, porém, a:· rapida ,e; energic~ operaç_ão dos 
e lementos. ·desenvol.vendo-se ·e manafestandQ-se com vehe1nen01a e· estr1dor , deixando 
guasi 11êmpre a rnorte e a devastacão ern seus vestígios, imprime nos espiritos ignorantes 
e irrcOectidos u rn fun do de terror, que os humilha, e faz entorpecer todas as suas 
faculdades . Note-se a ind iffcrença, e ncnhun>à sensação com q ue o sel v..agem vê a re .. 
producçiio espootane.a e.los fructos elas matas onde se asyla , e .dos qundrupedes, ayes, e, 
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. Emho'i·a algun$ ob~ervndores tenhão cscriplo que,d'enlre as nações scl
'Vagens do Brasil, âlgumas têm conseiencia -de ym gr{tnde espirito, porque 
trazcrn corno exe~plo os (\ar<tvian,os, que lígãp ao conheeimento de um 
l:nte, que. adorão set~ plgurn culto,á que éfuunãd Mauai:-i, comt1.t•Jo são tão.-

" '. 

• 

peixes, que lhe servem de quotidiano nHn•ento; pern este su~cessivo encadeam~nlo de 
ser~• 1ern solução ·de cQn,ti11ui1ladc, ~oíi1· qu.c a na,tureza procr-eadora con1. porfiaQ...a soli- _ 
ci~e provê á ·sti.a _subsifleuci.a, 11.euJ ~~ ·-ra~i-li4ade 'J"'e. ha. en1' ~epata-lo1 e adq'uirf-los~ 
lhe 1nf1tnd~ a ma11 leve .en1oçuo, lhe 111sp1ra o 1na1s hg(ltro p_ens1u11ento ·-de qual é a 
origem donde e1oaoáo- li9 p~oficuos benelicios,-qual a rnão tão generosa.e previdente 
·que lhe offerece a profusãQ variada de rneios, que são indispensaveis para ruanutençào 
da sua vida. · - ~ , , 
. }:(feitos, porém, diV~fS(!~ pr~dUÍf!Hl na 8CRllhada' coiupreheosão·dQ,SelvagenÍ :9$ nao-

. virncntos phenómenaés"'d'a natu1:c~a~ quer séjüo cl'lcs•p'or o·bra d~ssa coIJstant'e regula-
. ridade a que está sujeita a organisação do ur)ívcrso, 'll que Q h'omern ii'ltelligentc lena 
calculado; quer pelo co·ncurso occastonal de ~ausas hetero~eneas,e princípios repug
nantes, qu,., no espaco lu-tiio entre si, travão renhida guerra, a triumphão dos. elenacn
'º' ad\•Cr.sàrÍOS, COrn httriivcJ frOC8SSO; quer, ,CIÍ'lfim, por CSSCs.fa)SClllllCDlOS ÔU nu Ili• 
ficações na,.mar'clu1 nntul'al'do, elerberhos physico!I, quarido 1cfles P.8teccm otfend.er o·~ 
intcrron1'per 1as leis ~~. h:arn~ooia, .que · s~ quer yer·sen1 pr.c em todà- ª·natureza. Assirrí,. 
urn etllpse era o eft'e1to de d1scór<.11a S'1SCttoda em_ pontos de prudenc1a entre·p.halangt's 
de esplritos subordinndos ao sol e à lua, e que vagão nos ares; s.endo que a victoria de 
.um t1csses-grupos belligerantes incutia desar 110.que succumbia, e 6'8e de~roftuscavit · 
por al~uns rno.naeotos a luz do aslto que o presidia ( ;l). O trovão era a naanifestação 
da coléra do espirito qu,fd·on~inava a~ tem'J>cstade~, quando ·oif~nd'lde pelos desmnn'da
ment'os de ·uma tribu, ou a~tos de cobardia praticados por ellà, .dei'sando-se JJerrotar 
na guerra; e as vaf?&& do n1ar irritado, os furacões e os raios. as a1mas que essadivin- ;. 
.dadc iníensa dispo1·ava coutra 9s que havião inforrido e1n sua indignação-(2). Ta1n
ben1 as elevadas 1uoutanla;19· e s~rras t'scabrosas, as_catadupas,e cachoeil'as a!µntiladas 
•· rão a e1prcssão da \'Ontade dàr11n1nba e despeito.sã de algurn;.~os agentes reguladores 
da natureza pJlysica, :a quena.- appr~uve, J>Or od'io ao .geoero1hµn1auo, 0~1, por mero · 
capl'ichQ, _o iuterron1pirnento,e soluçªo ua ordcrn syn1ctrica e nivelada que; .segundo a 
<•pinião dos selv igens, gua1·dou a terra depois ele creada, e antes das desavenças que · • 
J>Uz<'rão en1 perpt~luo divorcio o sol e a lua {3)., . .. 

Desconheci(la a!lsim n alta e subli111e. C<?n•prçhensão.da omnipo_leneiã do Creador ern 
cada u1na das-suas obras, pela faha crençJl de que as div:crsas p~rçõcs do creado crilo 

• 
1 

.{ 

~doaninndas por 'un1a caterva de e11pil'itos cxcentl'icos, con1 acção _inunanente, sen1 nexo, 
sem rclacões· entre si, e sern tendcncia.s para tun ~pódpr centrali_sadór e co111 plexo, 11ão 
era 1nuitÓ que essu 111cs1na divi11ôade_quc co111 o no1ne de Tupá algurnas dastr1bu!' rn
'd igenas collocavão na tu pula do seu syst.eu1u mythologico, fosse se111 deslgn.a<:ão c111li
cjla de attrjbutos, sem au1plo predominio, inerte, esern boa ou perniciosa inOuentia 
110.bre os seres do n1uudo physico .ou ·.1110.ral. · .. · . · ' . : , , , ·· 

Assiru rnes1110 estn entidade, rr1ill d.cfinida pelos abo.rigenes,. que. a t.inhão ·c~cadd, e 
a ·c1uem ape11as conccdi«o debil e preca rio ~orninio, se .1Jeu1 quê en1 posição elevada; 
esses espíritos, que i1nprirnião acção, ,·ida,e 111ov-irí1enlo cru todo o ser aereo ou corpo-· 
rco, ideaJ ou pbvsico, gue erão causas àbstractas de eff eitos positivos, 11iio 1·e1:ebiiiodos 
111cs111os Aborigei1('s culto aJ·gurn, acç:.ao ou expressão 'designativa de adoraçã.o iotrin

·scca, ou l'e'F>pcito intirno que lhes H1ssc aUusivo {t4) i" pois <1u~ não pooc111 ter essa 
significaçilo certas for.inuJas t' proti~as-, a <p;1e se davão, e·<1ue as tna is das vezes e-Xprin~íão 
as apprebert§ões do temor ou receto suscitado pelo espectBCU'lo das auor.nalias ou phe· 
11 01nenos, 'Jue affcctavão ·a ruarcha regular dos corpos celestes. ou da attuosphera, do 
que a convícçüo do bcuefid o que dah) -lhes poder-ia ernanar, •ou dedicação cqnsagradtt 
8 «!6SCS filhos de fit('ÔCS. . 

~ ·, EHI muitastribÚsdasdiversas regiÓCsdoBrasil nem' me~moessaen&idade· ~l'a&dmit· 
tida, nem outra alguu1a; cuja existencia não fosse visiveJ, ou nn1ilifesta por t'actos co1n-

(f ) VeJa-se Darl0w, Bonnycastle. . 
(~} Spix e l\larlius, Anchieta. · . 
(l ) Falkner. · . . 
{-i) l•'erd. Deni:s, Bcauehamp~.Gav9t, Rabello, Saint-llilaire, Padre A.cunha., 
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absurdos,qu~ dize1n esrapâra do diluvio uúiyersal, ~' vendo~se- só, crcára 
uma mulher da rez,i~.ª d.e uma arvore,para sua companheira. ·. . 

Rocha Pitta, ns~ever~,q·uo os G~nf.ios·:·CJ·o ·'BrtiSil,· llão tiphão. como .~:da 
:America Castelhana templos, ídolos, e sacrifiçi~s. palácios, e grandeza pa 

I 
:::::_..,...~~~..,...--..,...--...,.....,.....,.....,...~' ..,... ....... ~..,.....,....,,..µ.._~~~~~-i..i ..,.....,.....,.....,.....,...--...,..-'> 

" . . 
prenensi;v~i!'l · pet_o seu li~itado·instinct,o (t). Esta cond'ição e-l'eef}tional póde ser uni.: 
c,11nente e.1plioada. pel-o ():stndo maxirnanicntc restri ctivo das fr.-culdades u1entaes destes. 
fil ho~ d!f natureza br~t~ (2). Do~ados· unican1e11tc de u1n~ priuc!pif> ín~tinctivo, que 
~pena~ os~oJlocava acima dos trrac19naes,e lhes perinittia o aso das fuoeOijes matcriaes,. 
a gue 'esrá sujeita a ex.tstencia animal, ·faltava- lhes a capacidade i.Qtê.Jtectual pàra a ' · 
devida aprec i aç~·o d e~sa·, a n•aior prova que evidençia. e'revela t.fe· uu1 1'ó-Ótlli' ind·ubi
tavel a existe11cia <lo Creador e Regulador do univetso-o maravilhoso espé$Cuto do 
mun<lQ :physico. N.ão sabião com,prehêndel", inferir dqhi ne1p ·este prio\ei.ro .e Etel'no 
l\-folor, que da viân de ~CÇâQ a IÓ·do'o Creado, )).ena 8 SU8 on1nipresenÇa 'R~Jle<p1lF8 infun• 
dir-lhe a ~ua <'ssencia, para ' impri~nir-lhe luz e 1nov11i1euto .conseeuth·o. Viiio eom 
est111ida i.ndifferen'Ça este 1nagnifico livro da naturezá, i1111nénso, nJ agestoso, offusea.nte 
de h i 1 h:o, pai p'i~·~nt.c d,e vida,""~en1 qu~~ a~i i;crubes•er~ 'lêr,.~ ~!~1e<l itar ~ 1 iç~_o, prof~da 
e solcrnue d-a c:ttstenda-eterna ; sem que observàssem ·que tlle'.àbre-se pagina a pag&na 
llOS pés do Eterno. As tribus do portentoso · Amazonas nao -sabião sentir o poder.do 
Cre'ad or, que Jhe;n1~r~o11 un1 lo,Qgo curso,e irnmensa a,rn.pli~ude a esst! gigante das agua.s; 

·que acolh_e rios gigantes; . que êlcvo':l cont'ra ,as .invas'ões· de · .dOus·· i:narcs "a ~larreira 
incon1n1ér.suravfe dos Andes, de chjo dorso derivão-se as origens do~A1nazonas; e qu& 
dii;tcnde_u, por uma \'asta eitensiio 1de:1nilbarés de legµas, nragei;tosas florestas d~ uma 
e~pessura i1111>c~etrave l 11 e· revelando a duraç.ãoide. ,secul?s;, ~IU; deba.ix~r-.d~s. céps d~ 
A111azonas, onde a.natureza,111ais que em. parte alguma, 1osp1t'a o sent1mc1~to solen1ne· 
de'sua s~vera grand ezri , e falia rnais profundan1ente ao-s seutídos, vivião povcfs incapa
ies de ·uma idé~ reU~ios1i, .e condigna ao sub'llme autor de, tão in101e11sà crcação. 
Ne1i't 1u111~ ern ocão religiosa sabião despertar às trib'us que· tíah\tavão a região r.nédia 
do Brasilj..CSSR magnifica· catadupa de Paulo ,!\ffonso-no R;io de s. Fr.ancísoo, que é a 
expressiio,rnais diS'tincta,e solc1n11e du· natureza excepciooaJ ;,_essa dbforrne ~r~i~beira 
de alta's ·rnontnnlias, desdobrada pelo· litorofào AH à11 ti,co·, .e·nb'roctfudo ... có'm susslon
ga& ra111 ificoções umà irnn1cns<i extcl)são de têrriLorio ; e na sua êxtrel'l}a ~eridion'aJ,. 
essas d ilat~das plan icies .e pá ramos rel.vosos, patentes ao sol er11 todas as h_pras do seu 
cul'so', e d isteildend o-se e10 r·ãsa on'd'ulacão. Tff o 'vi si veis e frlzantes testernu oho's da 
Ornn ipotência· Divinll' nâ~ suscítilvà1i 11e~sâs tribos o rnais' t~nue visJumbt·e da'sua·eiús
~e~rl,a, e .. nação . rcgu~~dora ,' nã~ lhes $1.!,hrninis.tr\Viio o. eo~ht~itnêoLo ~e que o, seu pro-
prio ·sêr, e conservaça~ ~li11u1ár.a da 01:1.g~m, de laQ 1n11tav1Ui9s.a cre,açaq. . ' , · 

'Quando á primeira v.ez 'forão peuctraúos o's exten~s · deserto$ da reg!ão' :S'epte11t1·i-0• 
nal dQ Brasil, observou-se ern algun1as tribus que ti habitavão uma espeeie de GUito 
diri~ido ao rSol (3') , "'ªs ' por diver.~o .~ito do que P.raticav,ão os prirnitiV~S .}f'QV.QS d~pa
rados no Peró ao t.ernpo ·da sua conquista; o que ··ndu.i .a crer t1ue,ou' aqu(l,1las \n.bus 
lizerii'o p_arte do I rn pctio dos lncas, e- procurárão áqucn1 dos Aud-es .uu~ elfugio ás de
vasta~óes, c correrias dos' bnndó& <armados do feroz Piznrro-·e ... !Alm.agro. ;· ou que entre 
u11s e outl'os Jlovos inti:~~tiv<~r'a-sc (l}g~1na .corthnunicaç.~o. tJlte~cep\&da co

1
.ilepois pcl;i. 

niutilação daqueJJe. tcrrllorio entre as corôas Por&ugu.l!za e lf-e~pa11hola ~ o· q11 e pi1rece 
pruvavel, porque habitftrão ambos qu~si o JQeS'mo pa~alfcl g ·e sú com .in1er.posição doa 
Andt•s. De todos os falsos cul.tos; que f9n1o s.upplaotados pelo Chri$tian1stn1r, o que se 
rendia ao sól. ·era , o que algu1i1 vis.lumbre· upresent&Yil•dC•;parece:r deseolpavcl ;. k '1)s 
selv<Jgens, que se hnbuiruo de id~as religiosas por est(' astro, qoe ·viv ifiea o rnun'do 
•uaterial, forão os que ~cnos C}bstlnadamente aband.oniffÜO ~cus costumes, tradieit>_n-IJCs·, 
á,bruça,ndo os dogn1as da fé, por isso que erào estes incuti'd 11s em 'animQs, .. que iil-'por 
aquella crença t.inhão convicções pree~istentes, que ' por alg~ns pontos co'lnchitão· de 
a)gum modo, ou conttnhiio certa analogia com o verdadeifo culto . E em verdade, 
senhores, e'sse radiante,corP,p d'o espaço, (}UC por suà ,n1lli or ·apro111n.aÇao á terra ditfu,n-. ' . 

(t) Alex. Rod.. Ferreira, Pádre João Daniel, Padre Chagas, Beauchamp, V. Caininha:cons-
tancio, Bàena . .. · _ • · . . , , . 

(~l Vejà-sé o desenvolvimentf>'-deste ponto na di~ertação creste pro~l'amma _:.·Qual era a 
condição do sexo fen1inino enlre os lnctigenaô do Brasil.- , _:_ . 

(3) ). 1>anicJ,Bcaucbarr1p, Spi.x. e. '.\farti1:1s, Sampaio, Southoy. 

\ 

' 

' 

' >$o, ; •• 

l -

,. 
' 

' 

• 

• 

-. 

• 

r 
' 



,. 

• 

• • . ' 

~ iss -
• 

' magestil<1c dos seus pris:ic~pes, _porque' os nossos, das . cousas eternas. sô 
nle;1n1;a viío _ .. e recouheeiã(~: que haviH .no Céo Uln Snp~~ior Poder ,que era 
mov.e. l ·de . ll~do,ao -qu<'l cfiama".âo Grão 1'upt.íiporém-nào ·o irnploravãocom 
outros votos .ei'rogttfivus tnáts;qi1e coro as viogançi~slque'. 'tomavão dos· seúS 

"" ' ~ ' • ( '· ' • ~ ... 1' ... . :• ,;! 
4 -· • ' • "' 

' ( ' 
de-Jbe co.m .a sun r.uz todo o pensamento do céo, revcla-.Jhe çpm a maior evidencia a 
e'íi..,enci:i do CreaJ·or. e a sua gloría, e q·ue toda a sua acçà'o benelica er11ana da Muni~ 
lft.cncia Div ina: ostenta-se co·nr a índole, e prestigio de .u1na _Diviridnde tutelar, e 
;devia necessariarnente sug~~dr idéaS' __ .rehgiosas a p ovQs,quet vivend.o debaixo tio cljiná 
arilente .do Equador, onde cite é ruais 11ctivo e vivificantt!, '-pão' tinhão o tlescnvolvi-

'. , n\en'lo iTJtellec~ual,, , que fo15sc S!JSCeptível a formar t·.once1)_Ç,õ.e,,s ábstracta~, e Jl ·receber, 
só Jíelo ilnit:o irnpOlso' da n~tJ.ff,~zri visível, princípios condighos)1.E,ssencia Oivina. 

E;n1 01uir~s/t.ribus. 'qu,e ,•".iviil_o,.~t -ç.P,aix() (~-e -urna ternveratu-r~ 1nenl)s interish t; ·er~ á tu.a 
n queni se-'dj~igiii·o ;,id,ornç~s ·e 9trerel)'das~ co11sidcuundo-al <'01n9 .. urn .pun1e lutei.ar e 
bcni:rr.ro; <}:Ue. tinb11: sob seu'.desvc!O 0.S'•fruct~S Ufl terra, C"OS C&parzia pro!'usan'lcnte 809 
llo1uens e aos irra~ionács (1). l~sté \pla~ta e o.astro que H1e dá. luz erão por alg,u111M 
trilius tias ' diversas rc~i~>cs dQ Dr~siJ revercucíotlos como d:eidadcs, que tinbJto ern, 

-seu rnistc'r 3 l'escnha do rnundo, e a fazião C111 ,S~U gyro qÚQti_diano. 0 culto deites 
astros era exercido indistinctan!e11te, se bem que attribuis~c1_itao sol affeições peculia
res "ao hômen1, e â lua ·o>opoio da mu\her, e proficuo cuidado sobre a sua conserva-

. ção (2). V ~rias constcllaçô'es ~j nhão ta1n.bem a(io~a<lores ·eratr.e algu1nas tri bus, na .crença 
de que sua influencia. <'stend1a-se sQ.bre a. fructifirnção elas ai'vores, u a1nadurec1111ento 
dos Sél.Js. f'ructos, e 11 dcs'truição tios inseétos (j.uç Jbe erao infeosos; , sobre a a.ffiuencia 
da 1:.aça·~ e a do pescad·o. Entre cHas _tiôhão pri1uaziJl. as ~léyádas,co1)10 a constellâção 

·. qiH) parc$:ia ·1na!.s e111pçnhada. na proHficticão dos nnirnaes, .e,: na:pro'<lucciib 1los.fructos.: 
J'oz~111!o~s·~ ri\als d istinctfts ,raeste clflló 'àlgurnas tribus d~s n1ata's. do A,uia,zOJHl&', pQrqae 
. figuraviio ef:sos deí1.l.ach~~ ·!lo,b ·l'órmas syn1bó,icas da·espcci.e : _humana, tendo cãda urha 
d e li as o áttt·ibútd aHegorico a que. se referia o culto :que lhe ren_dião (.3)~ . . 

·Merece rtqui especial n1eoçãoa pode.rosa nação :rupy, que tinha por don1in~ pri'fat~vo 
todo o territorio que obrongia, a rêgi~o 111edia do nrasil,: e à unita de quern, ba tra
d ições, que se re1n911tão o ternpos n1uito anteriores á conquista.. Ella,c as numerosas 
tribus ern q~e se slibdivtdio, e quc.-se, distendêrão pnra os l10us põntos eitrcmos, reco
nhecião 8 ex ~stencia de duas dislioctas di,vind,ades; \qualificadas em bom e moo pfinci-. 
pio,' e ás· q~acs consagl'&\'ão .de~ icaçãô _re~igios;!, praticada . çom !J.m · e~ylo-r~gul~r, em 
quo eotravaa ai guinas cxter1·orrdades e actos apparatosos, e exer~1-da por sa,cerdotes ,que 
s~ déoo1niil·avão paj<fs (4) •. Ao b'om:p-ríncipio, que· entr~ todas, ~ssas· irib1is era -.col)·bechlo 
,com o ,uontê c\e Tupd, , tnl.vez~deri:Va'dq· d'a denornjnaçã-t:' as~~~deriie.'rlSh .. attdbui~-~c á 
-gercnciâ.-dê' tudo quauto podia. C(HlLTibµh· para o beru estai: ~e . fcllcidn'd:e .· m(l~erial do 
bomen1. ,~o·r ~eu irrey'ocavel l{lafl'.dotq_ ~ern/iDllV,iio', cresciao, e fru~t!l1Ca\'.ãO as·arvores·, 
e povo.av;'1Ci-se ·dc .anunoe~ . ~ves, ~ pc11es as ílo.-est11s, . n1àrcs. e n os.; o que tud'o era 
dispp s~<? para a Jna'ftutençao do ho.n1e1n·;. e tudo quanto havia de proficuo, regular e 
an1eno, ·no céo e na i.erra. ll clle se fiUud1a. -·- · . . 

De diversa condição era, poré10, o mil.o principio, que em accepç~o.inrligena deno
minava-se anhang<i, forrnanUo u111 perfeito antagonisrno co1u .. 'o-bQ'11t 'pr,i11cipio, o. qu,al 
lhc ·cedia ~o i1a~:>O, pe lo q'Uanto ,~,·b~ a acção daquelle de rip .. lenta' é raivosa. Esta pr'e
cedet:cin do rriáo ao bo111 pr~nctpio ,' funda.se ~1as C'.Onsiderac:ões ge"raes, c1ue ".forão já 

" , cnuncindàs,·~ que déJuzcrn-se d~ impressão. n1aís' profll'nélá,: qu'e n,o anin1'0 apoucado 
. · ., dos Ílborigene~ .r~~i'n ,o t'nal', pritnei4'-01~.o . q.a-e ·o berl,1 1 A · est.e;res'.pà~ito . a1l_1idia-se a causa 1 
·, · d1! todas"as V'ic1ss1tude.s que tivesseuto,r1geru. no 1uundo ·j>\!ys104~;-,e te.ntatívas f1·ustradas .. 

'qµé OC:tÓrrc1n aÚ .hcHllClla; assirn C'orno as ·em·~rgcncias~ IlO.O'ÍVilS. que i.11·0\'i'ri'htt(hlllC •dos 
; pbenorlienos d~s corpo~ .-eles~es,e das estações. irrcgulare$;: e a sua quali,dnde n1alefic.a, 
em ·vez de ser tc1ui<ltt ou odia<la) a~t.ra,hia-lbe antes respeil~s -e adorâçõcs, e dava-lhe a 
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• 
\ ' 

\ 

. . . . . 
(tl lleail'cbamp, D'Qrbigny, Spà_e Martins, Saint!.ffilaire. 
('2} J. Bahiel, Beauchamp ,Spix: e ~~artius, . H_u1n boldt . . ' . , 

' • 

1 :~ ) Rodl', Ferreira, Bea u ch~nnp, Sp1x e 1Uart1as, F. Den1s. .. 
(4) Hans Stad., Uarlo\v-Koster, Bealichamp, l\abello, Southoyf; F - Denls. ~ O príncipe de 

N~wiecl , Freyress, J)'Orbigny, t;:a:vet. · ~ - ' 
·{i ) nu _n1ot'Tupan, qui vc ut d ire , l-0n11etre e~ Pero up íversel, iJs pes;f1;i'prs)·a.vaicnt , fa it~ par. 

une van1lé barharc, le nom de leur pr<,>111"e nati0n. DBAUÇHAMP-1 ' . ~ '· ' ". " . 
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ploprios inim~gos,que erno entre .,elle5 as Yirtude$ e os actos:· meritQ~~ios,J1ue· 
sahiiio -obrar e o[ere<'.ér. · -- · , , 

- ' . 

Os .Jesuitàs são de opinião,que o5 lndios~nem nome particular ,têm, qtí~ 
explique a idéa ajusta~a da ,"Divindàde·Cre-?étara;_ ·,~orque dJzc1n,qn~· Tupa~· 

,} .... 
.-

pri.mozia sobre a· divindade benl'fica, çomo já se. t~m d,ito •• -. . Not;w~( contra~enso, que· 
só se pódc e11Hic.ar con1 a ticlk icncia intcHectual ! · ~, _ ·

lia, tod11rià, uma ohs<>rvaciio a fa7.er sõbrc esta crença, :tdopt.adl) pela tr.ibu Tupi
nar11bá,e.por outras, f)ssin1 <"Ôn10 C'Sla, desct 11cl f' nles do$1'pyis, e1n a·s quaes (115-crimina
va-se uni ent.en,d-i 1ncn to· ·tna is d~sen\IO 1 v ido, e lendcntlas para a shciabft·idàde ; . e. é que 

" ·' a esl11s rries1uas d ivindádcs, e corn os nn•sn1os r1curres de' 'fupil e anhangif;reúqià ·culto a 
iu1çiio Guarnny (1 f que b'abitava a parte da reefiãu Ot:cidental, tJUe co'tr~fY>ODde ã· éx· 
trerna lUeri·dionnl do Bl'asil, e que,diversificando da 'origen1, que era r.ón•mum ~s IU~IJ 

. eo-~1·lig;fonarios, dav.a-!'e-l he a dess~s, poyo_s, que, Feunidos ern liga formidaveJ, . f0 rmà
rão na vnstn 11égião do Equador o antigo ~mperlo do Guayra, quasi no estylo daq.uelle 
dol' l ncas (2 ). . 

A idolatria, ou o culto .do fetichismo, que, entre · os Indig~na11, era a adoracãb de um 
objecto .de phan tas ia, 'ani~nado, -ou .ir11111in1ado, e .c~usidci'adq con1ô ,su~ di:Vfndade UÍ:.,. 
tela'r, era seguida pllr ·não poucas tribus ·de todas as ~egiõe!I do Drasil. O Marach da 
tribu Caheté (3), que, eYadindo-se ás atrocidades· do~ conquistador~•· teve por ultiD!-o 
.asy lo a.extensa cordilheira de lbial>aba, . . era o idoi9 <JUe,como e~~l~ina ~9 poder,fhe ·. 
sugp;er1a acatamento e oblacões, se a att 1 t~de que tomava ~(ls rnaos 'do paJéiquc o con· 
duziá, era o cnracterrstico da be11ignidade, ou profunda consternação ~ te1JJ9res, se as 
1nãos do impostor lhe imprin1 ião rap,dez nos rn0.vimentos e oscilações,. qui! lhe fazi~o 
dar. a seu arbitrro, e quasi sempru com intencões n1nlig11as. Apparecia em todo.s'.QS 
jo~Q.S e festins, onde, elevado ao ponto mais visível do lugar. tornaVll·SC 'd objectt.i ;do '" 
canto e dansa; e ia so branceiro~ corno a insígnia de bonr-a da uiv;ão, entre as phalali
~er. armadas que se dcsti navõ.o á guerra, invocando~.e os .. eus bons auspícios plM"a qúe 
ella triumnbassc 1~0~ combates. :·. _' · -~ · .. -: · , .• :.-:~ .,:~~:e :;.(i;; . 

O cu lto ,<testa d 11u1dade syrnbohca era..,sen1elbanten1ente e1ere1:do , por af.gun\a~ tri~" 
bu1 federadas corn os Tupinan1bits, que o t rallsmittirãó á~ que; habitando,'a ' região do 
Amazonas,coin ellas se ligl1rão quando para alli se emigrárão em tei,npos.subst•quéntes 

• à jntru~ão dos conquistadore$ na re'g ião 1nedi<1 do nrasi.I (4), O ido lo soffreu entre os 
novoslldept<is ·n1ódHicações ern seu typo priin ltivo; e o proprio culto , deginerou algu .. 
n111 cousa, como sôe acontecer em to'das as instituições ·des locadas d_o seu ponto otigi
nurio. Os Camacans não erão estranhos á adoração do Maracá (õ.).~ com guatlto n_ão. 
pod esse ser-lhes a p pi icave 1 i nteira~en t-c a ·deirra~_açiio i nte}l.cc~p~ lt'<Jue na ~S:~n.el'a li d:a- . 
de formava o gesto normal dos Ind1genas, e, por suas suscept1bd1dades .r.ellg1osas, se 
reeonhéc.esse que faciln1ente desprezarião essa pela adoraçió da cruz. 
~ectarias do fetichismo, er·ão támberu, entre outras tribus do Antazonas_ (6), a Ta.; · 

paynz, que attri.buia a seus idolos acciio directa sóbrc o. nascinH!n.t<1, degti~~-:Posi!'iio 
do hórnem, ·e sobre os succcs'sõ:s da, guerra e da.s s_uas expedíÇ.ões .vérÍ'Qtorins (7) '; e'·1 
MncbacuU, q~e ronsiderava o tigre como sua pTin1eira divin'dade, e. tendo os sonhos 
co1no p.teceitos sagrado~, que enianavão della, dava-lhe prompta~ e fiel execução (8) . 
Poden1~se, .er11fin1, .enumcrnr n~sta crença os votQrôes. das· U!atas de Guan1po,nva, que se 
prostravão ante ·a aillgic e111 1n ii1iatutã do papagaio (9}; e os 1A-y1r1 ol'és, qu~ vh·iiio 
errantes nas espaçosas tlorcstaS. do Rio Doce e Je11uiti11!1011ha, e que são hoje conheci
dos pelo apJlCJ/i<kJ de Coroadot; ( 10 ). O seu culto reproduzia-se por tantos idofos quan- 1 

t j :«i 1 ~ li' .... > • .. \; . ..;. .r 
(t )'Sajnt-Hilairé. l': , t • 

(.'ll Rayna 1, A~ara, Dobrrzhoffer . 
{3) O maracá era uma especie de chocalho feito do fruclo da.coloquintida, com um punho 

orn:id.o _de pe.nnas, e n_o qua.l se introduzião pequenos grãos ou calh..ao~iuhos, tlllO pela agitação 
prod uz1~0 un1 rui do surdo~ Ba'l'le\v, Lati tau. . 1 - · ' "'-~ ' ~ • 
. (4) Koster , Southey. ,' • · ';: • 

l f)) i'\eu~Yierl. • { ,. 
{6) lleauchamp, Southe,~, Uounycastle. ' " 
\7 ) .Toei.o Daniel. .• • ~ • 
18) Saili~-H i laire. .. 
( 9) P. Chagas. 
{tO) Bcaucharnp. • , ·. • 
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'é quem faz o trovão e o relampago, e lhes deu a enxada e mantiment<Js, 
Reconhecem !l im·mortttli~ade dá <llma,e que:depois da existencia corpoa·ea~ 
vão ns alrnas para uns. campos, onde ha muitas figuras ao longo de um for• 
moso rio,onde não fazem outra cousa.que dançar. 

tos inYentava a sua caprichosa phantasia ~rri attençiio ils conveniencias d{l sua 'tida 
15Af v11gc1n . . - - · · • ' ,, .... "" " 
~as concepçõcs religiosas, se as ficções, crenca1,e ritos abi;urdos,.que até aqul·temos 

Yl!'to pertencer,!rn q, d-iversM n{l.c-Oeif,Jt,tribu's Indigenas do ·B~~sil, aprcsent~o .urna idél) 
. m~slfu'inha, e desvairada' do estedD ',d}l ' sua intelllgenei'a; qtian:to não ó para d(•plorar 
· a 1 1~d~fh1ida c,~11~ ição de:o.lit~as ~nJ~í,tas,..' tr..ibus:- que. V'ivião ~~1n u.m ,un.ico ~cutirnento 
~eJ1g1oso ( t),"som Qr~aa .c~mmoção d.a a1ml!. p~r obJ~Ctos nao vlsrr.,e!Ji ~.e~ um pensa-. 
. 1,11cn~o déi:ivado da gri1n~er.a . sev:era d.11ssohdoes,,. do tJspecLo .rnaravalhoso. C.f>.,"' <1ue se 
o.stenta u .n~turcza crn .sua~.· ~een11s. r1.1agri.~c.i-\s. ·q"!c s6 por si fai-nos r~c~n beçer ·1rexis~en• 
c•a da D1vu1dade, ; e ad.orar sua õ~p-1póle1,tc1a ·! Tu~s selv.agen.$ erao ;i~sGlutar~eute 
estranhos. ao, poder m11g1co, que s'eJ!le·oJtomem e1n,s1, ole.vando·s~ á con~~1nplaçao dó 
firma1ne11to, ·~ rnedltando sQbre a regoJaiidade,e -harmonia de acçuo ·desses s~res div.er
sos e, lsolades, que gyrã.ó constantemente no espaço: e .be1n póde-se dizer que neste 

_estado rn~eravel ,e degrad;.•nte não tinhão a rnais leve consciencia de si proprios, ner.n 
u1es1uo. ~1lbião signilicaÇão plausivél da sua vida raciol1al. · - · · ·. 

Nctc@nccito dos hlst~riad ores qué áventgrárão ~sta materia com algum·a individuaÇão,_
fundo-sc a possibi lidade de pensar-se que a maior parte das nações,e tribusque habi-· 
tavão todas as regiõés do Brasil, thaba conviçcão que 01 seus 1nortos iiio deparar com 
outra vidn, ou . retestidos in,cgramente Je suas fór1n11os uormaes, ou tornando as de 
corpos CitranU03ou beterog~neos.por m.êio da M~t~mpsico~e: e, asshu c~1n1~p p~i111eiro 
ponto d o l\rogra1nn1a que acaba de ser dcsenvolv1do,este uao é·de u1enos 01~c1I êoru
prehensão, e roca, bem com-o aquelte, .com te1npos obscuros, que passárüo dêsaperce .. 
bidos, ou por ign·orancia, õu por négJigenCia. Inqualilkav~I contradicçãd é stm duvi_dà, 
Srs., que a crença de uma" vid~ futura fósse recebida por J101nens que, postos n'a der ... 
radeira escala dos seres raciooaes, apenas tinlíão convicção da sua cxistencia materia-1; 
~.9"ª~' f~lt~v.~ o senti111en~o._da ·refle1ão, ' 1JâO ,attiragi~o idéas perfe1tarncntc abstracta~, 

· nao vasavu& urn futuro! ' . ~. 
E' ti.esta tran~IÇão rnl)J defi.ni_d,a~ . da :vida. actu~I para .. a ~ida futu.ra_, que inferirão 

cites a apunortnltdad.e ' 4a.a11na~. e-~ dal)i :a rdéa de recompensa ou, put11çao, cornprebt·n."'. 
4,id~ por rnul pouc.ns tribu,i;., .. à,qua! .c;Qo~~t.i_~ ern r.ernµner~r os a~tos.de ~alor r-inaJ)i~~s- · 
t.adQs n9s .c~rnbat_es, ,e castigar: 9~ "pu:s•fan11111,?s,,q ~e se evad~ssern oµ1 ~e deaxas·sern .captu\ 
rfr na .guerra (.,2). ;.. - . "! ·· ,, • • • . • ~ ·~ "· · . , , -

. A~ evideHcias d.(l crc~çatda· i1'lmo_rtalidad~. daiahna ·~~uida . pelos Indígertas, :-que ª" 
, t1 nhao odoptudo, . fundão-~e ·~'!1 q_u~ a p!_atic,a !'.le dcpos1 ta'r.ern ell~s na·s sepulturas d?s 

seus n1ortos as arma~. e utens-Jho.s que. erao do seu u~o durante a Vlda, e 111es1110 prov1-
SQCS de troca, revelava a per~uasão d~ 'que ern-lhes .isso .mister para poderem subsistir , 
na nova existcnciu que· passavão a ter : E' assim que aJgurnas das tribus das margtn_s 
do Arnazonus, convencidas, de que irião encontrar unia outra vid,a. cheia de delicia.s.ft 
passaternpos, intrepidas nos .combates, atfrontavão o inirnigo, e, ou ~uccun1bião, oste n
tando uma bravura atroz (3), ou faz!ão prisioneiros. que ao depois servisseru para seus 
h orríveis festins canibaes (4 ): A outras. afagando a idéa de urn. gracioso acolhímen·t~ 
na rnou,J!io da Divindade, on<lé sórue-nte se cm prega rião no exercicio-da caça, fa i iito · 
ell~s a inhumação e.l os seus mot~tps ern urna priruorosa cabana,ornacJa das aru1as vena
tor1as do rnorto, e dos trophéos que elle ganhára na guerra (:S). Sobre esta mesma 

( t l Paula Ribeiro, Acunha, Vieira, Caminha, Azara, P. Chagas, Beauchamp, Accioli, Baena, 
(2) Darlow, BonnycasUe, Rabello, Constancío. · . • 
(3) N<? e.x·er:eito do ,gen~ral ~!ligas,. com o. ~-ual em 1816 aggredio a nova ,fronteira 

na prov1nc1a de $. P.edt•o, haviao como aux1hares aljSuns 1nagotes de Cuaycurús, que 
erão sempt'e os maiS' esforçados,evalentes nos .. combates; e nos que erão n1•)Itos encontrárao
se, pendentes do pescoço, à rnaneira rlé relicarto, escriptos firniados pelo capellão do gene~
·ral, asseverando que aquellcs que succuinbisse1n pelénndo contra los tiranos,trazendo aquelle 
escapula.r:_ío, passarião Jogo á gforia eternà, onçte, mn conipanhia úe s;cus ptlrente:; e an1igos; 
deparariao ~odos oi-; gozos q~ue podessen1 deseJar. , 

(4) J. Dan1e.I. . , . 
(5)B1:1aucliivnp . . · - . . , , 
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, l1ed11o"le Magalhães G8ndavo,asseycra que os f ndios ·niio.ri'tlo1•i'l-O A C()tt:S:t 
alguma, nerri lêm para si,que ha,, depois da 1nortc,gluria · parei ps bons. 
e pena p11r~ os máos. E .. o que· ~ntem d~ immortalida<l e da · .altnà ·' 
nã~ '. é. mais; que>te.re~ .\,.para si,-· que <'seus defuí1tós andão 'na' o.l;ltra 

~ . . ~ . ' ' . 
-t.rença fund1iva-ae a íribu. Purli 'pa'ra d'cdiêa-r nos mo'rt~s €Ftrib~tt"Qe 8~'u atft;içõei p;Or .. . . 
n!eio _de contosColgasãos, e~ei:rde.r-lhe~ em _ho1ocao st1~ o 1nerito· de f~zereu1 e•~· si i11ci· 
l~CS J!fOÍllOdas, C dos ,seus JCJUnS ClptalOJ'IOS, t}JJC crao guardados t:Om· ··~fna&o r auste
?!d.a.de ( t ) .. O.s· P~ssés,,;,que por longo .te.~.Pº, f or.Jr1.~rij? ll"":'nação-1.nl1,d.el o-~S!CSPj<liQS~~ . '' 

· ; r•b11s · do 8.10 .Nelo\'ro. ,t{H1t1) ilc\'o, seu pod~rio nu1J1erlco. <co·1110 pot(}Ue 'se ncbutiu ·~ern 
lnais su·bida esc.1la de intelllgencja do qu.e os seus eotltCi'r'a11eos •.. ex.ibiãó nesta ctiaça 
alguns pontos de affini,da<Je eoín. os ritos do Catbolicis1nQ,.n.o que ·e col)cerneute à .c}1,1t1·'. / 

' . 

. trina :dtl.s p,e~as •. ~ recc,r:n,p~n.sa~,.,G~l~estes.-e:que .algJi-em tem cnJ,er3~dV' çoy1ó ~··~a iin i.taçãO" 
dess~ d·o~1trina .~cios lnd1.genas~· flg.urando~se-lbes . r,o firrru1mentQ,frum~lugar de prc~cs- < 
deswnaçao, ch."10' de glo,c1a, e peren11emente aluqttadô pelo sol; persuadetn-&e que a "': 
elles sii,Q dcslioados os espíritos que na terrl\ an\lnârão córpos; que·_.exercêl'ão cousta~1-
ternentte ac~o; de v.ar9r,. ~ne!.Qsr~ade · .. e.. ?bediencia uos 4(ctarri<i~ ~?~ .~i)jp~;; ~~ rr•es111r. 
p~sso,que sao dall1 e1~lu1dos, e trilCtado~ como féproh'os oa qqe 'l~verao .vida 1gnou1~· 
!t•osa por covardes nos . con1bates, .e rc.fractarios ·ao saeetdoc10 . <tess.es for1ni<lave1s 
impostores (2). . .-.. , " · .,_ . - · . . , ' 

. . 

· N11s crenças relig·iosas dos T.upis, a ,qucrn, segundo o& 1'is~ori rldotJls d1> tcrnpo. cà'b~',' .. 
justámeríte o titul'o de 'nação pàtriarcha; por ·ter.eru sido pro~enitàs ,tlclla 'todas 1ls tri- .1 

bus, qu? na ~cgião rnedia do BrasH figúrárüo no t empo ~a il~,&,~ú~ão do~ ~~U$ co.nquis:. 
tadores, era 1nter~n1ada com bonsJundamonios a .da substste11c1a. do pnnctplo vLt~l . do 
~om~n1,. su bs~quen tcrnflr:\.te ~o a tiniqn H::trnc~.11 tó d e.ste. l'inhàQ como .c~1't0t; ~sta n ac;~Q. e 
l,IS tf'1bus,quc traziüo·dellaa sua brigean,que. era concedi.da aos rnortos uma vida futura, 
sen~~ ladeada da gozos,e prazer.es para i) jàsto, que,r:u1npriod-O os:prcce.itos de Tupá, 
bav1~Q su\le~a4~· com resignaçã'!>,~ éons~ancia as '.vicis~ \ll~!l~s d n. preceden~e; e qe~_i)n-., . 
gu,st,os ~. ~1cçoe.s, pa1'ft ,os que· vt"~e~do .t9"PCJI'~q.te forao,f1e1s seg~1do·re~ i:la$ tlo11tr1JlllS . 
de enhan~a«A vida remuneradora dos justos era passad~. ern localtdtui cs enctuataJoras, 
q~~ se afiguravão no re-ferso das Montanhas szues, q.ue vião a uma dísta1íci a (:J); onde 
se baoqueteavão profusamco.tc em cornparihia do~ seus 1n;l,ióres, e (Jesfructavã11 pt11 l.eres 
sensg-aes í1 guisa. do parai'so pro1ncttido. aos ·secta,'l:io~ ile Miibornet.; ~.~\as~ ,o~' c;;pi~jtos 
infie1s,c pu~ilaoiines erão proscri·ptos deste lllg:lf, co1no anathefnatisadó~ e vot::idos á 
miseria e priv,acõcs.erravã•l por desertos cstereis, e se ncoUiião ao.S covi-s-Oas feras {~) . 

OsGúaycurúS, que iêm a<! optado :i. y,irla vagahl(nda co'ln.o as tribus no111áJçs da .. Ashr, 
e que eu,1 'b'ando~ a cavallo éruzão co11s,tanten1eilte as d'1ll;lt1tdas tiarnp~·ôa.s ~l,'O' ~alto ·Parj._, 
guay,. põ,em f1 cabeceira da scpul~ura dos 'seus rnortos, não só as ..:111elhorés arauas qut , 
usilrão dúrantc a vida, co1no o seu cavallo de batalha, quê: é logo .n1p rto {lS). 

Os Can1acans, não nega11do corntudo a subsec)lreutc vida do~ que 'rnorrcirr ,en~re .eHes, 
aer,e~itão na M·ctcrn psio~se; ·ê assi n1 os. ·esp il'ito:i.; íogo tJilt: ·d C'i xâo o~ àntig-oS ço1~p~s, '" · 
p~uao a occupar outros aualogos á sua in<lole ll h.abitos prin1itivos. Se e1t1 sua prirOe!ra 
vida mostrayio-se hcnc'volos, placidos~ e fieis, to·rnão os çor11os da8 &\'.eS e qu~?··uped cs 
q~.e tenhão Wcntic~s pondiçõe~; mas,, se 'forào rf!:l~ign?.s ~...: 11,inlf~i~~res, ~~por ~~s~ abo
rn1n,ado~.e vct!egu1dos P,el·os seus C0'~1te .. r.aneos., .t,a:a'nsnr.1grao var~ o_s corpq)~ de nl111n~es 
ferozes, e, guiados pelo rancor al'ltago, na sua· nova vida· só cog1tao em v1ngar-se .uo1 
que na anterior o, 1n:iltratárão (6) , . _ · , , . ' ...... ·-

Os, B-0tocudos, qqe IJ'!Uito àJ)tes ~e terem coqimunicaçi,io com:Qs branços: cr1ao que I · · 
as elmas .do.s seus m«~rt-Os, voltnndQ á te-rra; andáriãõ pcrpctuàrn; üt•~":en1 .redor das 5e
pu1turas que r~ccbêrão · os seus-corpos, e por isso' tiubão 0-cúiJado_ de couse\'var limpo 
e ornado de flores e penna,s o circuito do lugar ·onde ellas .se abrião, e de illurqiua-lo . . ' .. . \ ~ - .. ." . ~ , 

' , ~ -Ã • .. ~ " 

l
' t) Sampaio. · · ·. · . , , . , '.~ . , , 
~) San1paio. · · • · • .. • 
3) Ha bo~s J'undamentos para. suppôt:- se qu~ as, montanhas azues~ qúe os Indig~nas vião 

ao lo!lge, erao uma parte da serra (Yeral que. percorre a vasta "extensão da costa· .austral do 
·~1·~s1I · " ' · · - , • · · · 
' 1 1 1 • • 

1 
, i'> ,; ._, \, ... / ~ 

" ~4~ Beauchamp,_ F .. Denis, Gavet,.D'Orbignv. f : 
15, A. R. t'erre1r,.. , · · • 
(6) N1~uwied. · ' · 
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. vi/~""t~ riri o~ . «1 r.~pe1l:-i ça" l o; ~ _ó tt do q11alq11er ffi{lneira <1ue ncahiir~o 
' . 

Il f':-ta . . • 
No i•nt;lnt0Si1n1io de ·Vasconcello~. conhecedor profnruln elas roustts fio llra--

sil. sobre este tlSS1impt.o , con ta ~ que- supposto que cl~lra11íent~~ por co1111n11rn .. 

durante a noite ( t ~ ; tlcpois que, mostt•1nclo .. se menos fcro1es} consentirão :t a1,ro1irua-

3
;io cios btancos, pcrs11a1le1n .. sc qu,e _es~:ls alrnas v<io lo~o gozar da prcsen<;a J 1) ~ :> !, ~i· 11t · 
11c este~ olf(~111la , corn o.seu c:\ IOf.• pot vil't1l1le .de prc11ervativQ~. <rue •l l:ia, sua <l"' i
a.dc flt'Yorita, lh11s rojnistra 110 dci1are1u i;c11:-1 r.orpos. Consillerão-nas alll ao abrigo 1 f.t~ 

~od·as es privaçócs e vicissit111Jes tia terra, o gatanticlas forte1ne11~c cont'1·:1 o~'aco111 1u 1~ tti-
111c11to~ dos seu:s iniin igos ( 2~ . ' 

Os Xurnána!l. ernfirn, vivendo conyencidos.que no Cllrpo buruano a al1na rcsi1tla na 
~c1tul~ _d~s osso&. quehuavão os dos seus rnaiores; e por uma esp~cie d4! tteferenci ~ .- e . 
àed1ca~ao a estti!I, qu~reflado nO 'rncstn9 te1np.o que a alrn ·~ se ahrucas.~c neller1, bcb111h 
e~ gra~1dcs festins O resíduo d os OSSOS, de envolt1t CO;H ljqüitfO.!i érubriagaritc•s (:-J). · 
. 'Com11uant() se 1liserhninnssc nas lr.ihus 1lborigcncs mais !lubiclil, . e cicter111in;11la a 
crença da i1111nortalirlade 1la ;d rr rn ,:ló q111i os seu~ cl og n1as religiosl)s: por isso que a 

· -1Jéa de ploravcl do Stl •.l an niq111la111ento tleve de ser 1'e 11ngnan~e. e i nexe1p1 i vel 11t l''- tn íl 
~os que viver!• na ultitna c:;ca la. tio racio nalis :110_: 'pol' isso 11u~, pol' 1nais 111i~cravel. ~ 
degradante qué srja nest:a villa a e1ístcnçÍit do .hon1c1u civilisado, con~o l.a-se com cll • 
p ) rque !? doce o viver, e a futu1~11 condiçiio lhe allici<i o r1eh111hno11to de <1ue l~ rr11 i 11 í1 'r;í,o 
~!I se.os 1naies, e com1~ç a r.í pa ra e11il, q11aa.clo niin a cxi stencia :Jc gozos e feH ci 1liú le> • 
. ao rucnos u1n csta1lo sobre o 11ual 11ão pese o i111 pcri 11 elas flaixões. o po.Jcr da.• \' Ícis
f itotlcs t en ·estrcs. Todavia, dcsté instincto. qne st~ pl11 lc bc1n qi1ali ficar co111 0 ii111 at&-

. no ho111 e1n, <l esto senti1nc11Lo f(•te se di visa d ;1 i11t i1na conscicncia d<r sua prfl ~fria" 
dignidade· (4), crão dcstllui tlas- algu1nas trih11s, posto que cm pcqu e110 nun1c:ro, .<JtH~ . 
nüo d.a.11do 'n1anifcst11ção"alg!lirin dc: que tivcs:>co1-' a 1nais ' leve a11pl'eh~11i.ão da vid<.t . 
'futura, podi iio seç be1n cara~torisadas como n'.un estado de co1nplcto idio"tis111 0, ou 
defici eucii• 111~11tal . se lhes faltasse a acçâ() J as faeulll adrs phys ica .~ ,<·ornQ- lhes falta•·a 
a i11teJU ge11cia. Cons:iileraviio' a _1no1·tc ctHno a total oxtincçiio da el i~tcntia ph)•s ica a· 
Jnornl; era -lhes o viv!Jr s$rn esta tra n.sicãn co,1sp lf11lc1".a. <tue a1,1i111:i 'O in fc l.iz• SU l) f'O r
tar r1.\sign<lt.lo as aU\'crsidadcs tio 111u111lo: tl11b5o <1uasi iclcl1tica ron1liciió ít .que allt•~
go'ri~ru!1cut~ so púdé ·~~ 1nprc h cnd,e1· da inscdpÇã~ que. o Epico ltalLtno l;lnçou tãCl 
apr .. lprlada1ocutc uos u111braos do· 1nf~r11 0 :- · · 

' 1 • 
Lasciate o~ispcranza, voi .ch'entt·ate. 

' JlA:"frl~ • 
1 ' 

l 

. Nuo éra. scrn sigÍ1ificação r•~.li giosa a credulitJ.ade <l <l.. algurnas trih11s indi~tHt ll~ ·p 11r:1 
co111 1) sacel'dol'io do~ seus· pujes', ou adevi•~ h os ; que. prnvalccc11do-sc tl-as sus1·1•pti bili - _ 
dades. OU Simplozll de tal. gente, eÍcrcião Sl) bre sua Vlllltade, rncdi ante e11ga11os (' ifl u r · 
i ões, uni a bsolu to dorniuio. e tão ill i111 itado, que n sujeitavão a tot.l as as ct>11d íçii<'ii 
bu111ilb~ ntcs, e a unia esp.eoie ''º pupillagcrn \ ;io · restr il'La, c1uc a reduzii\o a auto111ato!r 
111,0vidos por 1 apricho estranho (6), O . nado ()red.01n j11io destes in1postores era l'Xcn:idt>,, 
'conjuntarnentc so bre a crc11çn r1>,lip;iosa, i;o b1·u âs couvc(liencias ~c111poraes, e suhrc a . 
salubridade in tlividu:i l"'da tribu ~t q11c purtcucii\o; e ·11rcscind i'ru!o das outras aU.ribui- . 
ções, ro.ino alhei<ls do 11ssu1n'pto de que llHl occ1ipo; cumprc-_mc só 'enca1"a- los ua <pia- · 
lid ~ldC 1le rn ini i: tros da rclig íilo adoptada pela resµcctiva tri bu . . 

O pajé, nrrognnil o-s~ á prerof{atÍ\'.U tl c uaico rned ianciro $!ntrc a· div indade e a trihll 
que l~e era subjcita, e de interprete d e sua$ "vorí t~ 1 l <' ll n1 :v.st~l'iosa~, exnrc.ia 11 ella . u rna 
autoriJ:adc.reli giosa t~9 absolu.ta,e.inculc111l.à de' ~ran•l t! prestigio, que i1npu11ha t.<' 1To1· ., 
e espanto, .sernpre que·sc pt1H1 uociava cont esse attribnto. Os seus prece itos. •1ue si1h,u_
lava procedere111 ila vontat.lc di vina: uevi;lo' ser c111npridos SClll 1he!li taçjio 011 detença, 
quer inflig issc1n pena de 1n ort<~. qJJer c?nLivcsst: 11 .. dct:I J1·ação _de guerra couLra 1il ~u 111a 

(1} IVOrbi~'ny. º·' f..'1.ui·anis illn1n'i1t:io tam lll}Ol a :; scoulturas ele seus íllhos 1nortos n11 infan-
cia; cho!'ão, ~ e~prin,ictrl al~tun~s phrascs senlid~s sôbre as dos adul tos. · · 

(~l $a1nt-H1la1re. , , · . . . ·· . · · 

~
•} l • 1 • 1 ,, ; , CCIO -1. . ' 
4\ This stm tin1cnt, rosulting rro1n a se<wet consoiousnr.:: Qf its own tl ignit•; .. . -RoBf.R'r:;o~~ 

(5: l\aynal. · · · ' 
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niio conhecem rleirladA algumã. têrn comtu<lo os In<lio~ uns confusos Vt>~ .. 
tigi os de unia Excellenria superior,á q11e clu11não1'upá (1);edestn m(istrJn, 
que dP.pendem; pela qual r:lziio lê1n ~rande medo 'los trovões e rela1npagos, 
porqne,dizem, são efleilosdesle Tupá superior; e por isso chamão ao·tro• 

outr.n tribu, que não estaviio nas boas irraças tio forrpiJavel m1ndat1nio. O fann tisrno 
r1•li:,rio~o t11r11beni preponderava 'tcrrivelu1entc sohrt! povos incultos, que vivíüo so1n 
a111bição, qu e erio estranhos a essas pai1ões ignobeis, qul" parece111 coUocar-se a par 
do 1ksenvolvin•cnio i11tellectual. E~sc fauati!\rno, que ab11siv1tn1e11te, en•olvcndo-se 
com ~ u1a11to da r<'ligião do Crucificado, er!l sc1npre Jisposto a lançar n1ão das paixões 
as mais vchcrnentes; que f1•z a Godfredo e aos Cru7.ados travarern da espada dos corn
batcs,e dilfundire1n a dcso1ação,e a morte' nos carupos da Palestina, contra poros que 
possuião,e acal:tv;lo o ~pul cro do Filho de Deos ; t1ue inspirou o plano, e f~i põr cnt 
esecu(:no o brutal.e horrível massacre 1tos infeli7.es Hugnot.es,110 deplornvel dia de S. 
Bartholorneu; que arruou do punhal dos 11ssassil101 as mãos regicidas de Jacques Cle• 
rneot. Ravaillac e Damien; 9ue guiou a Malagrida no infernal trau•a contra una 1Uo· 
narcha Portuguei: o fetant!lmo, senhores, que por sec,nlos conservou cm acção os 
instrun1entos da tortura.e accesas as fogueiras da l11qúisiçio, 'tarnbern no Novo Alundo, 
c.c11tre os seus rniseros Jndigeuas.achou pllbulo ern que ceva!\!le -sua fome atroz e devo
radorn; e se na destTuição '10 imperio do!I lncns ainda forão lancatlos os seus raios 
exterrnioadores rela n1ão infcnsa de Ulll Vicente Valv~rde, digno érnissario na Ante• 
rica dos seus 1111us ernphnticos confrades na Europa, nas tribus d«i;> Brasil. tinha os pajétt 
por seus fieis representantes, prnticl\ndo sintili!'S tà() perfeitos, que fazctn por um 
ruorncnto duvidar da incornmuuicabilitlade dos dous naundos aote1 da descoberta do 
novo. 
. E!'tes preconisadores das vontades reconditas da divinditde tinhllo tã-0 descomrnunal 
ascendencia s()brc os aniruos dos selvatteus,que os admiti.Ião, que, de brutoe!l e fe1ozes 
que estes eriio, lorna\'âo~e doceis,e subrniisos a seus rnandatos c.1 pciosos. se, bastcandó 
o temivel marocá, o agitavlh> de modo a Jeounciar o dcspê_i&o da divindade, que outro 
niio era senão o proprio dos seus n1inístros, provocado por p~ocedimento que não 
estivesse !na harrnon in corn os seus intcrt~sses (t ) . A naçiio Tu pi e a Tupinarnbà, quê 
dalla tlescendeu, faziiio-se mais notaveis pela bumiljatão com que se avit&av1o em 
prese~ça dos seus pajé~, e. pela pontualidade co111 que cumprião os sc~us irr.evogavci1 
preceitos (2). Al~un1as tr1bus do A1nazonas subl\IT'lav"ão tanto a soa cte<lu11dadc pt11W' 
estes,que se dizião executores de n1a11dntos divinos, que. venerando-os estultamcute 
duraute a vid11, depois de 1nortos, rendião adorações aos seus ossos, que os tinbão 
en1 born arrecaclo (3) . · 

O sol e a lua, l(UC constirrem a divindade .dos Pu·riR, Coroados e Cara.pós, descen
dentes da linhage111 d os bravos Tn1noyo11. t_,m tambem o seu cortejo dos pajés, que. 
alt!rn de outras attribuiçõl~S, se iutromettena nas &liseôrdias daquelles dous astto1 • 
respeito da disputnda pre<'edencia que, no conceito dessas tnbus, urn prestlrne ter 
sobre o outro. A principa1 funccão do seu sacertlocio é lanear esconjuro'S e vocitera
ções áquclle dos ftstros, que se ºeclipsa ou fica enublado, por se penuadire1n que é o 
n1edo que lhe faz tomar e•se aspecto (.t ). 

(l ) Santa l\ita Dnrão é de pareccr,no ~eu Caramurú,qne º"selvagens do Brasil tê1n 
expressa no~ão de Deos na palavra 1'upá: .,, 

Bom ministro (re5]>00rle) do piedf>SO 
E~<..'"el~o g1·iio tu pá, -<il~ o céo modera, 
~ão me \'ens· novo, não: qne tlve o gozo 
Oe 011vir- te em sonho já; qnenl ver podera t 
&! a in1agem ten~, q·ue o somoo fabuloso 
Ha mn i 10, que de ti na anenle it~ra ! 
~f't'IÍ!'l, di~s~, (e na harba o vai 1nr.nnd<>) 
HtlTT1en1 ro1u barbas, braneo, f ven .. iilndo. 

l1) F. Oenis. 
(~ l Bran('hamp. F. Denis. 
3 • ti~ :i ur linmp. 
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~--t1ifJ 'l'1.1ipaç1in1tnga,que qirer diz~r ,estrondo feito pela Excellencia s11periQr; 

e, ao rela.'1}plff> chii.1~iio, l'ttpá-_beraba:~ resplen• ~or feito pela rnesn1a. ; 
Os mesrnos vcsllgtt>~ têrn· elles da un1uortaluiiide da alma, e da outra 

vidH; po;·que t~rn para si, que os. vatõe:i e3forçados,q11e nesta vidtt·-rnétlá .. 
rà<;> na guerra. e co rnêriio muitos dos ini1nig1>s ; e <ia mesm" rna.n~irí\ ª S; . 
mulheres. que forão tão ditc•SilS. q11e itj11dúri10 a cosê-los. assa-los e ~omê· 
los ; depois .qlle 1nor~cm .se oj u11tào ern cerf.as Yallas, a que charnão ca1npos. 
alegre§; e que "Ili fazern graudes banquetes, cantos e dánças. Porém os· 
que forão cobardes, e que en:1.vida n~o obrârào f1u;auhas,vão á .pellltr Ct).fll. 

c~rtos· n1áos espíritos, a· que .cbârnão 1inluingás. ' 
• \o 

' . 

(;RENÇA DOS ES.VlRll'~S i\L\tiG~OS ( 1). 

Os Indiios cr.êm na exi~ténciw de:_~spirilos n1alignos, e é tanto o·n1édq qul} 
eJles lêrn d'esseg entes-JlHtleÍicos. que morre1n ás veze's SÓ en1 pensàt; ~ ... l.)áo• 
lhes div~l'$OS nolJles,· conforrne- a influencia que suppôetn f~xer<;ereui .: 
chamão Curiipird aos espíritos, _que tô1n acç;ão sobre os ,pensacnentos ~ -

l 

I . 

.. 

I • 

\ 

~ ~ 

Louvores a -Tupá, que emtim chega!ile; 
Que o caminho me ensina~, <lond1! elejo 
Buscar logo o G-rão Deos, que nt'ann11n.:ia stes, 
Que dt•sde a infancia co1n ardor dcs<·jo ; 
Nn1u:a soube, assina é, quanto coruas1~ ; 
~ l as uà!J lotei~ ccuno o (1 Ut> ouço, e qoa1" ~•·jo 
!;cnlia, co1110 ena sornbra 1nal for1naila ; , 
Não que o cresçc ainda assiu.a, 1uas por toada. · • 

Vendo desse univ<!·1·so a n•ole irnnt t>usa, 
·S1!n1 s1~r tlc aiuda/1naiur c:uten~li11•c1110 
1"ahrict1(fa a não .cl'i : •1t1~ clle. o Jisp1~nsa, 
Tt.'11!, .-..~~(!e guan.la , iit l't~re o pensiunenlu: 
()ue ,ri>pugua á creal1111a estar snsp.c118a, 
Sern, nlthuo fi1n te1· notava allento : ' . . 

' 

• 

. ' 

E cste.e1ftc, _q_ue . fez-n1e um Oeos segundo, .-
E' o.grão Tupa, t'µbricadol' do n1ondQ. _, 

, 

) ' 

(1) O llr. Alct'ftnd ro Rodrigues 'Fet·reira,fallando da superstição entre os lndios;diz,que ella 
ter11. u111 1n11 ndo superior na maior parto dos µcnsamentos, e das obras dós Gentiós, não .se . 
•·y(ide asseverar tão de.d8i<.la1nente. como tenho ouvido, que elles nen1 pensiio, nenl obrão 
c1111sa alguma, que lhes não seja suggerida pelo den1onio. Os rui~sionarios, que tem sido enLre 
r11'1s as pcssoai; encan·egadas de espreitar as suas opiniões, e µraticas religiosas, ctescontiào 
de tudo <ruant.o os v«\1n falla r , e obl'ar, principaln1ente se, entre os seus usos e costuu1es, lá 
chcgào a descobrir a l~un1~ 411e se lhes representa ser da sua n1aior veneração. Se se inclinào 
a dcs«;ouliar, ja di~o. em twlll (j tlanto ·obnio os Gentios, não vc1n senão obras do demonio ; se 
a C•lncilh1l-os com o t~hr istia nismo. µassãu de um- a outro extremo : porque desde logo Hles 
-.ttr ibuent idéas, gue elles sin1 são tão capazes rlc as adquirir, co1no os outros homens, ·porêrn 
\] 11c. a ioda as não l~ m. F._claqui procede estarem a!g~1.ns dos ctit9s mis~ionarios,ctes_cob1~ndo, em 
Jn111tas accões <tlls Centios, bern profundos vest1g1os dos mais subltmes mysterios, inter pre-'" 
tando, a se"u :;eito, ·cer t.as expressões, e ée.l:'emonias, que eiLes J\ào.entendem, e transforJnaudo 
tudo quanto vêm, do que verdadeiramente é, para o qne se lhes representa ser . E' certo qne 
<:11 tre os diversos princípios da relígião,que alguns delles profcssão, tun delles é o de sustenta
r em, qtH! ha Dooscs, autores elos 1Hales,que amigen1 a especie humana. A estes representão os 
Gentios debaixo de forn1as as mais horrendas; e todo o cullo,que lhes dão,o diri~en1 ao li1n de 
Qpplacan!rn a colera d_estas terríveis Divindades. Cvc1u, 1:orn() os Ant1·or)()fllorphita~, que os 
seus JJc1Js<:l~ tem fúr1ni! h t; 1ua~1a, v uren1 corn utna naturu:t<t ~u pl}riur à do hu1ni:m; e,Stiht:c as 
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Jurnp<;Jry ou ·:t nliangá ( 1) aos dernouios, (espiritos máo"} au ,.diabos;':"' 
Jlúcachera .• nos espirito~ dos canliü hos ;· JJfuraguigcuia ou 1'agt•aigba, aos 
e~piritos ou alrnas. que aununcião a 1norte. 

Apei.ar do 1nedo i1n1nenso, qü~ a ~rença nclles produz, não lhes consa
griro culto, e nem tão pouco fazem a alguina crenlura ou iJolo. _e, li1nitão
se, para os abrnndar corno p_reann'uncios da 1norle á offerecer-Jhcs prese'ntes 
culia<los e1n páos enfincados uo chílo,. 

' DOI FEl.TICEIROS. . . 
t 

:H~ çnt~e 'os lúdios feiticéiro~.-agour,efr9s e br!Jxos,a que .charnã~ Payés, 
ou. Cíeraybas, os qunes, segur~dó refere ó Jesl~Íla Si1não ,de · Vasconceilo~~ · 
(:orn. falsiis apparenciirs os en.gtil'nifo, ernbrti:xa_r1do-os. a cnda passo. o·;;i~ 
'fapuyas, neste parti cu lar ,são os [Íéio,res; porque; álén1 de 'tHio co11hecére111, 
))t·JOS~Cl"êtn invisiyelmeute 110 diabo·, ~rovestido na fónna de UrlS inosquiloS,. 
sapos, rc1tos, e outros anin1aes nojentos. ,Ç)s ·feiticeiros, agoureiros e cura
dores,. sito entre elles ·as péssoas niais esti1nadas, e lhes dão toda a vene
ra~ão; e o que dize1n para con1 eiles,é infallivel. Proferern os.seus oracu.l9s, 
üdvinhaudo os.futuros.e de um n1odo vario e ridiculo; 001110,por exemplo: 
pegão de u1na cabaça á 111odo de cabeça humana fingida, etun ~abellos, 
orelhas. nariz, oll1os e. boea , posta sobr~ u1na frecba, e qunndo_ queren1 
prnferir os seus oraculos, deitão'"lhe dentt·o folhas seccas de tabaco é fogo, 
para ar<lerern , e do fu1no,que sabe pelos ~lhos, veutas, e bõca ,da fingida 
calJec.a ,recebem os feiticeiros loda a quantidade, que os possa tonlear ,e como. 
que torn~do? do vinho faz~1n vizagens e ceremouias, co1no se-eslejã,0 inde
rno11i11haclos: rlizem é.tos outros o,que lhes vetn· á cabeça, ,e. tudo Q qüe 
dizein,emquanto doru aquelle desatino, crên1 ·os Indios firn1ernente,. como 
se fôru entre os chrislãos revelações divinas. A-·' uns yaticinão l:"JOrte?., . á. · 
outros desgraças,á outros felicidad·cs,e todos estes preannuncios,sã_o r~çe,fJi
dos coJno verdudeiros e certos. Siinão· de· Vasconcellos conta, que ou~vio , 

• '-' 
' • -., 

qualidades e operações destes Deos-es, irnaginão fabulas as mais absurdas, e incoherentes, que 
se pod~n1 imaginar . .l\las estes 1nes111os, nenh'un1a fúrnía têrn de culto publice>: nãn er,igem 
tcrnplos e1n honra das suas Di\'iocle?des: não te1n nlinistros especính~icnto co1lsagrados ao seu 
S(;rviço; porque os Pagés, que são os seus feitic~il"os~ e sacerd<.Jt~s, tc}nibem são os medicos., os 
phill?SOP.h'>s,. e os estadistas de cada trihu. O ouLh us1~s1no suppre a scicoc1a do feiticeiro: os 
Gnntios, face1s em crer tudo,quanto lhes ~)arece n1ara·,·1lhoso,pelo tfJmoi- en1 que os põe os seus 
sacerdote::;, se dispõe a estarem pelo que lhes elles dizem: e.xplicào- l hes os sonhos, vbscrvão os 
presagios, e inti1não-lhcs as att.enções ao .can·to, e ao vôo das aves, o aos ~ri tos dos outros ani
maes. Totlas o~las circun1stanciàs (lhes adverte), que são prognostico~ do _fut.uro, e se alguma 
dellas pronuneia, que Jhes é de:.favoravel, não se executa o que eslava deliberado. 

' . ' 

• 

' 

(1.) Gnpcva então, que aos mais se adian&ava, 
Vendo das annas o 1nedonho vulto, 
1 neer tp <.lo q nc vc·1 l'lllS(lenso estava, 
Nem mais se kn11>t·a <lo 1ni111igo insulto ·; 
Algn1n dos Anhangás irnaginava, ' 
Que d•~ntro ºº grão fün1a'S1na ' 'inha occul10, · 
E, á vista do esricctaculo estupendo, -
~ahio por let·i·a o ,uibero. tt·e1ucutlo. JJurã<J Ctir<imuro. 
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llizer q11e u1n .tro.;so d~ soldados Portuguezes, que tinha partiiío, em c.om: 
t>nnhiu de grande quautidaue de I11dios 1á fazer guerra no sertão, foi teste· 
inunlia pres~·ueial, du ·que lez u1n feiticeiro. . . , 

Estttn<lo. a tr!>pa Portugueza e1n duvida se <le\'eria, ou não acom1nelter 
Jog<,>, . um , forn1id~vel exereitu de lndios ini1nigos, q1H} se achava entrin
cheirado e1n rnui boa posiçiio, 111n Iudio feiticeiro ,que corn os Pnrtuguezes 
.vinha.,garnn1i·o o boro exilo dà <Jc<;iio con1 a .derro_la <los inilnigos,e 1natança 
deiles, e p<1ra o que sahe à 1.11n ter.reiro fronteiro ao inimigo,e fincándo na 
terra duas forq 11i1 has, a111Hrrou J'orle1nentc· so~re ella.s, urna ela va 011· ruassa 
de pál> , a que chamiio 1~a.ngape1na, toda galánteada 'de pennas de variadas 

'. côr.es. lsfo f1~ito,4 : han1ou a 1nuitus dos seus, para qu~ dànÇassém,e cantassen1 
ilO l'e<lor da clava; e acabadns as SllilS danças, e CélOIOS".CODlCÇOU O feiÜCHiro 
ag snas flor si só, ao red11r d~t 1nes1na -<.:!'ava ,aecrescen(andõ á dan~~a,e canlo 
ridioulas cere1n11nias, n11nnos e esgare5. Feito istu, chegando-se 4 cla~a. 
d ISSe, por en lre dentes, e~~rtas µdia \rras nia f pronnnciadilS, que se nã.) enten
dêrft_O: e Jogo ·on1 ·segutda,soprandy tr~es vez6s $Obre a·clav<1, <lç repente se 
soltou, e uabio ·tora ·das fflrquilhfis, e. , foi voando pelos ares, com 
gr~nde adn1iraç~o dos Porll~guez(3~~ que,8incic;>sós de yer o fi.m, não se. afa.s
tár·ão do lugnr. l)ahi a pou'co, virão todos. vir a rriesma clavll,' ·~.oando pelos 
are~, pe~o 1.nes1110 ca1ninho, e á .yista de.., todos, e p()r-se uo n1esmo Jngar 
soore i\S lll8SlflC\S forqu.~lhas; porérn som differen ~ à, p9rque vinha , toda 

· ensangaen1ada, e estililndQ, s.angue, .cotno se ·. tivesse vindo · de .grande 
li ' ) ' 

I\1<ttant_:a. . - , -~ · . 

O feiticeiro, em. pres~nça ·ao .que pràticava, disse,aos Portug~1eze5 admi
rados, que podião acommetl~r co1n segurança aos ini1nigus, por sÇr aquillo, 
que pre'-sencíavã~,· o .signal , certíssimo da. feliz Victoria: ~ ·que a:cori-
l ' , ecet,l. , · , . · _ 

Entre os lndios, em qualq11er lugar que .apparece un1 -feHiceiro, fazem
Jhes .grandes festas, danças e bàiles.~ como ao :que trás . cornsigo espírito 

· puro. , , · · · · 
, 

• . - QUA~lOADES NATURAES· DOS INJ)JOS . { 1); \ 

. C.omo a ~ua. yid" ,gefvagern e erranJe. os ccilJoca e~ mnit@s .~pnros,são os 
Indios· rnuilu agudos dos sentidos, e por isso, vêtn,e ouve~ com rnu ita faci-

., .~ ~ 

> - .. . ' .. 
· (i) Na Chronica man·nscript<•'da Companhia, de-.Tesus,da míssão do Maranllão,escripta 
pclô Padre nou1ingo~ de Aranjo e~ t.720, que exi~te e·m nos~o poder. no cap. 12, fal
landf~ elo genio, .<,>ngr.nho,_ e costnm<'s .dos Indios.do estado do Ma1·a11hão, diz: que .des
hnmanoi; -tiãO n1ni1as vr.zes os jnir.os hnma.nos, mas mnilo mtnos para- temt!r <JUC os 
jnizos Divinos! Porque, se estt~s juízos h111nanos primeiro se julgassern a si com consi
dcn11;.ãó~\ e exa1ne profundo, sohre si des<~an·e~arião. toda a deshunianidadc, e co1n os 
ouu·(ls, toda a Liumanidade displ'nsal'iãq. Qu~n1 ba que não entenda l>e111, se o que1· 
rnte11d1 ~r, q 11e todas a ~ucllas leições, e perf1~ü;'ões, que ··todas a<Jth•llas partes, t~ par1idas 
todas. que 4•111 si !ogra, t!stim;)'e reconhec'~ ern loda a hoa orde1n da natureza. da graça 
e da ~Ioda ta1nbe1n; qucrn ha,cfigu,que .niio eu.t<>nd~ que todas ellas l'lãO ~e Oeo~?· e que 
tudo u <1ue c111 :;r~cha tuui fcro, iuui bruto, pc:;siwo, e sobremodo lOl'lle, quew ba que 
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Udade, e poJem: ir para tp.da a parle cóm segurança, porque se g<?vernão: 

não reconheça, qne é ·~eu. se quer entender, ou recollhece; T Por is!IO _digo nma v~z; e 
outra vez- Que de:oihu1na11os ~ao 1n11itas \'e7.e~ Ol4 j11iios hn1nano"' ! mas mnito n1<'nos 
para 1e1n1H\ que os Divinos ; porque. apresentando uu1 ancião 11111i to autorisatlo, uma 
1nulht!r adulte1 a, ao primeiro Absolu lo Suprt>1no," nuil·ersal juiz, este, inclinado p-a ra 
a terra, na ten·;t' ellc:rcvia-Oh juizos de Oeos tãu fo1·1nida\'eis !, 

{)11e1n ba,·ia de cuidar, que se h,avia de nH•lter e1n questão, e juiio, se os hulios 
Qcci deu la<•S erão luunens. depois ele · lànla.s, e ' tão larg;1s exp1~riencia8~ e snfficien tes. 
provas t•rn q:uasi Ioda a AnH•rka ? ·E1n 11 ucslão st• ·1netteu ,'e foi) a (Jlli~s tão e controyersia, 
que du 1uai~ sal, lu7. . e 1>011<leração sahi.o, en1 tQ<).a . a carreira do!i secnlos •. se se for1uão 
as devida8, ju~las retlcxões. 'fr~c1.ou-s~ esta coilll'Q\'Ursia pt~ 1·a11te Patilo ltr. e Carlos V, 
no 1aríno de 1'500,. ou no secttlo XV de Clirjsto;. ;\s p~·r1es contenden~es erão rija~ ; os 
prinu~h'o-; dot:111nen tos, aHe~açõ~~.e u,01n~11tos da 1·azã.o,e1 ão pod<~ 1·osos, 1nas. sem razã()
rle uunncnto pela pa1·te n~g_ativa; l)i1.fa ~s;ta,qut! o~Jndios da .Aruerica ·não' erã2·hemen!',, 
que er~o lncapazP.~ da ft~,dos sacram1~ntos;das mais bençãos, e gnu;as da igreja de Deos. 
<.::oatão Autonio de Hen·era,oa Hi~toria Geràl dos lnãio1·. onde diz, no liv. 2°~cap.15, 
Jlag. 56, que 1nandados de el-rei de Hes1lanha á H.espauiola, os rnui re v~rendos e mni 
pio . .; r<'li~iosos de 8. Jerony!n1>, para ·curar~in dos hulios no (•spiritual, e temp~ral-. 
hitvidas bastante~ ex1>eriencias naquella parle da AJI\erica, conh<!Cerâo, e ~isserão na 
R••spanha Européa, <111e os dilos Jndios, peia sua grosseria, f~rocidade, e falta de me
tnoritt, tra nm pouco a t>roposito para r1~_ceber a fé. ~ se deiia~em a seu arbitrio, 
~parado~ do domínio, e gov~1·1lO nos Hespaohóes, porque só,precii;ao•ente, por serem· 
i><~r11uadidos a ouvir, e acc•itar a doutrina ch ris~ãa . e os costumes :'iOCiaes e tivis, fu~ião 
para os 1nont1•s,e se escoutlião pelas c9vas, de n1odo qu•! 1nuitos varões religiosos, jul- · 
gavão·que os tnc!ios nãoerão homens verdau~ros, nem ca1>azes <la '~ucharistia, e de 
outro~ mysterios <la ' 'erdadeira 1·eligião. Isto dizião aquelles mission~rios religiosos .d~ 
S. Jerony1uo, refere Uerrera no. lugar eittado, e n~ Uv. 8~, ·cap. lO, pags. ôt 2 e 313, 
<lit De<:ada ,_,diz o n11!s1no historiador, qJ1é lorão dt> mesmo J>ireeer outros varõe'.s mu\ 
rcligiqso~ de 1neus Padres 6. l1'ra11cisco e.s., Do1nrogus, e que entre elles.Fr. 'l'ho:inaz· ,, 
·d'e 01·tiz.no 311 premo consdl10 das 'ndias;a que presidia naquell~~ l'en•po o llltn. o. 1.-'r ~ 
Garcia .df! Loaila, Hispo Oxon1~nse , ãffirinou ,que os ditos fndio~ co1ui,ão gente, e gosta
v~o· de carne humana: «Jlll! .. 1·ão rh.ais <ln~ to~,,~ as naç,~s dados ao peec~dD nefaodo; 
que d·~ nenh q1n n~odo dis)cei·nião ~ntre jt~s.to- ~ inj:tlsto, t-! qu~ , :-.~tn péjo alguin,á n:1anêj,!·a 
de bes-tas, anda vao vagabundos· de 1nn -.1~1g-ar .para o,utl'o; q.ne '!1n n.áda · estun.avao 
Jlfatar a ontro, ou 1nata1·-s~ a si; que t~rão ~)eba·Jos, ig11orante~, p1·eg11içosos, . impios~ , 
81.•)11 algum bom respeito, instaveis, · m~ve.diços·, incapazes da religião christãa; cin~ 
erão sol>re1nodo 1nenlirosos, t.~ tão sordi<lQs1'.e se'tn p~licia, (ft\.e co1nião pio lhos, ;u·anhas; 
e bichos seo1elhantes; que erão in{ieis, ingratos, sup1!rsliciosos; que se tira vão os.ca
beUos das harba!'i; (&nt> pintavão, ou .t!ntorpccião- as cara,, e corpos de val'ios modos; 
que w~ixavão o.; ·rnodbundos, ainda qu_e mui 'parentes, uos cam1.o s, e1n \11n exaren1Q 
desamparo e solidão; e <1ue finalmente 11enh1una outra gente, ou nação, creou Ueos de 
tau tos vicios, e tão distantes do be1n, .e igualdade das re~ras hu1uahas, e politícas. 
Jsro,e outras cousas da 1nes1ua condição, conta Antouio de Herrera,ua Historia Geral 
da.i ln.dia&. 

O mui douto Padre Joseph da Cosia~ Jesuita, mui empephaclo patrão dos Jndios diz _ 
ainda assin1 no liv. i"·de natura novi orbi1 ,cap. ultitn., que o.~ fnc.Jios geralmente pOL' 

·1nuilo te1npo não li verão pri11cipes,ne1u ct·ep.ublica certa, ordenada, 1nas 11ue l~abH;1 vão 
-1Ílii;t11rada, e confusa1nentt!; e qne não tinhão outrqs costu111es; u1ais que os <pie lhe 
dic1avi1 e 1u~rsuadi<1 seu ru1·or. e a1•pe.tite. E' tlouc~ poré1n tudo aci111a referido, chegá-· 
rão a fazer firme, t> absoluto juizo os prin1ciros descobridores, e povoadores Europêos 
da Arnerica Sf>plcntrioual, ,que os Intlios não erão raciouaes ; que podia toma_;los para 
si qualquer que º "' 11011 vesse·.e servir-se (lellt!s, como de can1ello~. cavai los, e. bois, feri .. 
tos. e u1a1.a- los se111 '.ujuria', setn peccacl'1.,. e sem obflgação cl,e n·sti tuição. 'E assi1n o 

· co1uc~~rio a pt'alicar, cahiudo a e~ecução deste juiso lâo barbaro , {pe1~doe1n - 1n~ 9~. 
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péla marcha elo sol,dnrante o· dita , e pelas estr.el~as,de noite. Os lQ:,dios t~m 

~(ltlhOl'~S f.:Ul'l>pêOS, ~ não, não llte perdoem, se QOit.Pr~~IU .pesar em jtl:Sta baf'ãnça jnizO 
tão execrando) ntt t .les.p·auiola", ._. depois ·se foi eslel\de·ndo, e 1nop~.gandu f1or 'todo' o 

. 1·eino do M~xico, e por toda a nova n-~spanha. de modo '(f Ue 'Clregá-rão ·os senh6ff'S 
Hespa;fhóe11 a sust<'n1ar seus càes co1n r.arne de _lndios, '"tJUe para isso rn<íiavão : Na 
utes1na-- flha Hespantf1óla, 011 Hl.'spaniol:t', U!'lavílo "Sens 1uorador~s de índios, con10 de 
b1·11tos dP. servit,o, t<> ndo 11111ito 1t!n1po pQr ~seus •. ·os 'Qtte pollião apanha1"torno fei·a~ do 
mato, -e do -catnpo. llouve·tempo, ém ~IPxico, d~,mis (~S descobrich.H'es, e povoador~ 
E~1ropê9s, e111 ,qne os Inrlios. dP~t!o;~rados daquelle . &ãi)'ex~rando juizo, ·ex('CllCãO'C 
praxe nos 'Etu·opeos, se malaivão a si ines11los co1n ipeçonha,,~u se ~nforcavão 1nuH:1ere'!I 
~ 1nàrídos; afogando tarnbi>m os setis . fith~ àn·tP.S ' de nascerean, ·p:a-ra não cbe!{arem ·a 
expt!rhnenlar te1n.p1•s. ~bretão !atees, itoo cala1nitosos, sobre estas desve.u•turas d6S 
pirl>rPs Ind.tos,por'Serefll julgados brut~. (! fera1' dos,F.·"eop~, não só dos ignoTantes, 
mas dos lc-trados; tanlb4'm ·pôde-se h•rl•'•·. _Agoslintio d'A"1ikt, fia Stta-Chronica da pro .. 
'vi!•Cia do A1e~iCf>;cap.33,fols.1.00~ Pedro Ma'ft'Yr; 'Di>cacla i «-.Pedro Zieza, lont. 2° ,cap. 2lt. 

. Ovetõ lib. 2", ~l. 60. A ntonio de Hen·era, c·rn 1nfritas 1>artes da ~ua Histori"' Geral él<tS 
" Jndias;Q Padre Simão de· Vnséoncellns,r.ia sua Olu·onica;e . d1~pols de mu1'1os iont~,o ·mni 

ena dito deseróbargador O . .Joi1o de Solorzano.de J-ure tndiurum. iib. 2° c<1:p. ·7•. · 
~·ranta· geut~, e boa. levou ap6z si esta palite ·nec~aliva da c1mlroversh1, qne 'fl'egava 

serem l!omens os Jndios, e affinna sere1n feras, e brnt0s; seguindo a partfl. ·oppos,a 
pcssoa.s,l'lobre mui graves~ mui aHtorisa·clas~ c1nc aftinna·vã<• irertn1 t101nerts, 'fll!m ·1íi~ 
linhão duvida algu1na. Vt'!-iO emfim a t1·actar-se,·co1n calor -a ta1 coutrê•versia pcranie 
Carlos V, e pot· dnas testas coroadas, e con1 anitra: oma 6 'Bispo de Onrien8, e 'OOra 

< H·1n Uh1po Chiapa, nãó então, mas<e!lepois,clunnado ~"r. Ha1·t41ótemea de La.s Casas, sus-: 
· · rentando este con1 en~tne:nte e tn<ti;pun1\rel vigor, qne -os Indiõs são·homens·eapazes <la 

religião eh ristãa,etc. E o otnro Bispo,qne não; porqtre de todos 'O!l Jndios,qne vlo ate -o 
ten1po daquella disputa diante do i,mperador, ~rãô todos S6bt·e modo birrbayos, ·e per 
~atnreza.:"t~rvos. Des.ta disp111a ,eht'fe est~s doo~ \V'.a1•?e~ insig.nes,pera~uê C1~rjr.s ·v: ~~ 
se ler Joao Bouero,in retat. urt.ltª,peli'h. 3".Jeron-yino &·nzo,'ln historia indiarum, 
lih. i" ,cap. t. 7 ,pag. 78. Co1n l\ntonio de Herr~a,na .1fistoria Gerat das ln:dias,Oeea-

. da ·211
., lib. tsa, cai>! 30 ·e '/f'.• e 'onli;os. E qne faria Carlos V, otrvindo pessoas tão gra'7e1°S 

d1sptHar ·es1a 1nater11t? Era bo1ne1n de grãa ·testa muitas v~zes C0&'9ada, e ·de peito mui 
c<11~a~.: mu~ de.lido, e mui pausado. J•o1'()n~a ca.nsà..,.i-ex.;edia Set1 f~ro,por Importar a da 
-rcl1gJaO, nao deu tafho -atg1up. Oev-olven-se pots a oousa :des lndtos no snpt·~mo triba
nal d~ _Paulo fl C,aoud<~ l>•!&soas,sohre .m td J>ias.,assa.7. f!tniuent~s ;a IP.'\'?n·,ão. l>or .. não havet• 
l ngar para 1·eferi i' :todas as ""lações tã-0 li eis e graves, t-0rno a'utorisa~as ·df! tantos homens 
grand~s ,c11.e esta ca11sa tractárão, coino aqnelle Ntnti-.simõ P&ilre,a favor da verdade.e 
dos Jndios; lançarei ·sóniente aqui em Po·r111gnez nina :ca11·1a, qi1e ~1n h11·im ~sci·~W'll 
aquelle l'apa sobre os pobres Indios, o lllm .. Tnliiiu Ga1J·cêz,1 pr~mciro Bisp" 'dr. fflatasta, 
religioso da rão Ulnsb·e fan1ilia de ·prégadores: o q"al ~neto tto1n~1ft de 'grande Vit'tude. 
emh1en1e dontrina,e muitas l<> tr.as.andou ·mnitos annos en1r~ ~ Jnd•o~. ·p~-arrnao, exa-

. minando~ disl;eri\i1J({0,1' ,explorancto sua capaCidade, 1e:ondição e babHtdade -:em·;respetto 
á n.~ltgião c·hristãa principahnent1•. -e .J:11ne1•tando tambern as iojnrias, oppressões e vro
~ncias. 11ne dos J<;u.-opêos pndP.ciãa os tão ~asthno .. os como.1lí\stima<los Indios. Em Po-r
tu~nez a ~!ilendo abaixo, para q~1e a ·lêa -todo o m:i1nflo liBSita'no. nssi1n como a .PÕ!'te 
lier :todo o .Lit1leral'io Lat·ino Ot'be no l11·ga·L·,qhe abalx<l ~!legarei. No a1't\10,pCiis, de i5'3fl, 
esc 1·1~\~en este gt~o bispo 'a Paul-O rn,co1n mnita verdade,(' igra'\'idac\e ·~o engérlho, cos-
tu1nes >e docilidade <los Indio-1. <la sna .propensã·o~ apl'oveitamenlo na fé catholicã. Dii; 

a.<>sim "ªsua car:a, tradllzida fiel e ·pontualmen'te. , , ·. . . . 
AO SANTlSSDIO SENHOR NOSSO PAULO Ili ~PONTIFICfi MAX"IMO, FR. lULtÃO G:i\RCEZ , DA 

OROEM DOS Pllt;GA 001\ F.'S, l>~l~t ~: tno BISPO D~ TL.\SCALA, NA NOVA HES.PA NHA DAS 
' . 

JNOIAS DO CJo;SAR CArtl,OS . S. S, D. ~ 

O qne tenho achado da gl'ci novasinha~agga·~gada a santa lgreja, llão snr~i .frou~o,-e 
desacurda<lo t.' n1 vo-lo tlecla1'a1·, beatissiino Padre, 1)a'fa que o vosso *'Spirito l~_nha prf.zer 
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f) olfacto tílo :igutlo, que até disti1~guem as cliffercn~ns se!tta-es1 ernh<H'ã . . . 
1 -

- ~ jubilo nn tão saudavcl providencia do ~nhor. E'" porque nã<• é hPru deter-vos cont 
prologos impertinentes a multidão de impor1antes negocic_>S de todo o 1nnrulo, 'que corn 
vigilant<! prehensiva provi1Jt>ncia tractais. pego _já da cansa •rne '-os t1prt'se11to. l\ãO' sãtt 
os m~ninos filhns doK-f ndios ob~tinados. e p1:1·vicaif's contra a f1~ ortho1loxa. corno .;ão 
os Judeos e Maumetarios. Os dogmi\s chris1aos.11ão ~6 <>~ bebem con10 agua, 1u .. "' os e:1-
_go_1,i1o tan:ihe1n C()Ht, m'i'l'is prfssa e alt>gr~ pro1upti1lâo• apr~n·d~1'1 a !lc•rié., dos arii~os 1la 
fé~ e todo o mail-1 a·jella pertencente, que os uos~os lhe .t>ns(nãh, do fl'te , 6s filhos do~ 
H<•spanhóe!'I. Crlão-s1r -este!4 rnf>ninos nos 111es1ciro"', t~n1 div1>rsas classes:..~ aj)c>s1•ntos, 
f)SCOhrs e doutrinàll, do~ mais 1·icos 300. úOO, 500 : t' a~sitn \1ara diante pór !lUil or<.h~:n, 
se1-t11ndo a grandeza dos lugares, e cidacles. Não são os fil.!1os dos Cndios cla1noro,.os, 
bulhentos, ti1lgiosbs, inqnielos, dj~o[os, inchndos, in·juriosos, artles '"''º soo•g;ulo"; 
ti0)9~·at~s. <.lisciplinados, 'mui ob~ttit•tlles aoir tne~tt'~s, co;n ·os cor.n1>anlielros-officioiSos; · 

. nf>m ha i~eUcs queix111nes. 1ncntiras'\ a.tfrot>tas : ·são 1~1ntitn is(~11 tos de ,todoit' aqnf•lle~ 
vitiqs, dt> que nbunclão os menlóos ~Europêo~. &io tnui · lib~raes. n<ts te1;1n.o.s que· cah1~1n 
naqoella idacle. 1•ouco ou nada vai em que clêrn a um, ou a rnuilos, porque o c1ne se 
deu a un1 se l'('parlio por todos co1n mui boa vontade do que recebeu. São ad1nh·a v·~~ -
mente ternpera<los, nem comem, nern behrm rnuilo :- a discipl i na,<~ rno(h>stia é nP(les 
qlía~i nativa; porqué ,é para vt'r corno p1·oc<•dc1n co1n .orll~m. ou os n1an<lr.n1 1~nca111i~ ,
nhar. ou assentar, 011 t>m qualqnc•r onlré\ .acç;1o. 1\lfrri d'Q seu pão,não hns.cão co111 ·aU\~ia 

. outro con1er, teu do: cópia, a lé1n de suas f.nrctas n'â,l\Jra(·s~ elas da ~~111·01•a ;· cujas ~e11w 11-
tes em qua~11iclade têrr1 passado a Amedi~a . .Já scn engel1ho, e docilidade. sobre n1f1tlo ... ~. 
no.s adn1ira, ou os ruandt>JY' ca ntar. lt>i·. r.s1~r1~vt>r, •pintar-; 011 <'iCulpir: .e , ti1do o 1nais 
41ue pertence ás artes l i b1~rat'!s; 1: para os 1nais reutlirTíen!os das outras. uánj pt>1·spícaz1·s. 
A des treza é sin~nlar, o cntendin.enro 1nui agnclo. o que eu auribuo á n1ara,·ilh 1>S~ 
simplicidadt>, e par dmonia no co1ne1·, alérn do t~1npera1nenlo e cle1nl•11da do dilua . 
Quando nos musteiros se apartão para serem rusinallos,não se tfllt'ix.<\<) cl(!)?(JllSa <1lg111na 
_ainda que os lractén1 con1 igualdade,ou d1?~jg11aldade,"oi1.n1à.is .sevt•l'lunc~uté oJ-. ea~tigu_e1n. 
ou os man!e tarde· para casa,011 lhes disn~ib11ão,.se1,do ]gu~1es oú designl1'~s' olliclo·•,Ott a!'l · · 
:i'vessas, nenhnrn repngna, nenhrun.s•! enfade~, U!!llh~t1n .;ontradiz o alvo <la sagaci(lí\ tle, 
e providetH:ia dos pais·, é qnesc11s filhos s••jão º " melhor emsinados na reli~ião chrisliia. · 
Apren<lc1n co1n todo o \>rio1or o canto ecclesiastico, O\l seja oq~anico, ou gregórb110, 
ou qualquer outro; de 1notlt> que não ha muita Ul'Ct!S~idade dt>. canto1·~s-,esLi·a11gciros. 
f .' nelh~s ~anta a prudenda,qne nern ain(j~ ~ E'ns filhinhos sahen1·a publico, se1n as pai·~ . 

. . 

. t~s naturaes cohertas corn. o qnE> cha1não Tho1nascili. . · . , _ .. : / " 
"Agot'a dire1nos,r,oufra aqilelles, qne aclia1nos senti1•en) mal <Jof, pobres Jndios , refi't- ~ . 

.tando, e convencen<lo' a sollt·e1nodo vãa opin tiio do_s;<p1e os jHlgã1, iucapazes,'e que 
de'í·ent ser lan1;ados fóra da it-;reja. Pregai o Evangelho (diz o Senhor) a toda a erealn ra 
quem crer etc. Plaino é, que falia dos hoinens , e não dos ht'utos, 11ênhu111a ~en ll~ t~~
' ceptuando, nenh111n<1 rfação E>xcluindo; porque na rede êvangelíe<t os apostolos ha\!i ão 
de peNCar todo o genero ele peixP.s; aos qrHH~s antes li_nha dito. Eu vos, farei pescado,r,:s 
.dos.hotnens- porque se diz P.lcge1•ão os.bons. e bot{1rão fóta os 1náos- entende- si! da · 
i~rej;i t_1·in1upha11te, e não da 1nilitante, ((t~an<lo tuandàra' 1} Senho1·1.:.tpnrtar <lo~ cah11i: ... 
tos as ovelhas. l.lohde,na J>CSCCI de s. Pt•<Íro. ;H} ~es <la 'pàixão, ro1npiãr>~se as 't'cdes ptda 
utuhidãó de peixes, e as IJarquinhas quasi se ião ao l"ttndíl. \las depois (la resurrci(;iio, 
diz S .. klão, que sE>ndo tan lo o peixe.a rede não se ro1n-pia ; porque ta lia v;f da pt~.,ca dit 
igt•eja triu1np11ante; pois 1nnilOS peixes PUChern a .rede ela Í~rt·ja IT1ililante, e a l'Oln petn 
e s:ahe1u, ou pol' herezias. 011 go1· costuincs depravados, os ,qnars uão en tqH·üo nas 
redes da igreja tl'iu1nphantc. Dond\• da .pcsca,<lepois da restuTeiçã() 1l<>' Sél1hor, não. pôr. , 
B\lAlero d<:t(;nnina<lo. de peixe ; porqtre co11hece o St~oho1·, ·qs qué são seus, diL o ~1[>\>s -:, 
tolo; .e nestas redes m·uitos er11 \'ãO. q11e hão <le sa hi r, 'mas naq uel la ncn hu rn que ha <l~ 
sahir entrará. l auáa .! eru,siil,~m D0Jni nu1u (diz o f.>sal:nista1 quitt Con/o~·tavit seras _ 
portar1e·1n tua1·urn : be11e -/ ixi t {ili is t·ttis in ta. E para que não cui<lnssemos qne ao 
'é~'º irão sóu1<:nle 153 altn~s <lc ben1av~nluraclos, nl)'Etica1ne11le até lliz, e. í subindo 
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de. 1; e·codjando 9s que fictio': no ·lt)ei.ó . .sahe o.nnme(ó .f53_; porque os q_uff qt~frvão , . ·, . 
os dez'• nta,Õdament'os, e ú S que en~htaQ o numeh> 7' ou,,. sep.té.uai'io nos Dons do Espi- ~ -J 

rito. Sa~L(> ~ntrcú·ão ; porqne-.1ll~lC_i.~Unt"ócati, pauçi veto ,efecti.-Resta_;po~s. c1ue ~ 
a. nenluwi 'feche1nos a porta,_ que S • . Juão no A_pqc'alipse v10 a . ~odos aberta, po.rqn,e 
aquelle que·ten1-;-élavem J)avid,qu.i aperit.et tiemo cl_aud_it' _cJaudit ;et nemo ap~il 
--só .conhê.ce o nn1nel'o dos escólhidos para a ~ter~.:Uema~ent~.u·ançà . Não se der:e 
fogo fcch11r a porta ela igreja a atgilrú ·<j\lC C()nt fé fl\ui fi.v.rc·,..:e IU\IÍ PSp011ta 11e a pede o' 
baptismo,' segun<lo Santo {\~sllQho •. 'i.:fierm. 15 de: 1'~rbií,;ap01to{i. citando a S. «ty.· 
J>.t'!ano nésta 1ua,tcria. A ningnem . lQgo d~_ve ,retr;thit· .~,es~ ne~oci.o a fálsà opinião-.da
q~1elle~ 9~e.J11st.ig~dos ,p.oa· din~~~t~.Ug~s\tl~~ - aftifln'~9 <ti\t,~~,~s lndios $Uo inca_p.a.tes:' 

:· da· 1•e,hg1_f(o chnstaa.. 1,. , • : , · ··,: ~ ..... -. . " • ~ · ~- - ~· • • ~"·) : • " ... .· t~ ,. · .. , 

. E~t~ 'y(>~_,é deJSllJàn'az éetU1;m.cpt~ .~-e do de~onio~ que 's-e tl~· p'Q.r ser destrfl1do o {'~eti 
cnl 10,. ~ satíicfu~ hnp,etnpAamel)Lê .da b~\..a• e garganta 4e christ~s ex.cessivarueo\e .ava- . 
ren tós~ elos ·q na_e.'1 é ranta a· tobiça, qne quereudo fartar a j 11a sêde,_ pretendem .e~ conte1~-
<.le1n qué s~ ~~ e jumenlós as ·crcatnras raclonae!!, fei~ílS a irn,n~em .de D~os. ~01~ 
neuhuJP. -0~4',o~ ,ial!! do que ccssaJem totalinentc ~o cutdado, ~ prov1denc1a destas . 
pobres t~uras aquelles a qnem sa eutregou,c enconunendon ~ ctudado de suas ahnas9 
e a~ )ÍQQ-jlossâ'o ljvrar da sobeemo~o .rabiosa~ 1nãos de sn~ . Co~iça, .e lhes peí·1nittão · 
•!sa~ ~ef~s; a ~e.n arlJitrio~ P~rqhe~qt~eiy _?averit de ®•l~ç-~d<:f' tão ~utOl'lsadat J? fle. ~ã~t.' 
~Q11hada testa, qne se at1;~~~ a .J~ilga'f .fncal>:<'tes <Ja. 1~; ó:~ ~!~ ·~e1nos cap~c~~~1~: 
-~~~~~§ , ~~tes ~niecbaµlcu~, ef~~ti~J~s, que, J·cduzldos 'â~t;fílthffjtenos . Eu,ropcm;~ o~;: 
8~ke~~~r;~in~~!/~~á~§~~~'í!~-'tc:~tissimo J>âd.re;o~;i; ~~,1~ ~1g~1m ho;l.n ~·e)igi:~' 

• • 

t 

... 
) 

é deste. pàtecer;. q~íe ' os Jndi-0s são, ~estns,"jumentos,e in~apat.es da rdigiãó cllri!!l~a, 
aindá' que· pareça varão ~•nincn t~ ém intêireza e dignidaitt> , n~. por is . .;o lhe repute; 
e de ne~ta cansa algu1na autoridade, ,antes assente be1n , e, se firme mélho1• que o' tal, 
pouco ou ·nada trabalhou. e :suon n~ eon~ersão <los lnllios , ~1n aprendei' a sua linglia, 

• r ' 

e poµde~e,b_em, que estui.lOtl IJ\Ui pon~o· e~n investigar~~ ~xpl-orar~ os genios e ingenio!!, 
d~s '!ºd!?~ !_.porque, o~ que .~i~J_~Jr.a~Jliáa'ão çen1 car~~ -cll11stãa,.tentendem cj'.ue · 
nao . lanÇarao em vão tqbre ~tes l'as .r~des da ..ca.-i!Jad~ ": " pJ>t~)íl aque-Hes, que dados Ji -' 
so!id.~~ ;:'.:-~u,.«t• ~~4 ft«>u"illio .ém pe<it~os, ningue01, ttMl1!zi'.t:âo;i~om sua: ipdttst.rt~ ao."cuhq~. 
de Chri~q_ ;-pór.qne não 'p0S.~ão ~~e:r.~~olp_ados .de que. fo1·~0Jtí,t~teis ;- (o,·q11e 4~v~clo ~il :4'(_f_a· 
ne'gligerieià) attrillqein ísso á· (ra<(u.~zá 'do's infiei·s., e defendem o '{seu entórpPêímentô~ · 
inel'ci'a e'frovxidâo, na falsa ·imp-ostnra dà iocapacidade"nOs'Indio~. 'OoQdt> muito nia·i~ 
se. accusão·, quanto mnis se ~xcn~ão ~ ·J>ol~ 'C-O!D'meltem mâior c..ulpa excnsa·ndo-se, qi!e' 
~ de· que, excusando-se, se. preten~m- li'1ra~; porqu.e -.s_umíno da.moo f.az aos In<li~, 
.sobremodo nliscra veis, este geuerQ de~ homens, q ne co~ra . e}\es tae&, e ~o ..enormes ~ 
cousas affirmão ; por'1ue impedem, é defrahem alb"UDS· º1issioliarios religiosos, de qno 
caminhem, e vão enca1ninha-r. para Deos os ·pob1·es lastímosos'lndjOs; pelo que aJgu1js: 
+los flc!i'Pílnhóes, qilc. vão a fazei' gn~rra, e .conqnistar ~ ditós fn<Ji<>s, fiados no j!J_izo; . 
o~t op~ntãof .ou v~t'da<h1 i ramente sónho, :e· fingimento ·d.~s.ce~, e qe s<>m1~lhante's ;<tont~i::: , 
res, ~rao·.tem por peccado o delicto,o,<lespreza-los; perdê_,lói:;êpt.ata- los. Ooncte ~orista:, · 
q,ue, s_a,~~1~!'.,h1~1~ig<;> , anlig~ .do gçniú:o h~u1arlo, eil~ a,nJn.<!.i "Juz n~an~tíg~iràd.9, .á~)\-Ou~ · 
qne,emq_qa.1;Uo ,d1la~a e1lmpcde ~ ;cQl)·versao, e bapt1smo .d~ Ja<n.tas llàçoc!I., çonse1wa:.su~ ' 
ádoracãtf e :cttlto. . , . · · · . -. · .:. 

Direi já ·agorá tniudas;ueote. dn· íngçriio destas nâçlJ-e,<i~ .e <lestes 1t'omens, os· qÚ~es 
-vimos lta\'erá dez annos, e eu em st\a patria vi vi, e os. tractei e· con VP\'sei, e ,por tanto 
pude ·examinar. discntir, ~plot:ar, ·e sondar seus .costumes; e fazer ana tomiu de seà 
gcnio, e incíinações, e tes(emunllai:. diante de v-O's. bcatjssitno Padl'e (que ~ois na ren ... .i 
Vigario de-~}lristo) o que ouvi,e_iióssàs mãos 1ocárão,e apalpârãó 'destes filhos da igreJa 
porquàlquér meu minislerio-!J~~etbO t'Íta....:.ref(~ripdo,e C!)llfe.!·ttido ell;J Càda UIIl dei."" 
les cada uma das. partid.as comp~rentes~~is;to é. paribtis· par~'a, que-a!f <litas. nações d~ 
.J.n.di.os te1u nuli bo1n usó da razão, ~nbeça, e sentidos n1~fi ·iútciros. lsro é o que affiril1o,_ 
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sintão os ~i:gor.es das estações, e p~r isso lhes é ind.i:fferénte c~brirem -0 cot,:: 
·, 

'. . . . 
po1:qµ~ ~sl~~~~· que actri, toquej .:e .apálp~i:, .nell~s; 01(d~i .. arjijo;S·1;cfcridos. E affi·rmw ' 
1nms;. pela'111esma expedet)Cia,q.W os·· seu~ ' filhos,n&. .v.igO'í·~ eã]jfl·íl(i. e na vivacidade 
dos s'entidos · 1nui agll, e.desti'a en1 iodo ó ~enero de acçij() 'e · a~)ntel1tge11cia,v(~ncent 
eom excesso os ~ossos n1eoínos da Eúropa. filhos dos Ellr<>P,êe$.·r1J1:: seus pais, e pro
genito-res OO\'i, que havia 11ellei; feracidade, e cr11eldade; lá~1oíW.:<~ni do niodo . hn~ 
mano, pui~nc ouvi; qqe erão alarvcs, que con1ião gente, qu~ -e-i".ãb ~amigos de carne 
humana, que·erão cl'neis e sanguinolentos: .inas quanto fl!ªis'ff.eshlltil~iio!4_, (' crneis 
forão, tanlo ~raior 11olecausto, e 1nais aceito a Deos, se a Deos-_ .se CQD~r1em. Do qual 
f>ólocausto Jiós son10.s grão parte, se, pªra com cllcs fonnos taes na (lala-,J·a, 86 excn1· 
pio: 1~a ~brà, na ling\1a; quaes os .queri~rnos t'er p;i.ra n.ó.s se :fiI.Q'.íssçníos ·~m· fitl caso, 
e. t~l fôl:runa; · trahnlhc1nos nó~ c1n,,ganJ.fllr s!)as ª'mas, pelas . ~tü'.~-s ·cfl.rlsto d~1-r~rnou 
seu !ijingu~.". 'N6s lhes claino's 61n 1·0~.t<rt<>'1u r a s1.1a)?arbariêlade, e~i(_lola-trl~. ®tno se li· 
, íessemos rn9lhort>s país~que enes4at<f gu~"~· Tbiago apostolo l~s Pi·e~ou,, e os toQver-
teu á fé, de pessin1os tornaucJo-o-s optin1~ .• donde con> tanto explendQr, firllhãrto-1an-
tos e tão cJaros lu1nes <.IP ma~·tyres; doinores e virgens, .que refeii-los e. tJt1me1·a!lilos. 
aqni demandaria longa esc1·iptura sem_ ·nec~ssidade. Quein dtlvid'a-~ que p(>lo tenlpo-, 
adiante ha,·ei·á destt-s Jndios m\rilos, .eri1 vil·tudc.'<,mui illnstr<>s;e muí· santos? Po .. ven- ~ "'> 

\ . , 

~ 

tura .ª Sertorio,quando florescia em ~le~panha, não Jbe foi_~ui>min~trada a C~r\'a, . qu~ 
er<l tida e havida .por Prophetisa? Eis ahi 111na Cerva, i~to e,-tínf.animal bruto; qoe·os· . 
l!espanhÇes tinhãq po1· Prophetlsa, e adorav.ão por lli"'.indadé. :Ei'a lauta aniigamcnle-- ~ "'. 
a krbcidade· ~os _llespanhóes~ que SiU1o Sta.lico, oriundo de Stal~ia d~ .Bética, diz dos· - ' , 
seusaqt-epass~.dQScstc1 clogio' 1llustre _;. '·. : · . . .. _ - . 

·~ -
• • • 

P'Tó°iiiga· gens-. ani4ni, et proper.ar.e ·faci'llima 11rorte '; '· 
JYam:que ub{tra.nscent!it fto't·entes viribus., aitnos, . 
Jrnpat~ens mvi spe;r/n.e.n1 tieni1•! .. s~~. · 
Et fati modus i·n .,deilni esl. . . . ··k· · ~ .. 

7 

Aqt;.elle Viriato ,qne lfespanha te"<';, cón10 testemunha Jns1ino .. c•rpi:lão,famoso (fali Ó· 
.do genlilisn10 da Europa, e especialmente da Hespanha), foi um pastor de gado, e <le-
poi~ de rec"bida a santa lei , e religião ~hristãa,.co1n a fé poss.uin10~ c1n hel'ança a ver
.dadeira nobreza, tantos capitães, ~ gener~cs os ,1nais e~inentt~,.. que at~ l\01na os esco-

,. lheu .para seus ín1pc1:adores, e c.ot)l ·a tal religl·ão· Vt!ie Hesp_anlJ.a~ a -crescer de modo,. 
que se venera no 1nUJ).(lo u~queJ1a a.ltura-,.Que hoje vemqs,ou our~mo~. ' Se pois. a.. Bespa
nha, ant~s cla pr~~~ção. dos apostolos,, .t~9:,inetdta; aão 1 bray~,.',.~ tão fe.chada 'com 9s· ·~, "" :·, 
espinhos tf c fan (os erros, d~pois a~l-1n .~:cstado. 'f cigo. e secular ,.co-in<> 110 t.cc1csia&U~ • . 
taes fÍ'UCIOS brOtOll, qne ningUCID rláute8' ,poderia crer, qpe ha yiào de b~'f,.ptn-qtiC 
esta é a1nndanca da rnão direita do excelso, conccdão-1ne a 1~1iin, ~ que: tânto dizein 
~outra. estes pol)r~s Indios, que por auxi};ior favor. e patroeiuio.de»Deos Oninípotente,c 

.. 

do Salvador Uuiver$al, coucedão-me- que; ):a de 6e1· admirave~ O"J):OVO dos Indios nesse 
IlO\'O mundo. l,orven t ura c~tá abre,·iad& a mao dt: ,Deos, .qne · não possa sal \'ar, diz" . 
Izaias. No- t~nipo que Scr1orio era i111pcrador· on gf>ncral dU-'i flon1anes e1n Uespanha· , .. 
com uns l1o.mc11s H1cios ~ras, .. iá .os mc:nnos llcspanhóes sabião as letras gregas e lati-
nas, subj.hgado's~p()r estas. nações. E' ve,:<lade,, toda via,q u~ se Be.spanha . li vesi;e conheci-· · 
40, e pesâdo ~uas-:fórçns,. nunéa s~, suqíne.tte.r.ia liQ,: jo~o Homar.o,.~ç ·rrrogo~ Logo já- OS: 

~espauhóes tinhãojá aprendi< lo let1;as., ne1n 1ncnos sa1'i~o a. St!aJingua. (nos l\01nános~ ~' 
. eain<la erã~· 1neios barbaros. Q11e maraviiha,pois, qlle·sc e's.tes iniseraveisinhos Indios, • 

... 

• 
• 

vivencto na u1 lima margc1n do 1nundo,sem algu1n com1nerci,o _de ·hotnens cultos, senil 
ãté hoje sabei'en1 letras algurnas. pa.re:;~ssem bestas, e que fossem elJes n1ei;mos asnos 
4e dous pés, carregando rudo em casa.~ e no ca1npo, por não terem animal.algu1n de 
carga., nem noticia de outros boml!ns, se1n culto, sem susten~o, sen1 vestido •. e sertl' 
ou1ros orna•nenlos da vida human~, sem ·co1nmcrcio de let ras: sem uso de ~arruagtns· 
e navios, · que niaravilha <!que os pobrezinhos· Indios fossem in.cultos, · e' quasi bat·ba- ~ 

; 
so~, _sc:os llcs1lilnhócs,nos tempos atrás;foriio. incultos e barbaro~, t~u4p~o tudo já dito?. . , . ' . ~ . . 
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po.: São mui fortes nas mnrchàs, e aridão quasi semprá ~.correndo~ 

Porque havemps desesperar dos Indios, ·se de nós não desesperárão os nossos f. -E -se_ 
naqnell~s ~$de Hcspanba sahirâo v~rões tão e~inentes in utro<Jtte homine. Eae .. 
si c bentficet.Ur 1'omo,qui .ti~ et. à~inum, diz o Psalmista. E s<'gue-se. Et 1'idea1 . 
fl.li~tll)im, 'll'e são O!' hoine.as -do no.~O. 1nupdo, os quaes, con_verlidos,. ~ode~. s~~ 
q11e élft'?ni.e virtudes venhão a vencer a~ n1esmos, pelos quaes forao convert1d~ a fe,. 
~7por.Cfd.f· disse, que elles não. tinliãP? lótalmente aprendido lett·as, qu~l'<?-u1e· rctratat· _ -. .. 

. agó.ra;,poi"qt~~ i)~nt~víi~ . __ nã.o.~a'.~,?'iâ,<;),e por is.sõ.n,9 .usavão de lelras! ma~ de· !D?ª
gen:;,se qucn ao significar alguJna<éétJ~ 1nernol'avel.a.es.:ausentes, ·OU pelo lugqt·,-0u-pelo," 
te~p<I ~ o 'que h1sinÚ<\ Lu~no~ t~unqêJn,.p9,'t• e~lU$ ,pal~11(a~·: , - ' . · .' • · · '. ,, > . 

.. .._ A . ,. • • , . • ,. 

., Phm.ri.iiíel primi -fa.•â '8-:i·c're·df?tt-u:t. ai&l~ · ·~ ~.,~,;"·'~ ~-· · 
.ti a.nsu.ram,, ~1:i~j~·üf~tJoçe~ ~·sjgnate :fi'fl«~~ .;: . ':.: · ·\, 'i. · ~. l'• ... :. · -.. 

N.-0ndu~ flum~1l~à~lJ1enrpM$ ~rite$er.e .b._i~fo.S ~- • ·:. ~;»': · .: , 
. Novir'!!:et §qa;:tS' t'MitU,,m vohicre.sque '{traq-q~.' ·~ . : . ·~*t.;" -i ·' ~{. • 

• • . • • • t S~ulptà q.'4e sef'v~bàf!t magicas animatia . ~t!i'fJU.~ ~· : . · · ~ ~: i.. !;· , 
Agora é ' lÜ() feliz O e~g'en.ho de~t~s IntliQS. (fallo.dos pequenos se-ps fillj~!O$}.qtt§ ;. 

escrevem a lingun la_(ina,' e Hês.panhóla 'éb'tú maior·cJt>gancia ,q_ue os n1enii;t.0~. __ r(tpêQsi .. · 
e sabem, e l'allão o ta1im:, não ~enos ·que os nossqs1 aqqellei qtic o, estud~1~iU>:.; N<> q-1u~ 
per tencc ao: Sacramento da Penitencia í eQnl:Scr n c~r,d)ssãO: .tllo diQll' ui tosa, n1uit-O ~espe:- ' 
cialmente .as plantas nova~ da ~rej_;i.~ e~~~qt\ê 'inaís M;tgar tem a (t! por se· desceQi~h·~ 
ª.º couf~ssor os segred?s <lo ç9ra_ç~~i! .5e e~~ife-~~m 0s ca~, e ~ist.rias lltt~~, 
Q>nfnssao -se estes Ind1os coQ;4,Jl.a~- menor. cf.trez.a e verclad~, (po~ . .lt'ctO d1zel' com mawr 
propensão) qtte os u . _,. j'tsfãos~· folgão .de se confessa1· muitas ,-~zcs: ap,te~, 
c1uando~· • .• 1Dh!)S 'dfsíinc~ e el~reza, -ou se ·menos ·os _.en~e.n~t~ ~- · · 
coo~~. m 1S , ou ~uvida. t~n1 de tepeur; e confessar tudo ó\llJ·n J>tJ. m_ta~ 
cxactamente co1n sin1pHcidacte- cq.lumbina ·: de mOQO qne o confessar-s~;é tocto ·o)ipn~ -
para elles, co1no para i1c?s a ·.quai·es~na : tomando discipli11as orclinal'ias, •u açoutes - - ~ 
occullamente na ~-exta feira maior •. e cm todas as ·1nais do anno. ) ' ' - . -_ - . ' 
. E o qnc para elles é mais cfimc·Últb~o .. que em laricar fól'a as concnbinás apenas,e :eorn . • 

' mui! a v.cn~1·a~ ~o obic~e'ceip fJOs~P~é!ailo1"'~jl i:e.~e n~ii~r~.~ i8l'all~~.fac!l.i.dad~.~~n}_ <J_li~- .os:. , 

blnd1?shd~s~edem ,de ~· a ~nul~~uQ: 'd'ft".l<fuptl1~·~.s,que t1 ~erao no pa~u;~no:ihcan~o t,9!,!IP · 
ons· e nstaos com ·uma .&ó,m1,lr:CQ:!Tlen tcs.' , · . · · , . · · "' : .• .:: ;,. · · ·. 'J>: ,._, 

. . , , Qs füt;to~; ~ujó ~eostuin.~-"'~ n-~LÕi~~~Jtêsta~ ~~tltes:~ ,(f~Jl~ cl.os . peq\jt~~(>.s) :.~Qe•l'ifitlf'W~·;-:- '. i 
' ~lar~1ucn~e .nas ~uas couhsso~Js ;· .naü . ; r~t~$a6 ~ i 1;.~~l~l~1_çU? , oenl. ~ .Jbla~1Q ~;·~eqi~~~-~,, · .. 
1gre.1as grandes. e ne-llas gt·a.vao as~arn1,as 1•eaes;.!!d1ficao ta.1nbcm conventos(.aos.J!1@W.s" 
se1Js .. prQtccl'ores, ~ casas d~ p-i1i'llie1'$S' dev9tas, .<4ue a imperatriz D. f,<;ab~l.'m.µildon-~~ · 
EUl·opa, ús lJnaes 1nUlhe~·~s' de bQ& 'V9ntalle dãc;> S\li'S tiiha.s, e aos frades s·~us fjJho.si, · 
~ª"~ <!~•e mais depressa se" ~11y~1~nte. ~ j~l·ejá. Quando necéssilão de aillll,. vén1 í.\~~-· 
Fra(les co1n suas oJTertas,' e lhes . p'éilem: p1·ocissões. O mesmo faze1n q·u'ando -enfcrm~ut - · 
st>,U!i filhos, pedindo , ~e lhes· pon11ão as mãos sobr~ elles, e se lhes dig<\ o l~v·ange~h<>· · · 
Qua9do nascern suas crianç,!ls os-- me,mos Pilis as levã-0 ao san to. ba(>tis1no, ~ _q urui<!1>
n10~·1'e1n concorre1n aos l"'raqes.para que lhes dêin . sepultura. Quando ca~ão .çom m~f-;-
lher pa~ãa. ou a 1nnlhel' com home1nql1.e àinda não é .christão, primeiro os levão, ao 
baplismo •. O mesmo fazem os pais com os filhos, estes co1n os pàis, os irmãos com 
il'mãos, o,s ijzinhos- com ,·izinhos. Pot'ttlnto o que eu mesmo achei, e onvi de pess.ous 
retigiosás e,fidediguas ácercà- d(r s ua- fé, religião e costumcs,o direi aqui em con1peQdio • . 

' 

Perguntado a um Indio,porque se c1úerla coi!fessar pã <5 sendo quaresma? Respo~5_leu: 
que ac~tando.:s~ doente p~o~~éllêra <l f)eo~ co11 f1:ssar.:sc li vranú?-O; e que por isso Vit;i~a 
cunipnr sua prpmessa. P~rg!ullado a outro, porque se. quena confessar outra \'CZ ta'o 
cleprcssa,pôr Ql'J.t'.Jil sabia e~tal' conlessad? havi<J p9uc~? nesí>onden : era _ver~Jade hav~r-< 
se confessado ha~·ja pcntca.; -mas- q~1e o confl!ssor 0. não e1)lendê1·a plenaincnt<~~ e que~ 
depois· de se confessa~· .\h~ le1n_bt·árã(_) (io~ros p~·ccados, e que ·po1'. isso . se confessava 
~utra vez. Pcuro.,e Diogo·, Néopb,ito~,tle· seus ,principaes;dQpois do Sacr.an!'en to da c.on-. 
fissão; etn visã9 in1aginal'ià' pal'eee\}-Lhes~ .que. vião. du~s vias, ·u1na 'chch\· de u1uisu~,·e~· 
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·cheiros .e·rosãs, e ótiira· ~que "ch:eira\<á l}em m~l, ,e' tendp co~tem.plado ª.~ant~ ~-~~á . ' 
l\1~-gdJl_ena e ~~nta, ça~h~1·ina: tuf,as;11:11agens pintadas: unha \listo, tfi-es ~u-~e·~aooe.,&a!f · · 
sdntas ·:. · ·A "'ª de tdHJt t.:heno é a vida ant~s~<lo .-baJ~ttsmo cheia de t.revas .e, 1m1n·nndt- ,, 

: I cJ~s,; .0-Yla tão ~rqm.aUt~1.e ·{)(to11iferá ê .a 'vida depois do b~tlsm~r· -1· reti!riodo ·aos cÍOl1S 
~to .<!lfn~e·-<Je.~~:'.fÍlD. ahnas,t»Qm g1:andc de\'Oçl-o ~ fe1:vQr~ 'm\)itas-;~rio' 0. b!'Plis~üo./ 

_ · · · ·--·Càíit~btI'O ·se.na none ~e Natal'-(Jloria in e~~~li• Deo-:~ . .Ytoi ~llndi~ q onvu·ão 
nas.Alia I~ .. pa qn~t ainda n.aqnelle 1emp.o 11ao estaw:a -.vi!~,; (tqu~aitttôde succe
!llir '""l\i ·por obra de Deus, que com: esté ml)a~ qn1z .cól'~,t· :,d- ~t!,eV~çfio 
linqrilf:fe ·dos pobtes Iudios. QuereJ&4C?' · um·có~'1!dgó,e i~~·µ~~~ . · ~c;al'. '~~ir 
llM)l;a .meça, lhe pergouton.esw;• '.fn p~&tehtt,&._l)_~,~~o~~t .• 'f'~llQ~ ~:po1~ 

·· ,. ~ ' fstó t;ue t-tt_'queres'a· santa lef de CtirisiQ-.o proitiJje~, O~ Ouv.id~*-~~6,tlhaJjspúo . 
o ·~1t1in;)do ~ggressll1·. Estando ~n;i . ~ndio. d~nte:."•-~Jlh~~·~ MJl,"'.'J!ilt't<\e j~~ 
Ju.m;poa· ser o santo da quaresma_,.de, nenhmli \<8'~~·~·· pet511~R~ 
c~rpe, - n~o obstante a grande necessijlade,~-aoe ... Çt!~·flb#6 ·~ ~i~it:~-ir~c· 

" tan1lo m~ritalmente . cQm su!\ ~ul~er,,a ·J~,-9• tQçi~ir.:a .~~IDJ>raoçaJ'de lóutr._ ·~~~ 
· at(.le!•lemcnre · desej~'ª· A .um fêl\gioso ~'IOh~ô. •ll'9~ ~'oaodo:..re~iffa,,·~~ 

• 
< ... 

' T 

'· 

• . me4uàr nos m.ysi~nos Divinos,ó1\ be melliót d~ér -as ~lauas dás o.raçoes ãttenta~lfte.:. .. 
' . ; · . . ÜU\'indo' um lndíO,qne Juda.~,. sem se" CO~,. e hi1~niteote se ~aforcâr~';se foi 1.1 ~ .• • '.-: 

c901, o confessor, ~ lbe disse: «· Padre~eh 'soí~Jú(Ja~'.; pôi-<lu~ ainda que ~~ é9nf~i não · 
me c~ntessei b_eot ; e--p<>r~1~'t0 q1~ro ·te.pélir~ a CQDf\ssãó." . Outros ÜOU$.,Uã0; coofessa1rdp 
tifu.. p,ettàdo mui feio,porpcjO g1·a•, A'te U\'.erão,,apertaâos ~ u ... a.,c;loe~. o conC~s
sá~-o com g1·~udc cl>n~ola~.io.sú_a •. ê çõplai de· lagrimas,' e ficârãÔ' logo Uvrcs de·um e 

. . olitro . achaqtr~. casando ~ma Jnd.in cbrist~a rom um ;pagão,, e,,querendo este ttiacJal\ 
, . _, com ella conjugalínente,lhi! nt!goli .ella o qúe' 1tieria,ciliaqiiaót0' se)lão bapri~ava; foi-se 

log~ t>edif o ~ap1ism9~ ~ voh~do. nãq, chtvi~~l\~ -~~ dA; "'! · JlQj -~e~Jés 
Jnd1os.co11fessados, e nio absóllos •. °'1 Jíofque ~fi-~ . , · 

, • l!iiO aêaba~o· de restituir, ou'~po~q~e. ,dtf~tt;lãg à;;à-esíil~ , . ~\· . _ ~'. . , . . . _ · · ~ 
de se. confe~re~ ~11tra veztr~apàv~ e sct apr~~ep_tav~ •• dé~.~o 'B?~iÇHQ,Q;~~· 
a:o'meu parec~r nao é.peq_11enõ·~rgumento de- .sua. fé, especialmente com~ ~c;ran~ent,o 
d:a cpnflssâo: Se '! confesso!'. lhe8 .neg<,t:P êJJntissão,_ .ou por ·oce.upàção .Sua,, ·ou l)oa·~ outr~ ·· 
·êa_usa·, dóem-se, ~ho~o e gemenii e assil~ mostr~o a fo~e que ~m ~este ; Sa~~·am,:~n.1~, 

, "· 

. ~..a &.~de . dajustu;a. 'A~ggns 4elles, depois de_, s~te1n :bapUsadds, pedem o ~pl1srno. .,, 

. · · E~ dlien~o-~s que. -_ilo podeµ;i -~r 1>.a~J!sad2~, ~«1as .:yezv,s~ ,dizellJ. ~ ~ ... m~~. 9uan~~ ~ós · .,. ~i · \ 

· nos·bapüsamós ·a..pruriefra ve.z,na~tlvemó~Jê;oua'i<>'etttendláD.>os o (fue mz1a quem n~ ;.' · ;> 

; 1i9!~~·»Ph.an1~va-se Martinho ~111! :11t~\o,.~e .es~nd!> ,jã·no artigô .da.~ morté~~- "' · ' 
maJ:'que lbe ·a~istia._disse: « asseota1--"VOS,1D1ttha ma1,nao vêdcs Q!H~ vem SP.-Mil k~Q•n 
ü1na é~·ur., ~ qtâe.'1írna senht>ra in1:1i mal{ni)ica·~n1e .. otferecc o r~sari~'IMM~'os 'Chr.is

' ' 
tw:t.en.a · Th~aea,em :um hosp\çio, e· dahi. como~fossem .para ollf,ra~parte, urp natt1ràl 
W._qti~fe.ll~r di9sc aps co)npànheiros,agóra m11~rinclpaimen1e.~'e!!los~ ,i_ver!como 
cllrist~; ~ue.C?stamos sós, e, da.; nossa Cé,-·ntt'O Jemos ":;testem.unhas.: 111asjl1:els c1ue 
tÍJdo °<> que~ta d110 é6rn testemuupa Ji,enlÍurha se,pro_y•,, e co~ó se ai~,tes,~D;!~nhas nã?, .. 

,. 
' 

poçlcs::;~1n ·mevtt.r.' Mil$ que no"juizo ttutnaoo a c~1sa nao"ê dê' peso, ~D1.Jle'-momen1-0, 
' eqn10 se neste 'po1,1't9 qui,zcssemos~ ,e requer~s~~m.~.s !f j oizo 1)11man.>.,:: e ~e .honv~es~e·· . • 

, · , · 1'Qos-e 1 ~e\rê$Selli~s "admirar O. juizo Divino. ~,q.'!e. Q,~.s qyer ne~~ novo.ter~ao ~ 
111n~ i~~eja,qúc vai nasc~nd~ pro~ett,er frnctq,..e .des}l~rta-1• ... 11os com ipUagres, os. gu~s 
para .. com os sanJos 11ue desde a antiguidad~ ye~1eramos. n.a lgE~la, de ,Deu$ t~nl~s, .'~º · ,' /:- · 
rep~lidas _vezes·, e ·de ~ ta~_tosr. e tão. pr~digioso~ u10:1os O~rescêrao, Nesta na"i'o,p.ore~~ ·/. 
e&~á o especial . cpsu.1me!por diJas causas :. a ·P,ri,.m,êira, po,~qu~n4,e (fe-:-susten LQ, vileza. ,e •/ 
'simpli'cidade dó ·vestido; . segunda. _li l~~mil!1acl~ e ~ed1ent~ ipg~nu~ é ta~ ~m:al 
nesr? .. septe, qne érn ~nhu~if 011ti:a. rcgl!l.o do. mundo~se-acharil,~OmQ nesta; m.~ta~ca 
e tiio abun<laqte. · · . ,,_ . ; . ,. ·. ~ - ~ , :' ~. 

Po1·qi1e me parece, beatissimd l'ad1·4.";que.' teoh0Jiéclarado o 'que a,IPi\n me iín
eo1·t.av~ ~iXrl'._, e et \'.Ó~ OU\'.il' S.Pbfe · C~l~, ~rqporio Indico,-iS,$> é,sobr.c O commerqo daq oel-' ' .... , . ' . . .. . 
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' 
de levilrem todo: um dia :sem co_mer., e' nem beber, sobre a 
nadando. , " 

• -. 
• • 

las cousu,.que <> Creador tinha -prepar~do no termo do t1cc0Jo, qtte vai acabando,. em 
qne.cti~rãi j<t os fins dos sf>ctt~~s,. tesJa conbistar,e protestar já a ·vossa &ntidade, .... 
beat"8itiftftulo, doo to& ,das, gent~s, que 'apa11bando-vos tlODl tão boa occasiio., D~<? 
deit:fttgtf'.ão éjesm-0 i;ela~e~10, ~stu.pid~: ~ des,a~o1do,para que n~s não ad1noe$Jejs a. 
t•, 1108 exhorteis, exctlet.it,e P!_"()!JIOY8!S a que estudem~s em ,vigiar# e obrar \'aJerp7· 

. same1tte, e de nenhum modo ~r'~m q~ra de.offiei•l tão sobe rapo. Isto qú~rfa;, - " 
iJne vos persuadlrae.", santisSfm.,:.Pàdre,. que depois, . que c()ineçóu n,o tpundo . a· ~ahl_L' · . 

• 

' : 1:0m tanto ex ple.nrlo~ a' ver~."'d'o tvangeJho, que diz~r toda a taossa f~l~cidade,. ·e bem~· .f- · 
~.· '· a~entura._nç_a, • e de~ls, qu~· ~~níeçou;1a!fibe~ -a ~e!l.1.a~ar-$! • ~r.aça, e· re<:1empÇão1da,· · 

• .:it' ~ graça nóS. $6\ts Olltbsiadop~;ivqs~nel<>~ ·a"(>oS10.19~ l>r.1m-e1ros ·p1·lncip~, .e doulor~s nosso~, ' . 
, . ' qu,e D\1R

1Ca ·OS ÍJ08S08 ' Jhàiores , livet:itf euidàdó · ma(!4 .,ifilpot•tan.t'é qqe ~U áleanço·, na 
' ·igreja cathol~c~,do 41ne .~r~ con;r~~s ltid!·Qs_ deterf!ain~ r, disp~r;'c dí:4pen~~ "Qs, i,alentos;, 

p~rque.~e pela~~cadocas' d~s,ta ·mascravel,vula com tanta i~qtli~tac;ao, suote~tra'"!- . 
balbo n()s COftÇtSli'l44!"ta,11to, quanto nos de\"_emos e~p~nh~r gel'ahnen'~e ,todos; send~;vO.ff:,, 
beatissimo Padre, o 'primeiro guia; doutor, pastor e principe, e1n ·que ~ão ~1'Camos 

' ' · por. QO~ f~tCfã,o,· desacordo; e ~stup\~(!z#o~~asião tão oppot·tuna d~ .tra~~~,' UlQ'V~l': . 
e · pro~ter~ a causa de Deos. Vejao ..gerahµente ·todos no mQDdo,que em um ... pei19: 

i
~ illo ~a cousa tnai~ ·fixa, c.eti10~~ de: ma~r esll~a do que querereis ~i 

1*'* ossos heis em negocio tamanhq, ·~1g1ern, a!JStslão e se desveUem, com 10dà a . 
. e empenho, nó aceno. na ~,~llõ: desejo, n-0 coraçãô e na r'8-lldade • .. ,. · · , : 

.. :-: ~ aqnell~ parte,que a ncis•f.ás'.;ilirio a portfl (lo EvangelllO, (como diz o-aposto1.9l 
eGIJ:l cxtreo;ia anda_JI~~ .. que pac:aidltse destinem muitos operarios,~r.a.que·n~ • . ~' 
fecundo ttt11& rMta Jndia vá surgindo·espig• de .fructo eP.nt-enatio, qu~ a:Sustente)l 
esperan~~ .. augmente a caridade e ma:n..tenha a fé, com tanto, tão alegre e t~o· v~ent~ 
<lUhno,e com ardi1nento tão vebemente.e upiversa'l nos empenhemos,e avancmio~-a U"a~ 
zer os idolatras deste· nQvo .mund9 · !,i- mili~ia,e bándeiras de nossa profissão com quantõ 
vemos que nesse mundo velf\o os. '(1J:rces sr. elDfl~flhão ~-0n1ra os_, nossos~não s.ó tã~ ani·· .. 
mosos, mas1desathta~os e· fú,~i~~~J tjlf:e~~s ~te ourp dP,entra~ba~ da fé ~os Indi?s :. , 
est~. ouro mnfl<l"emos pai·~ su~,d1o;~<le. :n1>Ss9s .sotd~t\os ;, tenq»lste~as :ªP'. dia~ ~µJ.t~s,, · . · 
outros d~monios lá· in._._ilQ .. adi~tíle'lfu. lildla~(.&Uttos muitos màls. que ~o. lJlabo,çflD .. os~.1 .. · . ' . 

... 

\ 

seus màhomet~?os.,: nos conqt~ista'.fo~,essà Eur~pa ~ ri~1~mo!l,de•bater., e ~cPtnlíflter/Ô~t· . · . . 
. ~~ro~ ~o: de.~o.nlo com thras riià_cll·i~~s·~ !ir~.A~P da·q~,i, <\ a1lti~!l · P98~' di?S:~~-s l~S:tWB.S~t ... . . · ; : 
Indlos, e,Clal,h .t11:ado Q ouro,. faç~µiQs d~sp.e.J~U~ de l'~cla a.Europa o~ mesmos maho~.eta:"' / · 
nos. Sejão já Jjron10\·idos, meu lesus, r.eJ. <la ~ternidade e .• principe ~os,seculos .. ~~). itn~ . . . 
p~ri-0 e dominlo de võsso~ fieis~ ,Gt,llpp_ra~ .iã a 'p'ropb~ta de Iz~las . ..:...Ec~ 0i~ti ~e~lgng.e ' 

· e,emattt : ccce iUi' ab 'Aquillõrit~ ~i mati ~ et i1tQ. de terta A'u1tr~Li' : · t~u.4~tq. celit?. 
.• 4!Í: r•ltít terra, jubila.te. 'tnOOt-t.s la;~~m/ quis consQlattií· eat. clominus· popul~~ 
~~tn;"'et pauperem suo11ttm mjsér.ebetfir. E.t ditr'it Siofl.: de reliquit ~e d~1J!if(~: 
e{do~nus obtitus est mei. E abaixo, letJa in circuitu c>cct.do1 tuos; et· vid:e.,..~m•"'· . 
i~ti ftln(lre.gat aunt, venerunt tibi. Et ego "ivo. di:Dit dominu1 ; gua. omnis hi•.. -. 
vélu~ or~mcntum 11eslieris, et circu.màabis ib.i eo~ qua~i sponaa; quia iluer.la. · 
tua etlêliltuiinei tuar, et terra·rtt.ina tum,, nune aug#;sta erunt prohãbi,atoribtt$,. 
et lonfµI fugabuntur, q.ui abso.rbebant ~ . ·- · . · 'r . · .. ~. , . 

\ Se J~os C..bl'.isto salv-attor do mundo tariJõ. pe~uade a it· para a India an apost.Olo.S •. 
Thomé, ~repugnava e dizia: !\>tandai!.me.Senbor, -pal'a 011de quizéres,,pa1·fà .a. Indi-á ' 
não. E o apostolo~ ~. Bo,tlbolomeu. que atti ~esmi:> maravilhQ~~en'te ator~f>nloo :os . 

\. 

•· demoni.os e ~~r1eu· á fé, ~s· Indios, i:~usando"as snas riqlle21as~ e estimando.m,~1ll). 
m<\is 'as min.as de'óuro tli! ~é.-evãngelfca~ que lhes persuadio del.iâo seguir a y.ós t3mti.em,, 

. beatissim? Padn!, 1 il:p'pqtta· imita~;. ~CPtn.P,,efiT , . ,r. ac~mpành;tt .. . ªº vosso:impw~dor, ve11"'." . 
~ _, .. . 

•• 

' 

- do .. o destinar, a,pe~tar e quasi ~coos·t~anger 'os setts apostolos .para . a· wn.rersa1> d~s ln- . 
dios,; mas direis :Nwrc.rêrão-.em...cliris.t<J~ .. nem. o(ledecêtão ao Bvangelbó. os idolaJ,:1-as; · 
C,t:edidtf'unt, diz J'. 1.1\jÇas" nós°. actos~~~S· t\flOSlOh:>s,. prmdican.t _Pauto;, .q~t<j~~~ ' . 

• • 
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CARACTER DOS INDIOS. 
, - r 

•. . . "\. 

·os Indios são em extremo yingativos,e deshumanamente crueis, ejámllis 
se esquecem dos aggravos, atê toma·rem vingança delles, ainda níesmo .. 
... . - ~-ao"=·':· 

• - - ~ ~-•:.O . ... \ • . ;.... • .! , ,...... . ~ .... 

~ irt1destinati eTant ad vitam mt'eTnam.· Dos predf>Stlnados c~rtamente nenhum det::: '~~ -IV xou de ca·cr,qne .estes' nossos lndios cor.:r mtti boa vontade rect>bão a · fé~ respeitem 9s . :. 
prégado1·es, e os oução, edif1qnetn -igrejas, e. se sujcit~m aos rclígf!)sos-., s~1mos teste-' · - . ~ 

.. ; mu .. ntta& nós todos os que aqdamos cu it·e ellcs: e Cios .que fi~ão mais. dJ,$~41n(c.>$;~s ultin1as · · \ 
. part~s desta provin~ia, tes1emunha o " veneravel Padre. 'Frel ·.Bern~qp . de .1\Unaia, · 

.., . . ago~a .Prior de S. Do1ningos·desta éÍ(I~dt!,»~1·en~sfiUan,' ou Mexico,"q:Ç ~OinJ~s1~u,s . 
· ~· ., d6~!l ~.~n1.P~ nheiros re.ligiosos al)dou át~· à :i.1.ro~i-~e{a ~e Ni.QlJ~raga.~00 ~;m.ala le~~à~ • . 

. . 
: - ~ 

• 

• ' 

1~ i en! tnang_o, tdo.latras, qnebt",ando,, -~ go;e1~.,p<f~: l~~}l)S, ,~Xa'i'~l'?; a,~ b:1'l1~·~·.~·~·~~:S~ " ~ , ~ 
,.. -~ . f~tpdando ·Igrejas ; pai'a' que t~1d9i: .a~~~n· os ',lnd10$. co~ hlnl gra·,fu1.e~(~~pta1Je~,· ·e. mu~ \ . ~1 ~· , 

" W pron1ptos, sern tere1n an.tes. visto rehg1osos qtJeJhes· llféga~sem. Pedia() ~ "b.~tH!smo>. ; · r:,, 
muito á sua vontade e escolha-. com COE~'s ·d.~ rosas- n~.t.abeça lbes-sahião ao.e .• tri>~.' , . 
ap1:csentan40-l~es co1!1er e beber_, a9rlnd~, :ata~·~~ndo,4 ali~pm)dO os .cam~hos4 ~di:·· ~ . . - . 
zendo de cot·açao n1u1 devotament~ &gradec140, e bem a se11 ~do. Bened içtu1:, -gv·i ·;. 
·tJenit in nomirie àomini. E porq·ue.a vós~ Santisshno Padre, ·De<?s y()s fez seu co~ · ~ · :~,.. -
tatel (como chanião OS priucipes S('.cUljil'~S 1!. lemporacs} para que estej~rs . SC~~é 
vigilante na vossa estação, oi·drm e ôfficio, mandando soldados pata aqui«~ pat-3. alt1', ··~."': 

-. 

f 

,~-

< . 

onde o pedit· a maiot· necessidade .; ~a -esses soldados, e cornpanheirós iiossos .. dfatri~ ~ · 
buaes vesluario e ali1nento, para qi.te, pela .penuria de. estipendiru;, e pela r.kl~a de ca val-
leiros e infantes, se não lral~te frouxa~ e friamente a causa do Evangelho, ~ po.uco ou -· - ,t • 

-,,. 

' 

n1enos proceda, ficando a culpa toda ao imperador. Por remate e conclusão vos pedi-
mos, eucommendamos,e vos supplicãm~·~ctúe· m.andcis mais, e 1uais operarias. . 

Até. aqni,pâra o santissin10 Padre Paula IU, a çarta da<{O·· · · · · • . Do~ .. ~ 
·mingos,o 1'1m. o. Fl'ei Julião Gal'C~Z. :Que· ainda que esta ta.> g ' '. , ,~ -~ 
01·dem não tivel'a ft>ito,uem dado niais á' igreja·dc Dt-os-.que ~aotos e ftetado-.; grali e$ .. · y ., 

tinha já plenamente satisfeito a m~sma i~reJ~ de óe os. Digão-o os Jacinthos, os Haym l!n
do1', os Thomaz, os. Albertos Magn~blii; os. Viçe;n:tes ferreiras, os Luizes ~eltrões, e outro . 
n~mero .tamanho, que· nio cabem e1~ . pa·pel nem ein· nurner(), no que · pertence .. aos 
San to~ de orCJem Ião soberana. No que!pef!ence. aos Prelados da 1nesma 01idem dig~,ô\<t . 
os:.{»ios, os ·Bartholomen elos l\1àr1yres,, e~p:~.it{qs .. tap~Qs, eJ.ie ·tal qualiélacle ,qt~e .. me;não 

' . ,~apen1 nn pe.nna, e só no ré~peito, e: esqrpa.t)lii'.o áLla, e pa·ofuhd,a qu~ delles tenho \q.u~. 
af1.1da ahi ·não càbe1n) e muito 1ni.1iS' na arlciaf-e desej<) insaciavel que tenho, de.q~1~. tor-. 1

' 

.. néni o·utra vez, é 1.nuitas. vezes 11a igi·ija~.tie Deo&, cUss~quc a.inaa que só . <Jé~~4. r 
ol'dern de s. Do~ingos, Santos e J>reludos" a ·igl"êja de Deos, que-tel)lUl • -ã°'enl!! 

. satisfeito, porque ni.ío falJo, (nen1 pó<.lç set) DOS in,quisitlores geraes, e"pàl·tiCtJfilrl!S·das .. 
naçõés,qqe deu a mesrna igreja dé Deos nos 1riest1·cs'<Jo ~Cl'Q pa1acios nos· 1nestve~· e 
prlmelros pcincipes dàs escolas. na mullidão de apostolos, e varões apostolicos.que têrn 
dado e· ''ªl dando á igreja de Oeós '; porque se. tu<fo isto quizesse, e fi?e 1n~lte~se á <lizcr 
ficaria exta1íco ~obrcclevado, de n1odo qne eo1neÇaria., e nonca "llc?baria. Só digo da;
quell~ Bispo grande, o Hlustrissimo D. J.<'fei Julião Garcez, que podia di~r de si coJu 

' 

• 

t?da a .. verdadc, o que de si dizias. Paulo. puto, guod .et ego spiritu'"" D~i hf!-b~am. , 
.E. eu digo deJlc sem mais empenho, que v~rdatle., <Jue- Habebat se_nsu-!B Christi'~·e . 
digo ta1nbem.qu_e os que lere1n a cartà acima lançada, que este grao Dispo 1!screveu a 
aquelle 5antissinfo Padrt!, COlnO o primeiro e summo pas1oi-..<la ig.reja de Deos, faça .as / 
justas devidas reflexões, e pon deraç(lcs: e verá 'SC é verdade o q.ue teolio <lito, <lirej e I 
·d<!clarare_!, ainda adiante, se honvcr · te.1npo; <'.. luga~·· ' E~~·l·e,·eti . emfhn este. Dis1>9~ e,/ 
escrevêrao outros. de g1:ancle ~utoridade-.tambcn1 a Pa.u10· III; sobre os Ind1~s ue:ite 
novc1 inundo, lao injuriados, jlerseguidós, vexados e ainda degradados do gráu ,le ho
mens, e passados {t condição de .bru 1os,. p·a ra. qnc con1.o. br\Úos fossem ca'p1i vos, e· ser•. 
vi:ssc111 nu\i a arbítrio de tacs prc,tendentes. defendenc,o, ·e advogando pelo par4do~dps 
Jlobres lndfos,cou1 ex treino csfor<}9 0:.dit'9 llisJ)O êom os o~ltros, co1uo por .causa 4e De.os, 

,: • 
' Ili 

~ . ' . 
' l 

' l 

.:... .. -

' . 

, . . 

. . ,., 

.. 
• 



• 
\ 

1 

1 

• 

• 

' 

.t . . " 

- 303 ....... 
-

expirando. ·si1não de Vasconcellos. conta, que naçõe;, ba,que cm colbéndo ág, 
n1ãos o ini1nigo, o alacão pendurado á um páo, ·como se fóTa: uma fera, tJ 

J ~ r . ,,,,_. 

e da sua igreja. Pro\leu pois a 1nã() de Deos aos pobres rndlos e1n cansa tão laslirnosa ' 
pela mão de u1n pro\'inrial de S. Domingos~e1n !.\lexico, varão ap·ostolic0:, chan1ado Frei 
Dorningos <fe Hetani;os, o-qual .por nrocuradol' ern causa tão importante, ma-ndon a· 
no1na a 11~c1al- a coin a Sé _Apo~tolica a Frei Don1ingos l\linaya, <la tnes.ma ordem, ho
mP.m de grandes cabedaes ~ 1alentos (segnndo diz o Padre Si•não de Vasconct'llos), ou 
Frei Bernardino Minaya, co1no eu-enteud.o, e co.njecturo da car1aà~n1a daquelle grai:ide 
Bispo, na qual c<u·ra perto <io fi:n falia e beti1 deste Frei Uernardino, e'nião Prior do i\1P,
xico, e.111 grande abono, e (avor dos Tndios. Ou fosse u1n, ou fosse ou,~ i·o, foi este pro·.:. 
curador a l~o1na no anuo de 1537. em que era irnpcrador Cal'los l\Íi~xilno, ou, como 
Vl'.lgannente clta1não,Carl~ V, e sumn10 Póntifice Paulo ~lf; qnç suceedeu a Clemen· 
\e \'JJ; no qual tempo de Paulo III se f1tndo11 e confinnou a Companhia de Jesus, n<J 
qual ten1po ta1nl.>e.111 ~e acclamon po1' ediclo pnhlico cabeça de ioda a ig1"eja ue Ingla
terra l:lenrique V III, i-cbellaudo-se co'ntra o Pâpa, ·e contra a igreja catholica esle. rei', e_ 
aq uelle reino~ 

N<~sse anuo, pois, de 1.537, apresentou o dit? procurad9r i'.t Sc5 A postolica a causa <fos, 
Jndios co1n u1na carta acin1a lançada e todas as .inais info1·mações, c·noticjas á di.ra causa 
concernentes. O que tudo yisto, e exa1ninado por uma e ouu·a partc,detenninon o Su111.-

, ino Pontifice l' a1~0 llí ,corno caus~1 tocante á fé, que os fndios da i\n1el'ica são hom<~ns 
raçionaes, da 1nes111a espccie e natureza, que os outros homens, capazes da fé, e sacra4 

uH:nlos <la igreja, e consequentemente livres de sua natureza, e mui senhores de suas 
acções, e participanles de uin, e ou1.ro direito Divino, e humano: assi1n co1no, as n1ais 
nações <la Europa, e do 1ntrndo '·elho, <> mesmo· declarou co1n muitas leis, ed1ctos:e 
ced11la~, Carlos V, àniiullanclo Lodos os edictos, e leis co1111·arias, que pal'ecião permit
tir o c~plivciro dos lndios, on vexai-os de algu1;n 1nodo; o que consta do ~ue refere 
.lcronyu10 Benzo na Historia ela Atnerica, lib. i'\ c~p. 17, e nos seguintes . . Anlonio 'de 
llcrrcra, na Historia Geral das lndias, Dccada 1ª, pags. 323 e 367 : Fr. João de 
'forquem in 'lnonarc/~. lnd., lib. 1. º ,cap. 1.lt ; o Padre Sinlão de Vas<;onc::ellos,no lib. 2º 
antecedente á sua Chronica; João de solorzano,de Jur. lnd., lib. 2", cap. 8°, e lib. 3ã, 
c:ap. 5°. A Bulia de Paulo Ill sobre este pou10, vertida na lingua Portugueza, par·a que 
tortos a possão ler, e entender é a seguinte: 

' .. ~ 

p,\ULO PAPA IIl A ·ronos os flEIS CHli.ISTÃOS 'QUE AS PRESENTES VIRE:l-f, SAUDE E BENÇÃO 
APOSTOLICA. 

A n1es1na verdad_e, que não póde enganar, nein ser ipganada, quando 1na1rdava os 
prégadorcs de sua fé a cxcrcilat· tsl.e offir.io,saben1os que dtsse: <e Ide, e en.sinai a todas 
í.lS gentes. A todas, disse. inditfcrente1nente; porque todos são capazes de receber a 
doutrina de no.ssa saram ff ,; v<~ndo isto, e in n~jando o comn111n1·. ininligõ do gen cró hu:. 
n1ano, que seinprc se oppõc ús l>oas ob1·as,para que pereção, inventou um u1o<lo- nunca 
dantes ouvido, para csLorval' que a palavra de Dcos se não p1:éga!'sc ás gcn~es, 11~1•1 
citas se salvassc1u. Pa.ra isto h1ov1·u al~uns 1ninislr.os seus, qtH\desejos0s de sati:;fazer 
as suas cobiças, prcsun1cm affinnar a ca<la passo que os lndios das partes Occidentaes, 
~ os do Mei<>-dia, e as 1nais gentes, que nestes uo:ssos tempos tê111 cheg'1do á nossa no
ticia.hão de sel' tractados e .reduzidos a ·no~so , S('rviço,con10 nni1naes brtttos,a ' Lindo de 
<1ue -~ão inhabPis para a fé Cé.llholica: ' e socapa de que sãu incapazes de recebê-la 
os põc1u e1n dura s('rvi<lã<>, e os aflligetn, e opprimcm tanto,. <JU~, ainda a servidã~, 
e111 que 1e1n suas bes1as, a.pcnas:é tão g1·ande eomo aquella' con1, que atllig1!m a esta 
gente. Nós outros,p·ois, que ainda qnc indignos, te1nos as \'czes de Deo!) na terra, e 
procura1nos cotn todas as . forças acltar suas ovelbas, que andã_o perdklas fó-ra de seu 
rebanho para rc.'..luzi-las a dk, pois este~~ nosso Qfilcio;, conhec_entl<:~que aquelles 1nes-
1nos ludios, co1110 verdadeiros ho1nen!l, .1)ão sómente sãó capazes da fé dê Chl'is10, 111as 
acoden1 <í ella correndo con1 i;randissilnet pro1uptidão, s~gundo nos consta; e querendo 
IH'1.>rcr nestas cousas· de remedi o co.n. vcuicn te c'on1 a u L oi:idada<li; a po::;tólk.a,. cem ~ teot 
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delte vãó tirando postas de c:irne, e comendo pouco n pouco,~té desbruga
rem-lhe ós ossos; ou cosendo-us, ou assando-os, ou torrando-os ao sol 

' 

" :í 
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• 
das presentes determinamos, e declaramns, q.ue o~ ditos Jndios, e .todas as ma.is gentf's, 
qne daqui e1n diante viere1n á noticia dos chl'istãos, ainda que estt:j'fio fóra da fé de ... 
Cbristo, não estão privados, nem ·devem sê•lo de suas liberdades, n~ do doP.tinio de 
seus bens, e que 11ão devern ser reduzidos á ser\•Jdão: : declaraqdo que o~ di~s 'lndiosf , 
e as demais gentes hão de ser aurahidas, e convidadas á fé de •Christo e~ a _pr~g~çã~ · 
.da palavra Divina, e com o exemplo da boa· vjcJa, e tudo.i0 qne cm contrtrjo <testa 
determi'na.ção se fizer, será de sí de iiel;}hum, valo"r, e firmeza, não ol>s~antes qu~squel· 

.. col1sas .ern contrurlo,- nem as sobreditas, nt!m, oqtras etn <Jualqµea• maneh·a. Qada llQ_ . 
anno de 1537 aos 9 de Junho,.· abno lll ·de nosso ''Pontifieado. : , "« •. "-

• \ l ~ , ' ' • . 

·A t~ nqu: a Bolla de Paulo III, ciue sé· póae-- ver .em Joãô So.lorzan,,o'. Hb.· ~~, -ca.p:. e·a. ~ 
,._ ~ no, Padt'e Simão de Vasconcellos, , no lib.. 2?, antecedente â sua C .. ronica. • alé1n de ·. 

muitos outros histo1·iadore:; theologos, e juri~tus, assim como a carta -acima-do Illn1'. J)-; ' 
Fr. Juli~o Garcez; se pócle ver em Fr. Ag9slinho de· A vil.a,na· Historia do Mcxiílo, lib! n, 
cap, li2, e no mesnio Solorzano all.~gado. i\ntes de sahit' á luz esta dete1·niinaçiioF,e · 
declarac;ãode Paulo 111, e áquellacarta daqn~Jle Bispo, 'que houvessctn homens gra~es, . · , 
~ autorisados, que julgassem ser os ' Tndios bestas, e feras, e que como tacs se h~,fão "' 
de tractar, on serem incapazes da fé e da religião, t> qHe s~ poclião to1nar e apanhar 
como ft!ras, dispondo e s<>rvindo-se dellc JDnito a .arbllrio,. stam lhes fiçàr aos lastimosos 
e lastimados Jndios, sombra, nem rasto de liberdade, e que assim pa·uaic~-;em e execu
tassem o tal juizo, muito eslr~nhàva eu, e qnasi ,me inclinava ao parecer "<to 011(l~~- que . ~ 
disse, que ha diversas espécies de entendimentos humanos, assin1 co1no ha,,diversas 
especies de homens; porqne com 'entendin1entos ltun1anos essencialrnentc diversos não 
póde haver diversas especics hnn1an~s; pois o eru~dim~llq · · l ' são a ullima 
razão fo1~nal, que constituem o hon1em. Os. ;en&e~mos ;tt , 
diversos estão q'uasi vistos 01j1tiz~ ·co.ótradictorios, que naquclle scculo se r a: o , 
de u1na mesbla verdade, que os seus autores sentíão; e apalpa vão, a sabe..-: o sere'm o~ 
nat~raes da America veráadelr'a e realmente hQmens, livres, capazes da fé, e religião, 
é parlici,pantes de leis ~ <:. direitos, Divinos, e humanog; jo)gando- outros que não,-e · 
qµe se devião ta·actar como feras e brutos, e isto os mesmos, que os vâl'ão, trattárão~ é 
apalpál'âo •. Ahi rão tão claros 'ju.izos_ co~tra~ictorios,qtie«~uasi ~oneln

1

eqi enlt~~dini~ÍlfA~ 
huma!1os,de ctlvea·&a ~sp~cfe. · Pois q hav~·, d1~ersas é,Wecies.de boµiens,o ou~r~ o dtsse,-· ~ 
não sei se com ·maior enfado, ·se· . e()~ .ma~t>r experiencia. ~ " , · · ~ · 

... ( ' 'i.. .. ...... • • .. 
..... • ' 't ' i.Jlll ' :s ' 

' . .... 
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} M iU~ lwminu11i species~ ét reT~m disulo-r usus~ .~ ·! 
Cuique suum velle est; nec v'oto viv itu·r wno~ · . . . 

- f ' ' 

\ ' . ! 

O que mais ~e cartsã é qne se ha di ~ersas especies de ho1nens. não acharem ao me-
nos em alguma ínfima· os Indios nat~1~aes da America,aquellés Europ~os,que os julga.'.. 
rão feras, e brutos. _ · . 

Antes daquella Bulia de Paulo III, ·e daquella carta deqn.-Jlc grão Bispo, e antes das 
conferencias,e controversias perante aquelles principes tamanhos, Paulo Ill e Carlos· V. 
que houvesse naquelle seculo XV dê , Cbristo-9 nossa vida, nossa vet·dade, nossa. ! uz. 
quem julgasse seriamente que os Iodios dà Atllei·ica, não 1>ãO ho1nens, e que são feras, 
e bl'nto.11, estranhára-o en muito, mas 1ncnos o estranho ~ora vendo neste nosso secn• 
lo XVIII, e no XVII.depois daquella baila, carta etc •• (fUe ainda ha 1nuitos que julgão o 

., mesmo, e muito mais que o ptaticã.o_, e ns~o; porque ainda por esta t\merica traetão 
os pobres desamparados lndios, como bestas, e fer.as, não só tirando-lhe a liberdade, 

• 

·' mas obrigando-os ao officio de·~estC)s, u~o &ó aos p~gãos, mas aQ'S christãos,tambem, 
do que sou testemunha de vista ·nesta n9ssa A1~rica l\te1·ld.onal. Losit~na ánstral, e 
Scpte,ntriooal, em que por ·30 anhos; pouco mais ou m•!uos, desta causa 'tios pobt'es . 
Indios, tive tràcto,~ e eonhcchnefi,to,, o tJ:i+élis: dclle tlé :vista. · .~· º' .. · • 

No Bra~il, é verdade, que ba muitQ tenipo., que não ha já tapliveir~ dc"Jndios. , · · 
E ainda ,que lia pouco no Bra!.iH 1nais A.ust1:al, onde chainã.o.S. 'PttÚlo, e tê1n sahido ~. ~ . , 
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>- sobre pedr~s : ou quado o odio é maior, comem ~s carnes crúus, palpitttndo 

ainda entre os dentes, e correndo-lhes pelos beiços o sangue do desgraçado 

• 

, 

• 

• 

aquellas minas de ouro infinitas, ahi rnesmo j i\ hoje não ha· capth·P.iro de lndios. nPm 
por i;ombra; porque além daquella bulla de P.tulo 111. e das lris rea~s. e alé1n do~ 
missiooarios,que por lá estão ha muito tempo con1 collegio rla Companhia de Jt>sus,muf 
antlgo,a n1esma consciencia do-. Paulistas, lhes davão n111i rijos frequentes Ja1i<los, que 
aquellcs 1ndios não erão capth·os: que emfim não ha cousa, nern rnais leal, nc1n 1nais 
fiel, que o coração e a propria conscicncia, se que·r atlt~nd•! I', e ent•!nder. e se cada ·qual 
se quer ouvh· a si, seu coração e ~na consciencia. 00ff1ffeci<1a pois o:casião opportuna. 
que Deos tão sahia1nent<.! lhes apresentou (lS Paulistas, con•o 1nui chrislãos, f' 11111i hon .. 
rados, t> baste dizer anui horneus; 'despegárão logo dos ca1)tivclros, t• declad11ão livres 
gerahnente os homens, por ma~·~ira, ·qne hqje nó estado tau1a11ho de todo o Brasil . 
Ausll'al, e ainda tHn pout:o S.eptentrional, antes do ultilno, cnl rcspei10 á linha Equino
çlal, não ha\·~r ulgurn caplivo dos naturaes- Amt·rícanos, f'Xccph>s ali.tuns Tapuya" de 
corso sobre rebeldes insolentt's, sobre, e contra os quaes 1•sr.ão algúns tc1·ços, l~ 1u1•st1·ts ' 
de campo corn seus arraes,os quaes 'l'apuyas,depois da guerra que se lhes faz, cuja jus· 
tiça se exa1nina prin1eiro com 1nu i ta n1adttrf'za, e pausa, apanhados d··pois de escaµ<t -
rern·na CéS1npanha da rnorte, se julgão, ou n~o jul~ão escra"os com muito exame, e 
conselho, E quando algn111. ou alguns destes Tapnyas bra,·os de corso se j~ igão ei,cra
vos, is10 é, rara avis in terra, et corvo simillilna nigro. Este é o real n1ui sabio 
proceder da coroa de Portugal, e de seus ·tfibunaes, e governo, no estado do !lrasil 
Austral, e ainda Septenlrional, não o uli.imo. Mas aiuda que naquelle eslado gozão in
teiramente de sua liberdade os Indios, ainda poré1n co1no be-; tas são trac:tados ; porque 
ao officio de hestas os obrigãoos mesmos chri:-11ãos, a saber,carregar hon1cns e n1ulhercs 
ás costas, ou hon1bro5, crn rede, e1n viagent de 8, t.5 e 30 dias, officio proprio de bes
tas em todo o rnnndo geraln1entc; porque só cavallos. eguas, 1nu1Jos, 1nnllas, a&nos, 
camellos, elephantcs assim carregão, se exceptuamos algum papá, que j<i d~ VQlho não 
póde co1nsigo, ou alg111na scnh.ora nlni pejada, ou alg111na outra de n1ui pouco pejo, 
que <'m uma cadeira vão carn•gadas em hon1bros de ho1nens. E al<lru disso ahi n1cs1no 
~o os mes1nos Indios trat'tados con1 laes despresos, alfro1atas •. e excessos, que ne1n · 
ho1raens lhes quel'em charnar •. mas só ou caboclos, ou negros, ou n1oços,quandQ os 
tractão corn rnaior co1·tezia. 

Aqui neste ultimo B1·asil Scptentrional, on neste l\.Yaranhão, on P.a.r;í, lllesJaz<>rn 
mercê cJe charnar negros, e quando 1naior, e de 1nais carinllo, nc!{rinhos, co1n0 se, 
11ascessc1n p~las largas n1argeus do Hio Negro da Africa, ·de que, e tarnbern da côt• 
preta se cha1niio os Erhiopes pretos, on negros. e para que isto se veja, e goste tanrbein 
com n1ais sal, 1;ergnntado diante de 111iu1,tun tnenino,lilllo destes Indios, que leria até. 
tres annos. qne1n era? Re1ipondeu; eu son Carail>~ piranga : e tua n1ãi quen1 é? 
'J'apuya, dizia elle ; e teu pai, lhe pP,1·guntou outra .vez, respondia : Caboclo; e a cada 
resposla dava uma grande pancada no peito; ven1 a dizer a r~sposta do innoc1•nte, eu 
sou branco vermelho; 1ni11ha rnãi é Tapuya; rneu pai é Caboclo; e não disse de si, 
nem de sua 1nãi, nem de seu pai, que era n~gro, senão que era branco vermelho; P.Ol'
<1ue só nesta cor verrnelha, algum tanto n1ais escura, com- pouca 1nais diff erença ~e fei
ções, e cabello, se distingi1em dos Enropêos. Nesre Estado do ~!aranhão carregão 
estes tambt>m co1no bestas, não, só toc!o o n1ais ~enero de carga, rnas tan1be1n 
homens e mulheres Europêos ás costas, ern redes, e serp~n linas , entrando tambem na 
conta, generaes, n1inistros, prelados, e Olt tras pessoas de . q ue n1 esptra va1nos, sel'lão 
entend~r mais elevado~ ao 1nenos 1nais come!lido. Já no qne pertence á escravidão, 01~ 
captiveiro n'!ste estado, ne1n dPlle ~sca pão alguns dos já chris1fios ; 111as deste . ponto 
ralen1os aqui no' portal on entrada: lá diremos, adiante e1n seu luga1', bc'rn de11tro üo 
f!dificio, ou no corpo <la Chronica; i•orsine é 1nateria de 1n'.ais peso q uc,betn pesada até 
tgora, ainda que de muitos,' e n1ni lasti1no~os pezares. 

Não folio ta1nben1, ne1n' 1ne detenho n~ dc1nais e1n qne tanto n1aJtrac.tão os tristes 
~cJio~; nas injurias,. aff ron tas. e designaldad1\ a v.u 1 ra da no con hect 1.nen to. <· sa 1 bfação d~ 
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parlecenle, comó fnzem os tigres .. Outros abrcm-1he as entranh:is o lhe 
bebe1n o sangue enI saCisfa1;üo do.aggra\'o, e acabando-o-de tnalar dando-lhe-

:\ f~H su_or, e trabalho; porque o qn~ fi <:a apontado basta para entender, que ainda agora 
níl«1 são tn1ct-<1J11s co1110 hornens~ e li vn~s. e que parece reinar ainda aqtu~Jle tão depra
,·;ulo ;u1t~!(o _juizo, qut! fh~erão dus lndios, enlendirnento:; de qnàsf diversa especie, se 
uão physica , 1! ~netaphy:-ica, ao meaos 111orat e politica ; por isso não estranho tanto, 
ft.11u. l()sst•rn jtdgados .por u1111os, por brutos, e ff>ras, e que a cansa fosse tracmda corn 
t<Htla for ~·a , e vigor, ptrante a<1nelles dous ~randcs principes,por ambos fosse decla rada 
e notificad<t a todo o inundo a verdade-<1ue os J ndios da A 1nerica são homenii. livres, 
capait~s, e partidpan1cs, de uu1 e outro' direito Divino, e hun1ano; quando depois de 
ludo isto vc•j o, que ainda reina aquclle mesmo antigo-juizo. l\Jas qnc raiz 1e1n JUizo tão 
pt~rvcrso 1 J\ qtH~ j á 11a sua carta apontou o Ulrn. D. J.<"'r. Julião Garcez, e na sua bulia 
conlirrnou Paulo J ll, a col>iça : o quererem os pobres Indios para ise servirem delles 
muilo a seu gosto, e arbiLrio. Dizia o outro:-

Qne clirt>is de uns que as entranhas 
Lhe estão ardendo em col>iça, 
E, se te1n 1n<1ndo)a jus1iça 
Fazcn1 de t~as de aranha. 

Luiz de Cantões, nas suas Rimas. 

I .. 

fi: João de Mariana. seu llespanhol. V eteres Hespani moribus fuerc 'l'ttde sane ,et 
sine 1uore, f eris, 1>ropiora.quant honi/ nibus ingcnia,etc. Não digo da h1·utalidade, 
.- fer1•za dui; J1or1ugnt·zes anlii;os P. da crueldadP de s~us sacrificios antes do Jrnpel'io 
Uo1nano, e' 1n11itos seculos antes do ltnpe rio de Christo, que se pode1n \"et· nas 
historias de Portu~al, e nos dias geniaes de :\lexandre ab Alexandra: nen1 de · 
outras 1n11has nat;õcs da ~:uropa, hoje 1nui cultas e mui perfeitas, tanto deve
n1os ao Sa~«1do Evangelho e sangue de Jesus Christo, que aqtcs erão tão ba1·-

. lmras, e tão brutas. con10 contão seus historiadores, que na barbaridade, fereza, 
e hrutalidadi>, Vf'ncião talv<'z aos lndios da A1nerica, e aos pretos de urna e 
0111ra Ethiopia. Leif10-se t;ornelio Taci to, Estrabo, l'rocopio, Seneca, llhodiginio, 
Tho1naz-Bozio, e outros, c1uc e:;crevêrão dos Allemã~s, e de ontras naçõP.s Septcntrio
nacs. Dos <l•~ Uungrla leião Hhegino, dos qoaes (lize1n: Vivumt non homiru.un sed 
bcttuariun 1norc, carniõus, ut /ama est crudis vescuntur ,· sanguin eni bibuttt, 
cotda hotninu1n, quos capiltnt particulatim dividentes, veluti pro re1nedio d evo· 
raut: ftttlla ratione f1.ectuntur, aut miseratione olfi.ciuntur. \ 'ejão agora se e1n 
todos os lnuios da A1ncrica, ou h9uve tanta e tão impia barlJaridade, co1no naquella 
nação dos H11nga1·os, tão culta hoje na ~:uropa. Pois o anto.1· que isto escreveu flores
ceu 110 anno d(~ :1071 de Christo; e ainda neste te1npo el'ão os llungdros sol>re tão bar
batos, tão crucis e tão hnpios, <1tte não só comiã.o carue burnana, 1nas o coração do 
hotne1n feito e1n pedaço~ . e não diz o autor que erão corações de hom~ns inin1igos, e 
n1cn••s capilttes. Oeix.ado isto cl1•sta, e de outras muitas nações assaz cultas hoje na 
Europa ,(e tan11Jern podia dizer das da Asia,e Africa) só digo que das nações da Ellropa 
a mais culta, 1inda a111es d1~ passai· o Jrnperio de Chaldeos, Pet·sas, e Médos para os 
(iregos, foi à Grecia, e da Grecia a Alhenas: e comtudo antes de Ericthoneo, e·Theseo 
~nsinare1n a vida civil , social, e polilica aos Athenienses, anda vão estes pelo campo,á 
1naneira de gado,bcrn espalhados, e desunidos com pouca distincção de brutos. : 

Que sQlvageus. que onças, que tigres, que leões l>ra,·os, e rabiosos, achárão ou acha
ráõ por este ~·Ja1anhão, e por toda esta An1t'rica . que pa1:a serem bem disr.iplinaüos 
nccessiteru daquclles heroicos rraesnes, os Ericthoneos, os Theseos, os An11iões, os Or
feos, co1110 dos Orfcos, dos A111fiõe!;, dos Theseos, e dos Ericthoneos necessitárão tantos 
s.elvagt•ns, e tantas nações de Europa, sobre tnui barbaras, 1nui brutas ? E co1111ucto 
da<1nellas gen1cs e n~ções Europ~as , uing1,c1n hou-ve, que sérian1cnte julgasse que crão 
ren1s e br utos, ou q11e não erão horncns. Ul;\lll llil Eurcpa, nC'tn fóra dí!lla. E houYe na 
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co1n urna clava na Ci.ihcça, e com isto aqqu·i F(~ fa·ma ~ e nom·c lle' grnn rle·-n 
valente entre os seus. Afllr1na o Jesuila Sin1ão-de Vascoocell o$ que el les n~o 

.Europa. e Hes1,anhó.-s, e es t~s de não grêgarios cntendin1e11t-0s,qne dos lndios Arnc'ri· 
canos julgárão que e1 i:io fen1s , que erão brutos, e que não erão l101n•·ns. 

Oh j nizos hu1nanos, q ne cleshun1-0nos sois ! 
· E aiD"da que houvesse neste Estado do i\laranhão, 011 em q.ua·Jqner p;irt(~ da· Amcrica:, 
algurnà nação. ou gente que fosst> tão. cruel, tão carn ic1 ~ira, e- tão itnpia, que comesse 
carne humana (o 1J11P. eu algn1nas vezes l()oho o.uvido, n1as nunca a pessoa qne medis
sesse que agshn o ,fra); po rque~~ ha dejulgar por uma ou oon·a, que as g1~nles·, e na,.. 
,ç.õcs da Amel'ica, são írnpias, c1·11eis, e carniceh·as? IJe.-e-'Se, ou póde-s1~ julgar, que os 
s~renissimos reis de Por111i;al, e de Castella forão cnís uns,. ~ outros cru eis ; porq nt' U8 
scculo XLV houve 1111• O. Pedro crií, VIIl de Porrugal, e prinu•iro no n.0111e. e e1n Cas
' ella 111n D. Pedro cruel Sf)briuho .do priu1eiro. Evidente é que· u;io; porque nenh11n1 
dos outro8 screuissilnos reis rnandou arrancar coraç{ies pelos 1>4•itos e pelas eostas a 
ho:n<' ns ' 'ivos·, e cavalh"iros, se1n 9elic~o i;.~ual a· tamanho castigo; nenbtun cas tigou 
dcliclo!'; antigo.;, e de que j <\ não havia me-n1oria ,con1 castigos dt!" 1nór escandulo, cio <pie 
caus;\rão 'luando se cornmellcrão: nenhum dcllcs. e1nfim foi de tão naLnral· rlg~r, e 
aspereza que, no castigo das culpas,excrcitasse 1nais a crueldade,.que a jus tiça,. porque 
11111 Pedro alcançou o 1101ne de crú, e putro o de cruel. E por hnve1· al~u1nê.t na<;ão de 
Jndios entre C'S innu1nera veis da A 1nerica. que seja fera ,'cruel .. e carniteira, a1niga de 
cal'ne humana, hou ve e ha ainda quem julgue C<lrniceiras,. crueis e feras as ruais naçõt!s 
d~ lndios,iufamando a toe.los? Oh juizos hu1nanos, quão. deshutnanos sois sobre des
igua1is ! Qu .. si fazeis e111cnder. que os en1enclin1entos são de diversas especi<'s,. H<iu 
physi.cas, rnas ao rnenos 1noraes; poi·que a ''ar,iedade de gosto!',. e be1n nHíos,.c de von
tades,tuo viciadas e corruptas, vicião, co1·rompem, e faze1n vari:.u· ta1n be1ri e trcsvariar 
lalvt~z os <'ntendimentõs. l\ao es1á a desventura no uso da vontade,. a de entendi111c11to, 
e gerahnenle da nal 11reza : 116 abuso sim, porque as obras de Deos sUo perfeitas - .Dei 
pe1·fecta S'Urtt opera. - E as mais perfeitas que deu ao homcrn são. o c1~endiuu~ 11to 
e vontade. Aquelle tão livre poder faze1· o be1n, e o n1al, e deixando o 1nal obrar 
o bem, é gloria im1nor1al-erit i lli glot·ia retcrna, qui potuit transgredi, et nun est 
transgressus; facere mala, et ·non f'ecit. - A desgraça, pois, não está ne uso, está 
no abuso. Eu não duvido, que nas 1nais das nações dos In1lios, ainda nas de n1clhor 
condição e genio, haja 1nuito11 abusos de natureza, da vontade e do entendimento; n1as 
em que honten1, ain<la os ele 1nais subido, e cn1inente ententli1nento e vontade, se não 
achárão de quando e~n quando esLes allusos, ainda que 1nais ·raros? Q11e1n h<i que \' ÍV<f 
ueste mundo co111innado cn1 graça, tão fi xo e hnmovcl no que pertence á verdade, á 
jn ;liça, á virtude .E> por u1n mar, sobre ião cégo,tãc escuro,na \1egue tão feliz1neu 1e, que 
não dê muitas ,·ezüs .. (e prove1·a a Deos que torão 1nenos) t!Ol bai~o~ <1ue o obrii;üo a 
gen1cr. e chorar, (oh n1ão tão sabia de Deos !) a h111nilhar-8'! profunda1nt!n1e, d ist in
guindo bem, e discern indo , o que é de Deos, e o que é seu. Que bern Santo Agostinhv, 
corn juízo bem cortado, e bc1n curtido- sed recido in hrec rerum nosis, ponder ibus, 
et rcsorbeor solitis. et teneor, et multum fl eo sed mulhtni tc1~eor - se pois os que 
assim jtrlgárão1 t! julgão os Indios. degradando-os de hornens a brutos, e primeil'o os 
seus juízos de hu1nanos a tão deshumanos, por alguns abusos da naH1reza,. da \'Ontade 
e do entendimento se chamassem os seus mesmos . JUizos cou1 os seus abusos, · -e ,os 
carregassem na rn<>sma balança do juízo, que fazião dos Irutios, contra si, e não contra 
os Jnêlios,julgarião, e julgaráõ; porque quando o homem se peza a si,pezando os outros, 
para si, e J)ão para os outros,sahr.m con1 pezares. E por sahirmos já deste t.ão perluxo 
capiLnlQ, cm que são os Jndios da Anierica tantos missionarios, ~ tantos varões Apos
tolicos, tão crnaincnte capitulados (nâo digo já p'rimciros principes, e prüneiras let>las 
do inundo) vão agora . aqui alguns thcoremas, que offe reço ao ex an1e, balança, e anal<>· 
mia do~ pri111eiros, 1naiorcs, <' n1dhores fribnnaes, dos pri1ncjros, 1naiores, I! nh,:lhotcs 
juizos, se ha ninda critit.:os de grão por1e, e grão supposiçào~ 

Thcor~111a 1:· O julga r de aclo:.; hu1nauos illht•ios deve ser com grande poudera~ão~c 
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se Ji tn itão a essas cruezas sómente, esão demais partir o desgraçado em 
quartos, para, depois de assados ou cosidos, os irem comendo en1 seus 

r f>Oexão aos proprios,olhando tambem. para os prlncipios, e fins de todos elles , por ma
neira qu1· ,se por ofiicio proprio.ou mett.endo-se no alheio,se ha de formar juizo das igno· 
rancias, erros. ct~ueiras e abusos de outros, se vejão bem primeiro, ou juntamente, os 
abnsus,ceg·UC'iras,erros e ignorancias proprias,qne· não poclern deixai· de se otferecer aos 
montes, ''º nomesrno genero, ou em out1;os, talvez, da mesma, on 1nór importancia. 

Theorên1a 2. 0 O jnlgar dÕ§ ho1nens, quanto rnais tem de deshnmano, tanto mais tem 
de ferino, e quasi bruto: e quanto n1ais tem .de hurnano, tanto mais tem de Divino, por
que mais o imila : pois no juízo de, Deos <.l piedade e 1nisel'icordia é a ahna, o o cora-
ção da jui; tiça. · . · · 

3." o julgar.como o faltar de outros, deve ser sempre bem, e o que ha nelles ~om e 
de· be1n ; que s6 esse 1nerer.e o juizo de DeQs, e dos hon1ens, q,ue capa qual quer, e de-

. seja, qn,A! d~! si se forrnt~, e faca. · , . " 
4." O j11l gar-s(~ a si em.ci111sa prop'ria; porque é mui perigo"º <l eve s~r· mni t auro, e 

nu1i me1liclo, ~ ain~la que corn violencià deve cada qual julgar contra si mesmo ~m cousa 
e causa sua : que e pôr-se fóra de todo o erro, e co1n mui seguro ace rto, especialmente 
en1 ponto de proprio dclic10, em que mais se culpa quem rnais se desculpa, e 1nais se 
accnsa quf'm 1nais s~ escusa. . 

5. 0 A inda que ern todo o genero e acções humanas importa, e rende grandes acertos 
ter na mão a re~ra e os olhos no fi1n,co1no linha por symbolo o outro principe - 1'ene 
'lnen.sura1n respice fi nem-e melhor a outra sybilla A ; olhando no processo, e entra~ 
das para as sabidas, e no principio para o cabo nos procederes com tudo de juizo, con
véru 1n 11ito obrar o entendimento - ln numero pondere, et mensura - que esse é 
proc~der mui Divino. 

Tudo que na sua carta escre\·f'n ao Santissimo Padre Paulo Ili, o Illm. D. 
Frei Julião Garcez, dos costumes, ·ritos, ingenio, etc., <los Indios do Mexico, é V<'r
dade lambtvn nestes do IHaranhão, e a elles compeu~ tamb~IJ\,segundo ~ cunhl>eimento,· 
que delles lenho assaz experirnental ha dez annos, e deite~, e do Brasil vai por trinta ; 
pois ha tantos, que n' u1n, e n'onlro estado,por n)ni singular piedade, graça e vocação 
de Deos, f ni e soll n1issionario, ainda qne sobre o mais indigno, o n1ais inutil ; e me· 

. ;1ch9 trern<'ndo á vb ta da conta que hei de dar a Oeos, de tal, tamanho, e tão impot·tante 
oillcio. l 1orte1nto o que. escre,·o é mais pot· noticias proprias, e e.xperim~ntaes, que 

. colhidas por out n1s·\1ias, qne ainda que aos qne a)estc 'estado \'ive1n, e tractão con1. elles, ' 
e qell1•s st' sc: r~e 111, ouço parecer, e sen~ir tão vado, qQe até nisto, qt1e estatnos ve1~d~,' · 
e apalpando •inantas são as cabeças, taótos são os 'Caprichos, '(1ne de senteuç~s hcao 

. mui longP. µ irei pois, pritnE:iro, dos Indios mansos des:c e~ tado , e depois. dos.bravos, 
e só daqu illo que não convém r.01n os lndios do Mcxico, · ~ do l3rasil : que no que con
'vé1n co1n estes, e con1 os 1nais da A1nerica, se pode.1n ler (ls historias geraes, e particu- · 
)ares dt•lla, esped al n1 ente aquella carta lançada no capitulo antecedente, e o Padre 
~ilnão de Vasconcellos,no liv. 1º antecedente á sua Chronica. · 

O' gcnio,pois, e ing1•nio dos Jndios deste estado, é ,o m1!.s1no que dos lntlios do l\1exico. 
Só em un1a partida rtãõ está pt'ovado _no ler , escrever , cantar todo o gcuero d1~ c.'lnto, 
e no estudo , e pericia da lingua latina. Porque ainda até a~o ra os não applicárão os 
n1issionarios a estes ~xc rcicios e artes ; ne1n a mui pouca residen<'ia que fazen1 nas suas 
aldêas,en1 razão de andarern qna~i tocfa a vida com o ren10 na 1não, servindo a 1ninistros 
de el-rei, e a 1noradores em tracto successivo, a isto dà lugat· por estarP,1n st~a~ aldêas 
a maior parte do anno de'sertas{ rnas ainda que não forão ensinados, rnostrão mui boa · · 
habilidade para cantar, quan.do aos sabbados se canta a salve , l~dainltas lau ritanas dé. 
N.ossa Senhora, e nos dias san1os e Jestivos, e nas quintas fcit•as-1'(1.nturn ergo Sacra- . 
m entt.tm- dcsde o levantar da , hostía e quando o Senhor se leva aos.cnfcr1no-; . Os quf! 
seus rnissionnrio.; ensinilrão a ler, e escrever, e1n pouco teil1po sah~n1 corn suffici••ncia, 
e porq11e,uw11idos c 111 l'antos geut>ros de canccira, os niio deixão conLiuuar, uão. sahcrn 
caoacs, Ul'lll li! u1ben1 o:; nib:sionarios têm o vagar, e tlcu1nn <JUC e:>se cuidado lia de 
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banfp1etcs, çom grandes baile~, e hebidc'ls <le viuhos; e para mais\cevarem 
o odin, conservão part~ dessas carnes no furno, para dar sabor ~s outras ' 

• 
r:nis1cr. Onde n1elhor !<Ir. vê seu ingenio, e caracl,Jade é nas artes. que faciln1Pnte aprcn-
(\t•n1, e e1n que se1·,•em hen1, pol'qnc ha nelles n1ui1os bons harLriros, sangl'adores, 
(c'fiicio que até n;\s suas 1n11 lheres se ad1nira), ferreiros, serralheiro'>, ca rapinas, ou 
carpi 11 kiros, pl'dnd n)S, pi n 1orc,s, e t~si.:ulptores. Nestes e se1ncl han t(~s officios. é ~1~ 1 lt?.s 
n111i llt.'m servido lodo o estado, e1n qnê n1ais faz pas1ilar sfla habilida~e é no úbrar das 
canõas. pintar cui<1s, fazer redes: balaios, pacaraz, esteiras, tu pcz, urusacaugas, 0~1 
panciro~ , e 1· 111 outras obras qne f<,ze1u d1~ umas palhinhas, ou quasi pal hinhas, junçQs 
e scn1elha11tcs tnaterias ; po~rue ~s·canôai:;, qtu~ .alg11m.a;s são rnaio.res t111e su111acas. ca
í·av('.llas, e que alguus pa t;ici1us, as.fozern de 0111 só pá•• .de bo1u tílrnanho sin1, e n'1ni 
a propusito; q1t1• Ocos llJ1•s d1•u copiosa1nente nos sens mutos, e elles sabe111 lograi' tnui 
b1•n1, o qual pão, ca vão e vazão co1n fer ro, e tl1· poi.3 abrmn co1n fojo, e tudo- con1 hahí
liélade sit1~11lar : "<iPpois p~los m<~~anos 1nat()s lhes busdio as cavernas que· fozem das 
n liz•!f; de outro!' pi1os (e que gl'<111d1•s, e lornanhos sPrão este~ ?) dí'pois lhes pr<'pa rão 
as l'alcas, e en1fi1n,;qiparelha11do-a:-; de ponto cn1 branco,d1~ popa ú próa, com coberras , 
porões, cam;fras, to1nba:lilh.os, e l)an<H.:aricas, fi cão ta l's, qne el-rei nosso senhor podia 
passa r nl'l las uão só o ,passeio,. e lngar de seu de~cnfudo, e recrea~ão, 1nas ainda a 
DlP.S1r.<1 r\ fri Cct • 

. lií o pintar das cni:is a <Jll" a Sra. O. f,1~iza, grãa mulher ,1aqnelle grão pr!ucipr. ·cl
rei 1H1ssu sP1li191\ o Sr. D .. toão lV, cha1nou (calabaçalez) pois, apn•setllando-lhe alg_u-
1nas do ~l ara11Jião por n1iu10 real , disse, abaste, que eu cal<ibaza lt:s se llão tornado las 
dro~as dei ~ l a rn non; porque deslt! g,·andc·s 1ninas esperava, e não S('tn fundan1enLo 
gra1ul••, V pi 11 ~ar ,d ig-u ,da-. dilas 1:11ias ,é ,nnia das obras grand<,>s q 11e 1nos1 ra .S!•a 1n ui ta 
llahi lidadc ; porque as cui<ts do Maranhão, ·:i;ão cal>aços grand1~s e rc<lo1Úlost rnas fortes 
e dúros, e a va riedade e galante ria d11s côrcs, e artific.io coin que as pintão, as faz de 
tanto presl itno e es1 in1a que vc1n a s1!rvit· . 1Íle lhor que ,·idró, pra ta e onro; pol'qne o 
'Vidro fad hnc nle quebra ; as cuias não, ai'nda que caião de u1na ai.ta ja1ÍcllaJba.ixo :_a 
prata e.. 0 11 1"0,se callio tle ião al to, ao 1nr.nos fica l>~1n a1nol~a<lll, se não amassado : as 

~ iuias nãu,sc não qucbnio e1n algu rn caso n1ui rarl), fi cfio inni iutciras corno dantes, e 
.con1 as 1nui bellas e arlificiosas pinturas se1npre el,egantes ; de 1nodo qu~ 11'111!1 111es1!1,o 

• · es1ado,passan1lo cto <;rã- Pará 1)ara o Maranhão,ahi as estinião multo, e paKão he1n, e · 
dahi pas~adas aos catnpos do t>iagny as pagão mf'lhur; e dahi i\s 1Íli11as d'~ S. Paulo do 
Drasil, dão por el las n1 uito born 011 ro , e quasi as esthnão n1ais do q~te o tnestno ouro; 

~:e muito n1ais as (:sthnão em Lisboa,con1 tantoq11e lhe's não eusle, 1~1·m,.ouro ; n~ni pn1ta, 
e só offerecidas por cortezia co1110 Nn côrte etrr que mnil~ se cstirna giillinha gorqa 

· não co1n 111 ui10 diuliei rq (que isso é grr<il c1n todo o .n1 11ndo), 1nas se1n di 11 lwiro al~u1n. · 
· Alé~H <)o piutar as cuia~·. o.tecer das rc<le.~.' d~ 1~0 diversos tnodos, e co1n lã'o gal a111t•s · 

. CÕl'es e_ l CÇlllllCS, · baslt\Vi} par:} unica 'COllclUSâO· de Slll\ grande habilidade ; ,das qnae~ 
redes se hou v~sse tanto uso na Europa ~ COffi l) na America, e tanto conl~ci1nentu de 
seu prestim,e>, e fo rn1os11ra, nfio linhamos que trabalhar rnais nr.ste genero do seu inge
nlo e lmbil,itlade. Mas co1no esta, e a d1~ pinl<ll' as. cnias, é só de.1nulheres lnúias, t>asse
n1os arli<i111e ao q.tte pe1:te11ce aos lndios. llalaios, pacaraz, eslE-ir'<ls, (á que cha1não 
pt>.rizj topéz, panei ros, e infinitas outras obras, que faze1n de junco, palhas, cl1scas, e 
fo lhas do n1HtO, tnostri'io ·co1n evidencia .• que Cl1n <,?Qui;as mui pequenas . e <1ue 1iart'c1!rn 
bogia rias ( nias' de gra uclc uso e preslhno )é grahde, o seu i ngenio. Ne1n ha .q ne' nos deter 
nos 1nai.-. ollicios, e artificios de esculplot·es, barbci·ros, pintore.', etc."; porque de lOtl()S · 
estl's offid o-1 e .artifícios dos Jndios se s~rve todo o estado do l\1aranh iío. :-'ó não se tc1u 
provado udk~ o <'studei ,da lin~11a latiuá, .e outros. es rudos, .e aprestos para o altar e 

.' suas di·pe11ch~11cias,de 1nodo q'uc t l vcssen{ estes J'ndi.os algunk Saci~ rrlotes de Chrislo de 
sua n1cs1na nacãu, 0 11 neste <'s tado êfo Maranhão, ou nos 1nais reinos e prod ncia ' da 
.\lll<'l'Íl:a. ~ las DOS d11SIC estado é ·1n11i pronl pta a razão, não~"\ Sll il ill ~a pacidadc (sin ta 
cada qual o l]11e1iuiz<'r, e'abundç no seu s<'J1lir),1na,s o não se lltcs dar lu ~ar di! 11 enhu:n 
modo) cu111 a 1nultidão de canccin1s e trabalhos de que os C{lrr<'gãoJ l)eis até cri_â1H;as 
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r11rnes ~as fer;ts, quan<lo as cosem, como .se faz com o tout inho. Gantlavo 
diz que os Indios são II)ui inconstantes e rnudaveis : crê1n de lígeíru tudo 

de doze ou trf>zE' annos, os arrastão das suas doutrinas para .iá ser\·fre1n co1n o reino na 
n1iio, nas canõas, e no sPrtão tan1be1n no seu cacáo. cravo e escra\'!1 ; porque, se hou
vesse lugar, tempo e dt~scanço, terião .ii1 os seus Jnissionarios 1nosu·ado a igre.ia de 
J)eos, ~ ao inundo todo que até de sere1n Sacerdotes são capaz.es. A.lé aqui baste do ~eu 
iugenio, agora ·do s1~11 g•·nio. 

São estas gt•ntes ~erahnente no estado do l\taranhão,e "spccialtnenre no- Grão-Patá, 
e nos anais rios grandes qne nest1~s s~ iucornorão ( e1n q111~ vive. i11na n1uhidão dt~ rw<;Õt'-s , 
e Hnguai; qnasj sc1n nn1nero) de boa disposic;.fio, J?l'andt>s, de bon1 g1•sto,. e na cor não 
são tostados con10 os elo Hrasil. Alérn de boi1s.entendime111os e twbilidadt'S para obr;is <le 
mã1js, de c1uc jà diss1•n1os, são pacifu:o,., 1nansos, aprazi\·eis, hospi1aes, beneficos, ~rn 
,;rande naotlo n111i inclinados, e a1nigos de fazei' bern, l'njt:ilos, re11cli<Jo11 ~ n1ui isoffridos 
nos i11jurias, e affrontas que padece1n aos mo11tP.s, se1n ter olho na vin~a11ço.1, ainda que 
ta1nb\'1n ha t•ntn• elles alguns .vingativos. São no1aveln1••nte. 111oderad11s, corn pouco 
conte11t1•s; porqne terulo um trapo con1 que ~ collrir, .e urn pó <le fal'iuha <1ue con1e1· 
não cnrdãu de rnai~ com anciit e dcsassoc<'go, e nem ainda de co1n1~r esse pó <le fa rinh;, 
e desse trapo para se cobrir lhes dá cuidado, e assi1n.se os não ha.~starão dias s1 ~ 1n co
mer, e se o achão,co1ne1n l<Aml'.>ern tÍ111 dia para tres ou cinc.o. Saben1 e1nü1n abundar, 
e padt'c~r pc•nnria, aquella sdencia tão rara, de q uc se preza tanto S. l'aulo. São assaz 
an1i~os do 'lescanço, n1as s1~ é neceHsario trabalhar . quaudo é lern'po, pegão hcin, e 
aturão n1ui10. Nada ~ão a1nblciosos, e ainda lJUando se tracta do conhecinie:ulo, e 
satisfoção de seu suor e trabalho (que cost111na :4Cr bern inferior, e ch~~igual) co1n be1n 
pouco se co111então. e o que nornvelrnenle estranltão os Enropeos, é a excessiva a1nbi
ção .e cobiça ; não an1ão o viver, ne1n 1e1ne1n o 1norr'!I', para ludo pro1nptos, e 1norre1n 
ord1naria1ne11te con1 o 1nesn10 desapego, paz e socego coll1 que vivêrão . Para cp1e crn 
fim V<.\ dilo em uma palavrtt, os que são já christãos, são bo11s christãos, ~e os deixão 
ser; ·~ os Cfll'! o não são têm i;randf~ disposição para isso; _·assl1ü se re1n(n·erão cxec111 iva, 
e efficaz111ente, os iln1>editnen1os que apontarei en1 sen lugar, assistindo-nos a bcnç.ão 
de Dt'Ol4. Aré aqui dos lndios mansos do estado do Maranhão; 

Agora dos bravoson 'l'apuyasque ta.ube1u dividirnos t m duas dasses ; uns de ('Orso, 
que qnasi não aqnentão lugar, ao tnenos no,circnlo do anno andão por 1nui1os rnatos, 
ca111pos, rios, e por outras partes, on<le tcu1 1nais pro1np1os ·os 111anti111en tos; e outros 
que tên1 entre si algn1na policia, ou so111bra de!la, e vive1n al<leados,e quasi aldea<los. 
Ue~l~s não lenlio l~llvi<la, e muito 1nenos dos de corso, que são 1nai:i grosseiros, inais 
rudes, e inais seh·agens: mas ainda penniuiodo qnant.as 111aldatlcs e vicio-; deites contão 
(<111e M<' poclt' tn ler nas hi~torias gernes e parliculan>s das proviucias, e reinos <~a i\1n<~
l'ica),digo que sPjão ernbora feras, onças, tig.res. leões, e ainda pá os, e p•·dras,sem visos 
aiutlêt de anilnaes: que t•ntre as feras e brutos poré111 nenhu1n ha, qne co1n boa d1~s lr~za 

; ' 
e 1nanha, ~·.! .lhe não possão tirar as suas rnins i11clinaçõ1•s, e i1npetos, disdplinai-, e 
do1nesticar, ao n1enos seus tilh~s e crias: apr nas se achará en tre os cavallos o que fôr 
todo preto, sen1 sil-tníll algu1n, ou Jll$111Cha hranca, o qual, po1· 111ais que o cn)\iueni. 
JOc1npre ficar;\ 1ual dornado, sujei l'>. e disci p1inado. Tigres e le1}es ben1 f e rotes tlisci plí
no11 tan1be111 01·ft•n,<1ue deites fez hornens, b~m alinhados, f~ cultos na n1es1na Gr1•cia, e 
Ericthóneo e Thes,~o,na 1nes1na AthE•ruis; e ena Thebas, A n1tião, co1no acinu1 li<.:a a ponta
<to: l>áos e pedras, nunca vi tão incapazes e tora de geito, que não po~são ddlcs e 
dellas forn1ar, in1agens de San los n1ui primorosos. Uaja i111agi11arios e rsculplores evl1n 
µt!l icos; hajél hcróes <1 ue,sahindo d~ ollicina dclles o sangue dt~ .l~M1s. ficiio dian 1 1 ~ d1•lles 
aqtH.•lle!' antigos, pintura, so1ubra, e fabula (haja qtr('lll rcruova os i1upcdi:ne11los) haja , 
•·n1 unrn p<rlavrél . 1nissiu11arios e vani<'s evangelicos, e logo os Tn1111yas mais br U.''u:-; do 

c ~staclo do ~lara11lião, e qualquer 0111ro da À1ncrica, st•rão 1nui cl1eiJoso, arneuo jar<~i1n 
da igrejil de l.>eos. :;iu1,l1a, \'é1111os para diante • 
. Hesta va cscrcvt•r <13ora da religião~ ri los de todos estf's lnd ios do es!ado do \-l ara

uhão. ás ritos e relii;iàu de toda t:sta i;eutilit.iade tlo Manu1hâo são ger.alu1eute .us .1uc:s-
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tlqr1illo, quP. lhes. persuttdom por difflcultoso, e irnp9ssivel q-uc ~eja, e ·co·m. 
(]u~lquer Jissuasiio facilmente o tor11ão logo a uegar. São 1nui deshonestos, 

111os, diz um anror,qne desdt> Quito até a cidade de Belê1n rlo t}rão-Pará navegou () 
rio ~laranh<i«>, l'ará ou A1uazonas ; porque adorão ldolos fal>ricaúos de suas 1nãos aos 
que attribuen1 o podf~r sobre as aguas e lhe põem por.' divisa u1n peixe na n1ão, e a!$Si1n 
1nesrno outra~ divisa~ ; aos que te1n l)()({1!r subr~ as sementeiras e sol>re as carnpanhas 
e ~uerras,e assim <los 1nais. De toclos éi;tes deuses dlte1n que vierão do Céo a fazer-lhes. 
he1n. Nãu os adorão corn algu1na cetemouia, antes O:S lc1n postos a 111n canto até che
gar ten1po, rrn que os hão rnister para a gnerra, pa1·a a pt:!scal'ia, ou para se1nelhantés 
dcpendt~ncias . Isto collijo, diz e continúa e:oite autor, do que nos succt!deY co1n um 
destes barbaros, qoe l1!11do ouvido alg11111 do pocler de nosso Oeos, e tendo -visto qu~ 
o nosso exerci to tinha subido e ba·ixado pelo rio (do ·o·rão Pal'á ou A1nazona,s) pelo 
rileio de tantas nações, sern recebei· damno algn1n, o que ju.lgou por fol'ça e .poder de 
nosso Deos, ch .. gou corn grandes ancias a pe<lh· ao capitão e1n paga de sua hospedage1n 
que lhe deixasse alli u1n l>eos dos noss;os.para que o guardasse, e a·seus vassaltos, e os 
soccon·,~sse ~111 suas necessidades. Disse-lhe o capitão o que convinha, e o assegnrúrnos 
que nosso Deos lhe faria se1np1'e conipauhia , que lhe pedisse ·o que havia 1nister, e que 
o trouxesse a st>u Vf'rditdeiro conheci n1ento. lia Indio que não reconhcc:a poder ou 
i1111nçn, ··~•n algu1n de seus idolos fazia-st Deos daquella terra. Mandarno-lo avisar 
<1 ue trazi;on9s o ,·erdaüeiro L>eos Todo Poderoso. A1>enas se chegon a nós ·outros~ 
•piando pcr~untou pelo novo Oeos, e ainda que se lhe dcclal'oU quem era, como o uão 
pôde ver, se ficou na sua cegueira. · . 

Até a!Jlli este autor, e é a noticia que pude ,haver mais limpa da religião rlestes fn
dtos do ~laranhão. Mits' co1no o 1n~smo autor atfi1·1na, que houve a tal noticia por dis
curso, e pelo <1ue colli~io do que vio, e ouvio a u1n barba1·0.co1no se escá vendo no 
paragra1)ho atnis, t' do segundo 1'Uccesso, que conta do outro, que queria ver o Deos 
novo. tanto in11lorta e 1nonla eslit nolici1', con1 as mais que pude ha\'e1· de p~soas qu~ 
tiverão lracto co1n esta gente, ou de outras, qne escrevêrão,e itnprimirão do que pcr
tenr.e a esteR lndios, qne todas essas noticjas vão eo1brulhadas ern 1nuitas, ou Cabulas 
011 novellas, só digo que estes I11dios do Maranhão, antes de Christo nossa .verdade, 

, nossa vida, e nossa luz,conhecêrão e a seu modo veuerá1·ão u1n numeh, Senhor,e Crea
dor do Unl \'erso, ainda qoe a seu modo tosco, grosseiro e rude; De1n_ i>óde haver his
toriadQr ou cscriptor, algu1n por mais que se e1npenhe, que ern todo o universo me-. 
descubra naçiio alguma h1;n1ana ,que a seu modo,ainda que o mais barbaro, animalesco 
e hrutesco·, não conhecess<.> ou não conheça este Senhor e Cr~ador do universo, e senão 
ha ja quen1 me declare ; porque diz 6anto Thomaz, que quando o homem (seja elle o 
Tapnya 1nais bl'avo, n1ais tosco, e rude e o mais feróz) chega.ao uso da razão, é obl'i
gado não só a conhecei' o ·seu fim, mas olhal' para elle, e a elle encaminhar e dirigir 
as acções humanas. Haja q1.1e1n me declare porque este Creador e Senho1· do universo 
fez o ho1nen~ para si, e tuclo o mais para o homcm,pondo-se a si por unico ti1n elo ho
n1c1n (de q11alc111er condição e genio e engenho <1ue seja) se havia de c1·ear (não digo 
1H-.t:ão inteira) algum ho1nem tão incapa7. do conhecimento de seu uhi1no tim,e da~ac-
ç.ões e officios que lhe <teve,~omo pre1emlem alguns escriptores. E que fé tão violenta 
.para os crê1· ha 1nis1er 1 Haja que1n me declare aquelle principio tão bem assen1ado· · 
·~ •n tantos seculos e por tantos sabios: .A',ihil i1f. natura f rustra,e aqu<'ll e outro,Opus 
natu1're, opus inteligentia , e en accl'escew10: et primm. !\las isso é nada. Haja que1n 
111e dP.clare aquelle sentir dl! Tertulliano, tão celclu·e como tão profundo. Dos ani1nre 
J.Votitia Dei, o dote da ahna, q.oandQ Deos a produz e cria, é o ·conhecilnento do 
n1esmo Deos, do seu autor, do seu principio. e do seu fi1n. E não nascêrüo estes ln<lios 
com aln1a ? E se a tc111 ' 'eio sern aqnellc dote? A verdade é que os Indios deste ~la ra-
11hão,co1no os n1ais da J\1ne1:ica geraltnenle, e ainda as nações 1nai!-; barbaras, grosseiras 
e rudes de todo o n1u11do, tiverão aquelle conhccin1ento ou aquelle dote. Quod notum 
est Dei, ?nanif'es turn esti tles L>eus eni·m i llis 1nani/estavit i-nvisibilia cnim ipsius 
â cr11at 11.ra, nttindi, per ea., quce /arta sunt 1·nt·ellecta conspiciu11tur, :H' lnp i terna 
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e <lados á sensualidacl'~, e assim se entrcgiio ttós vícios, como se nelles 5l ã'o 
houvera raz~o de homens: ainda que todavia e1n seu ajuntamento, os 
machos corn as femeas têm o devido resguardo, e nisto mostrão ter algu1na 
vergonha. Notavel fui o caso de uni 'fapuya Goytacaz, que tendo por ini· 
migo a um principal da mesma naç;"to, buscou occasião de vingar-se delle, 
e certo de que se acolhêra á utna al<lêa, qne estava a cargo dos Padres Ja. 
Companhia Je Jesus, corn quem éstavão de nmizüde, o foi vigiar de dia e 
de noite p~ra o inutar,sabendo que .tinha Jnorrido na ald~a para onde tinha 
ido,e ahi se tinht\ eriterrado,o fui desenterrar, corn cautela, e lhe quebrou 
a cabe·ça pura Silci11r a vinganç.a e -fartar o odio. 8110 tiío inçonstantcs os 
Indios.e tfro Viu·inveis ern suas ~cções,que o que hoje fizer.âo por a<lquirir, 
ninda · 900' corn_ gru~de difliculdad~, e ~om o ~nais trabalho possiyel, já 
a1na11haa lhe nao dao a menor esllmc:Jçno. O locul onde co1n trabalho e 
s11or fixárüo ·as st~tts habi"Lações, dahi a dias não o achüo bon1 e o libal1do
nao, para i1·e1n habitar outro I.ugar co1n novo empenho e n1uito .trí\balho. 

COSTUMES DOS INDlOS ( t ). . .. 
, 

Os Indios vivem em suas babilar.õcs á tnnneirn <l:ts feras, e entregues ao , .. -
estado da natureza inculta se1n f@, sern lei, e sem rei; nn,lilo por toda a 
parte nús, e sernpre em rnanadas, assim hotnens co1nu 1nulhcres. Vivcudo . . 

• ~ . 
quoqum e jus ·virtus; et Divinitas. Portanto. e pór 0111.rà~ dentonstrações . evident-<•s 
no potito deixada á religião, e seus,1:itos. ah1tla nos iells enterro~. feitkeiros~ f<•iticc
rias,.e e1n tudo rnais destes lndios . do .M~ranhão,no se~1 · cs1ado do paganis.n10,· pois .iá 
acfn1a aponta1nos, ,<1ne no da vet·dadt•ira religião, pt·la tna.ior pa1·1c são bons t:hristãos. . . ' 

.(1.) O nr. Alexandre Rodrigues Ferreira. faltando dos costumes dos lndi0s,diz .ser 
irnpia a antroppphagia, que aind<\ lioje praticão os Uereqlicnas, é ig11al111c11tc irnpio · 
•o comporta111cnto de q~usi todos os,Gr,ntios pela occasião da guérra. nc outros· n111itos 
Gehtios se cont.a, corno erão os Ingailras, Tapixaras e Ma111aya11úg, que na oc·ca.sino do 
conOicto, e nos tran~port~s do seu rn~lor furor, q1or<lião as ca rnes dos ca.darcres cios 
iniriiigo!I, e nbocanhaviio algurnas deltas; 1.(rc:ivüo á cha111ada, e fest.ejavão,a vietoria 
corn gaitas das tibius das perna·s dos vencídos ; bcbião e da ruo a beber agua, e' os s.cus 
"inhos ern craneos s<:rrados, e raspados á 111a11cira das suas cu ias; csfo~avão e ro111pi ao 
os cadaveres. arrancaudo- lhes os de11t~s., para dell cs fazc rc1n as suas gargantilhas ~ 
corta,·iio-lhcs 11s cabeças para as p·endurarern co1110 trophéos, pelas paredes das suas 
palhoças; porém ~odt1s esta5 barbaridades que todos elles c:orn111 clte1i1, durante o fu
ror da ~uerra,, são as que o Ucrecp.1ena pratica de sangue frio , com os prisiouciros, 
que appli ca para o seu sustcu1to, longo ternpo depois d<: co11d uida a g ucrrn. Virã o 
ern outro ternpo os cabos das nossas tropas, que ellcs tiuhão curracs de Gentios pri- . 
sioneiros assirn co1110 nós os ternos de gado"para os açougu(•S. Deites se conta o n1cs
mo que áe outras nações da America se escreve, que' prat.ieão o extraordinario co:;tu
rne, de cm alguru delles, chegando ou a c1n•elhecer. ou a pad~ccr al:-:u111a daqu1·Ilas 
enfern1 idades .. qtH' a sua ~rosscira rned icina não se sabe re1néd iar, os 111esmos pais e 
filhos tê111 o ruidado de Jhc antcci 1><.1r a 1úortc, n:io sú para se allivi.ircrn ê~ si do fart.ll) 
de tractar dell cs, durante a i1npel'tinenci.a da n1 fJ lest.ia, 1nas tambc1n p11 ra o alliviar.cnt 
aclle das uon~s e .tonnentosque (tassa, ernquanLo'sH lhe retarda a rnorte, q,ue é a po,rta 
~1uc fe Jhe abr~ pnra escà()ilre1n das niiserias da vida. Eis-aqui urn . rasgo de piedade 
entre ellcs,qne entre nós é uma Íli1picdade. Por estes se p.úde julga r dos outros CO,Slu
n1cs, com rc la~ão ás virtudes da contincnCi:1, tia solJrie<láde; da 1n a11sídão~ <Ja houcstí -
daill', r.tc. 
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como feras, sem policia, "Sem. prudencia. sem· temperança, sem quasi vesti
gios de bumanidllde ; amão a pregui~a, são n1enlirusos, inconstanÍés,. 
comilões, e dados ás bebiJas. 

Furão os beiços, orelhas, e narizes, para nesses buracos metterem rodel
las d.e páo, pedras de varias côres e cssos. l'inl11o o rosto, bra~os e_peito, 
-cocn o que suppõem ficarem elegantes e bonitos (1 ). 1'razem ao vescoço co-

, 

(1) O anonymo autoi: de uma C~ronica ma1tu1cripta que te1nos á vista, redigida 
em 158!&' corn o litulo ~le lnformaÇão do Bra1il e de fUa1 Capitanias, foliando dos 
cost111nes do!! Urasis, diz: desde o Hio db. Maranhão, que está. alénJ de Pe1·ua1u1>uco para 
o No1·1e, até a terrél dos Carijós,q.úe se estena" para o'S1ll, deS<.l~a lagoa 11os Patos,a_té 
pe1·10 do rio, que chamão tle Jlar.t.hn Atl'ou:;o, e1u lf uc. pó.,tc. baYe1· 800 legua:-1 de costa,e 
e1n todo o ~ertão della, <juc se en\~pdel'á co1no 2.0.0 ou 300 lesuas,Urando a d,os Çarijós, 
que é 1n11ito '1naio1· e chf!ga até ás se.rras d9 Perú, e1n un•a só língua. · ' · 

Todos estes ordinariamente anuão nú_s,áin<Ja que os Ca1·ijós,e alguns <l,nllt para a~ante, 
por sei· terra 1nuito fria ,us.ão de peUes tlc "eados e outros auhnae.~. que rnatão ·e ~on1e1n> 
e as mnlhcn?s fazc1u u1nas co'1no 1nantas de algodão,, qne cobre1n .1nei9 corpo •. · · ' 

Todos os da cQsla, que tê1n uma 1nes1na liugua, coroem carne hu1nana, posto que 
alguns em particular _ nun<:a a comêrão e têm grandlssimo nojo delta. J<;ntre os 
1'apuyas se achã~ 1nuilas Ilações, que a não comem, nem malão os 111hnigos senão no 
conflicto da guerra. 

A analor honra que têm é tomar alg.um contrario na gu~rra, e disto fazem mais.caso 
qne de anatar; porque muitos doli que o to1não Of? dão a 1uc1lar a outro:;, para que fiquem 
com algun1 no1ne, o .qual tomão'Üe novo quando os ma tão. E tau los uou1es Jêm qna1_uos 
i !1imigos ma1<\rão , posto que os mais honrados e e~lirnados, e tidos por 1nais ,·alentes. 

·sio os que os tomão. Naturaln1l'nte são,i.uclinados a matar, 1nas nã'> são crucis; p<>rque 
ordinarla1nen'té 11enhu1n tormento dão aos jnilnigos, porque, se os 11ão 1uaLão no ~ou
tlic to da guerra, depois tracl~o-nos ynui10 be1n , e contentão·sc co1n lhe q1feurar a ca
beça con1 111n páo, que é 1norte .muito f~cil; porquf! ás vezt!S os 1na1ão ll•~ tuna pane:ada, 
ou ao rnenos com eUa perdeo1 logo' os sentidos : s~ de algu1na cruel.datlc usão, ainda 
que rara1nente, é co1n exêmplo dos Portugtiezes e l4'1·ancezes. . . 

Casa1nentos de ordina1·io não cclcbrâo entre si. e asslm um .le.in íre~ ·e quatro 1'nülhe
res, posto ~ue 1nu!tos nã~ tê1n ..!1nais ·que u~~ só ; 'e se é. g'ranU~,; i~riiiçipal e va!eilu·~ 
tê1n pez, doze e vinte. E ton1ao nmas e de1xao onlras. ~erdiide é que en1 tnnitQs· h<\ 
verdadeiros 1nálrilnonios in.·~cge !t.atur~,.c assiin 1nui1os 1n~nc~bos a!é q11~ 1·ê"~•·1n, JlOl'. 
ordc1n <! concc1'to de :;cus Jla1s, ser\'.ein ao sogl'o Oll sogra, que ha de ser, arries q ltc
(hc dh1na filha; e assi1n quem tem inais filhas é mais honrado, J>elQ~ gcnl'os quc ~cônt 
ellas êtc<1ulre1n, <J ue são. sempre muito 1n1jeilQs a tieus sogros e cunhados, os, quaes 
d~poi~ dos pais,tu1n grandissimo poder sobra as irtnãas, e muilo parlicul~r a,nlor, como 
ellas tamben1 toda sujeição e, amot· aos innãos coln toda a honestidade. Todo~ os filhos 
e lilhas de iru1ãos tc1n por filhos, e assim os cha1não; e desta · manein1 a nn1 ho1ncm de 
ciucoeuta aunos chan1a pai. como a um menino de urn dia, por ser h·mão de seu pai; 
e por esta ordc1n têm gt'ande reverencia a todas as n1ull1eres <1ue ven1 pela linha do~ 
machos, não casaqdo co~ ellas' en_i neohurna 1na11eira, .ainda que seja fóra do 4" grão : 
as sobrinhas, fi lhas de irrnãas, et delinccps, 1e1n por verdadeiras n1ulheres, e 
co1111nu1n1nen1e casão con1 ellas sine desçrimi ne. . 

Os de unia nação são n1uito pacificos cnln!. si e de rr1a1·avilha pelejão senão de pala
\'ra e ás punha(las, e se alguma hora,com a -quentura den1asiada tlo vinho, vai a cotlsa 
n1ui10 a van1e.as u1nlheres logo lhes esconde1n as frechas e outras artnas, até,. os li<;<>es . 
de fotto , para que se não 1nale1n e firão.alorq ue de tHll•t morte destas, .<\s vezes acou-

, tece dividir -se unia na1;ão co111 guerra civil, e rnalare1n-s~ . co1uere111-se e deslrufretn-
se, co1no aconteceu no 'iiio de Janeiro. · · / ' 

São 1n11üo dauos ao vinho, o qti~I fazem · das raizes da 1na11clioca. que, co1ne1n,, e de. 
n1ilho, t~ outras fructíls. E~te viol.to f<,1ze1n as 1nurheres, e depois de t:osidas as raizcs 

. ! . . 'º 
, l\/1" ,, 

' ,..• ·,,,. 

. . 

1 . 
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lares de conchas, 011 dentes, e-bem pulscirns de pennas de varias côres no; 
br<u~os, pernas e ci11tura; bern co1no uma especie de grinaldas <le formosas 
p~nnas na cabe~a. São os ln<lios·membrudQs, corpolentos e bem dispostos,. 
e tão <l~~os flí~ . ~narcha, que ninguern os iguala. .. 

. 

• ' ) · 

ou o nlillio, o. masligão, porque com isso diz1•1n que lhe dão mais g9s10, e o fazem 
t-..rv~r rnai~. Ot'Me- enchem 1nuitos e grandes pote!4, que sómente servem dis."º• e depois 
dt~ f~rver dous dias, o b~bern qu~~l qut-nte, porqcu~ as!4im não lht-s faz tanto 1nal, nem 
os e1nbebt'.da tanto, ainda que muitos delles, prlnclpahnente os velhos, por muito que 
bcbent de 1naràvilha, pe1·tle1n o siso ;·-ficão ~(unente quentes e alf!gres. Com os vinho~ -
das fructa!4, qllc é 1nui forte, se embl!bP.<lão mt1ito e perde1n o sl!tO, mas deste behean 
pot~CO e SÓIRCnle 9 terilp() q11e ellas durãO ; milS O vinho C01nm11nl .das raizes e milho · 

' bebt!tH tanto, •1ne ;\s ve.zes audão doui; dia!l co1n 1uas noite!I, bebendQ, e ái1 vezes mais, 
princi1,ahnente 1áas matant(êlll dos contrarios, e todo este tempo 'cantando e bailando 
sen1 cançar ne1n dormir. Este vinho commurnmente o .faze1q grosso e pasto, porque 
j1111tan1ente lhei1 serve de n1antlment~, e quando bebem nenhuma outra cousa comem. 
F. tia 1n4's1na maneira, quando comem, não curão de ter· vlnf1~ nem a~ua para beber, 
n•·n1 té111 trabalh(l nlit.~o ; e algumas vezés ac{lbando d" com'er, te não têm agua ern 
cas;t, ,;e vao à ronte a bt!her, e ê\!4 veze", de noltt!, com um tit;ãi• de rogo na mão, prtnci~ 
pahn,.nte os qn~ nãn têm mulher. mãi ou Ir mãa, qué lhes tt"aga agna; e nf!4IO nenhum 
tl'abalho tê1n, e quasl não rar.~m ditrer.-nça de boa 0ta m•\ a~ua : com qualquer se con
tentHo. ()s Rl()Ç(.18 peqneno!l não bebe.m aquelles vinhos, e quando algum naancebo ha 
de COll'te(;ar il beber, f.,r..e1n-lhet1 grandes festas, ent1>enna1ul0-08 e 4 pinlaodo.'os, COIDO 
que então corneção a iw.r hon1enK. , , . . 

Nenhttn~a creatura ad~rão por _,Oeo", sóanente os trovões culdãó que !Ião Oeos ; mas 
nP.1n por iSllO lhett fazen1 honra al~uma. ne1n conunnnunente t~an idolo:J, oe1n 1orteit, 
ne1n cotn1nnnicaçio coan o demonio, posto que tém medo .delle : porque áK vezes os 
ana•a nO:J l\}8tos a pancadas ou nos rio~ ; e porque lhes não. faça mal em atgnn1 luga~ 
medonhos e infa111ad01 disso •. quand,o,passáo por' elles lhea deixão algurna ra·echa ou 
pennas, ou outra cousa como por olferla. 

O que mais c1·êm, e de <Jlte lhes nasce multo mal. é que em alguns tempos. alguns 
dos seus fehi~lros,que chámão Pajé!',inventão tlll!4 bailes e canlares novo~,de que estes 
Indlos são mui anligos., e entriio com elles por toda a terra, e fazem occupar os lndlos 
en• beber e bailar todo o dia e noite • .,ena cnldado .de razea:e1n -n1antiuaento!l, e corn 
isló ~tem destruido multa gente desta. Cada um d•'Kté~ ~.Wcelr~s (a que ta1nben1 
chíllnão Santidade) busca u1na invenção coan que lhe parece qne gf,lnha1·á mais, porque 
todo es1e é 1teu Intento ; e aKsln~ um vem dizendo que o manl11nenlo ha de r.rescer por 
si. sen1 l'aierem plantados, e juntamente com as raças do mato se lhe hão de vir a mu
llt"r em casa. Outros dizem que as velhas se hão de tornar moças, e para Isso razeni 
la\'atol'lm de algumas ervas com que lavão; outl'OK dize1n que os qnc os não recebe
re1n ~e hão de tornar em passaro.-t e outras lnvent:ões i;emelhantes. Alé1n djsto dizem 
q ne l~tn 111n espirlto dentro de si, co1n o qnal pode1n 1natar; e com isto meue1n medó 
e l'azt!lll muitos discipnlhs, co1nmunicando este sen espirito a outros com os deíu1nar 
e assopl'ar; e ás \lt!Zes é isto de nlaneira, que o que recebe o tal e!4pirito treine e s6a 
grandis!ihnamentt>, de naodo 'l"e b~m se pódt~ crer que ai.li particnlarmen1e obra o de .. 
1..-.ooio, e entra n•dh!S, t>osto que co1n~tH~11~i·11te é a·uinddde. t: tudo por lhe dai·em 01' , 
Jndios o que têtn, co1uo se1npre fazem, ainda que 1nulto~ não crêtn cousa nenhu1na 
da•1nellas, t~ sabe1n que 11ão uaenliras. Estf:~ 'ta1nbe1n costumão Jfintu· uns cabaços con1 
olhos P, bocas,e os lê1n co1n 1n11ita veneração escondklo~ em uma casa escua·a, para qne 
ahl vã,, os hu.lios a levar lluas olferla!4. 'fodas esta~ invenções, por uni vocabulo geral 
cha111'ão caraiba, que quel' dizer, como eousa santa ou sobrenatural; e pot e-sla causa 
pozerão este nonu~ itOS Portug11t~zes, logo quando vierão, tetuto--os por cousa grande. e 
cotno do outro 1nuudo, por wit·ena de tão longe por cima das aguas. Estes mes1nos fci
ticei'i'O"• e oulros que não chegão a t1t1Ho, col4tu1não esra·egar, chu~aa· e defun1ar os 
doí'ntes oa-s partes que l111n lesas, e dizeu1 c1ue com i&lo os sál·âo; e disto ha 1nuito~uso, 

• 

' 

• 
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HABITAÇÕES ( TAHAS OU ALDtAS) ( 1) . 
..-. _. -

· Vivem os lndios em ocas, ou cabanas de madeir1ts, toscamente construi
das, e cobertas de capim ou de ·palhas, sem reparti1n(•ntos, con1 o curnprÍ'-

, 

' 
porque, com o desejo dà Aaude, muitos st lhes dão a chupar, posto que os não crc1n. 
Oulros agouros e ahusé.e!J lêm em paitsarO't,. e etn ralit>s, e lioahnen&e t~m tudo, que 
são ioftnltos ; ma!! tudo é cousa de poaco momenlo. 
. Têm alguma nolida do diluvio, ntas mnilo coíarnsa, por 'lhe fir,ar de rnão e1n mão 
dos maiores, e contão ·a hisloria de dt,·ersas maneiras : lambem lhes fac<M1. dos. anligos 
noticia de uns dons ho1nens, que andavão entre elles, um b<>fn, ~ outro máo ; ao bom 
chama vão Sumé, qnl! deve d•~ ser o. apo~tolo s .. Thomé. E est.e dizem qlre lhes (azia 
boa~ obras ; mas não se lembrão em particular dt! oad1. Em algAma" partes. se acl1ã~ 
pégadas de hornens, hnJlressas em pedraK, maxim~ em s. Vicf'ute, onde, no cabo de 
unta praia, n'u1na penedia mui rija, en1 que bate continuamente o mar, estão mnilM 
péi;adas, coroo de duas pessoa~ dflfereates, ·umas maiores, outr~s menores, qtte pare
cen1 fre~cas, como <te pés que vl~hão cheios de area : mas rP-vêra ellas- estão iml>!"essas 
na rnesma pedra~ Etnas é possivel que fossem deste sallto apostolo e algum seu dMc1pulo. 
O outro l1omem chamavão l\1aira, qne dizem que lhes fazia mal, e era c~ntrario d~ , 
~111né; e por e~ra cansa os que estão de guerra com os Portuguezes lhe chan1ão l\la,ra. 
Estes são os co . .,luou~s mais de "-º'ªr desia g~nte do Brasil, que, para se fazer relaçã~ 
miudamen&e de lodos, era neceasario um livro muito grandt. 

• 

• 

.. 

.. 

, (t) No l\econcavo ameno um posto havia 
• l.ie troncos immortaes cercado á rodat 

'J'rin•:heira natural, com que impedia, 
A quem quer penetrai-o, a entrada toda: 
U111 plano vasto no seu centro abria, 
Aonde ·cdilicando á patria moela, 
nc troncos, varas, ra1nos, vim~s, cannas 

r 

Yorm!trão# con10 em quadro, oito caba•.as. '-

.. 

• 

' 

Qualquer dellas com mole volumosa 
Co1·re dJreila f'ID linhas pa1·aHelas ; 
E mais ÇQ~prida .aos lados, que ~,pa~osa, 
l\ão têm paredes, ou columnas bellas: 
Urn angulo no curne a faz vislosa~ 
E coberta de palmas amarellast 
:;obre arvores s_e estriba, altas, e boa&, 
D~ seiscentas capaz, ou mll pessoas. 
Qnal o velho Noé na hnmensa barca, 
Que a barbara ~abana em tudo iuiita, 
1''erozes anima~ pr-Ovidn emhar~, 
Onde a turba brura1 tranquUJa habita : 
'fal o rude Tapnya, na grand'arca, 
Ali dorme, ali come, ali medita ; 
Ali se faz humano, e de amor molle·; 
Alin1enta a mulht>r, e affaga a prole • 
Dentro da grã chou.panãJ a cada pass0 

... Pt"nde de lenho a lenho a rede extensa : 
• • 

Ali descanço toma o.corpo lasso; · 
Ali se esconde a m~rltal li~~nça; 
Repousa a filha no materno abraço, 
E1n rede especial, quç tem. suspensa: 

' 
' 

• 1 

• 
' • 

.. 
' 

{' 

. ' 
' 

Ncnhu1n se vê (que é raro) cm tal ,.i,end.a, 
Que a n1uluel" deo"tre1n,nc1n que~ filba offeud~ .' (Çaram. l'oem.) • • 

. ' 

• 
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menlo de <luzentos a trezentos palmos, com duas ou tres portas· mui peque
nas e baixas, onde 1noriio trinta ou q·uarenta casaes ( 1 ). 

As madeirHS cwn que fabricão as ciisas são mui gros3as e longas, as qúaes 
são carregadas por elles,á mostrarem a sua robustez e valentia. 

A rmão as redes entre os paos da óca ou .cabana, ·onde suspensos dormem, 
tendo sempre fogo embaixo, _e onde á ~1sta de todos unem-se os homens 
As mulheres. Em cada casa ou oca '(cabana) mora um ou mais principal, á 
quem os outros Indios obedecem, e .são ordinariamente parentes.·e ·vive1n 
em commum os casados com ós solteiros;com. a mesma facilidade. com que 
Jevantão as .cásas, com a ·mes1na as q-µeimão quando 1nudão de luga; . 

' Alguruas nações não se diio áo trab~lno d(;) íabricarern macas ou redes, por-
que doripern no chão. , , . . . .. · 

· ~· .. . • ' ~ r-
• . ' 

.• PROCE$SP PARA .TJR~~ F-OGO. 
1 

' 
! '\. 

Era costume do selvag<'m rude 
noçar t1n1 h~nho ·n .. 0111ro rom tâl gcito,' • 
Que vinha por electrica· virtude 
A accend~r lun'ie, tnas com tardo effeito. ' 

Caramurú., cant. 1°, esh 25. ' 

O~ Indios não necessitão de pedra, ferro, .vidro, ou de a1gum artifi~io 
para se provere1n de lume; porque a necessidade e carencia daquelles 
objectos no in~erior das 'florestas, lhes ~nsioou que o atrito de dous corpos -
bastava ~ara este fir~: pegão en~ - º'!1 p~d<\ÇP ~e. páo ri!_o e .s~çc~,r~gd~a~o 
em uma ponta,esfregando com as maos,a maneira de fuso, sobre ·outro pao 
secco,1 e menos d11ro que e11e, preso co·m os pés, apparece com a continua
ção do movimento fumo e fogo, e sobre o qúal deitando um pouco .de algo
uào ou de folpus secca~, em lugar de isca, tóm elles luOJe para as ~uas 
necessiçlades. · - · . · · · , . 

\ . \ " ' 
' . 

' • t DOS BENS QUE POSSU~M OS INDIOS. 
- .-

1 ... • '.: • • 
l • t ' • , 

' ~ ' , 

· São os Indios mui pobres, porque desconhecem ·as paixões sociaes,. Sua 
mesa é o chão, onde depositão e que matão com sua~ frecbas~ e1n cujo 
manejo são ti10 destros, que não s'Ó matão ·a~ féras como os peixes dp mar, 
e dos rios. Fora do arco e da fi:,echa, possue1Q uina rode ou maca; .um pa-

( 

(4) Gandavo,fall&ndo das aldêas,diz: «as povoações dos Jndios são aldêas: cadt! Orna 
deli as tem sete ou oito ca5as, as quaes são mo i cornpridas, feitas á rnaneira de coFdoa
Tias ou tarraccn a~. fabricadas sómente de madeira e cobertas corn palma, ou com outras 
ervas do mato semelhantes.: estão todas eheias de gente de urna parte e de outra, e 
cada urna por si, tem sua estancia e sua rede armada e111 que dorrnem: e assim estão 
uns' juntos d ~s oulros por ordem, e pelo me·io da casa fica uni ca1ninho abcrto,p'or onde 
tudos se servern, como dor1nitorio ou coxia de galé. Em ('ada casa destas vivern todos 
1uuito co11fon11es, scrn haver nunca entre erles nenhu111as ditferencas,, antes são tão 

.. ' àmigos uns dos outros, (fue 'o que é·,de,usn, é de todos: e sen1pré Je quulquer cousá que 
U!U cou1a,por pcc1uc11'u.(1ue scj<t, todos os círcu111stantcs· hão de llarLidpar tlella. » 
" 

, 

' 
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-· 
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. ' 
tiguá, um pote. uma cahaça, u1na cu.i~, um ctio. Serve-lhe a rede.para dor: 
1uir suspenso; o paliguá ( especie de caixa de palha) serve para guardar a 
re<lc, a cabaça e a cuin; o pote,a que chi1mão igacaba,serve para guardar 
os vinh~s; a.cabaça para a farinhii; a c~ia para beber por ella; e o cão para 
descobrir os anirnaes, quando. vão caçaF. Estes moveis são conduzidos pHra 
toda a parle, sendo a mulher quem os carrega, emquanto queo home1n só 
se ocçupa com o arco e Crecha. 

• • 

. ' 

' 
"DAS ARMAS '( 1 )°. · 

,. 
' 

Por arp>,as. frechas, arcos pedras,'béslas; 
/\ esp11cia do páo-ferro, e por escn<lo 
/\s n•dcs de algo:1ão. nada molt ~!-i las;. 
Onde a ponta se cn1ba·.'.:.e av dardo agudo : 

Por capacrte, nas ~11err~i1as testas. 
Cintos de pennas. con1 galhardo estudo : 
~l~s o' ulg'o, no hellico.a1neaço; . 

t • ' 

• 

Não 1e1n m,ais c1u' tlllha ?u ~ente, oa pt~~·}ho, ou braço. 
· Caramurú; caiu. 1ci, est. .23. 

• 

São as arn1as de que usão os Indios de ordinario, arcos, frcchas, e com
as quaes muito se honrão,e os fçizem de büas madeiras.e muiio· gfllantes te
cidos . de· varias celres, tingetn-lhes 3S cordas de ver,de OU vermelho, ·e as 
frechas fHzern-nas rnui gaiantes, buscando'para enfeital-as as pennas Ínilis 
finas, e forlnosas, que nchão. São as frecbas feitas de cannas,e na ponta lb~ 
1nclle1n dentes de ani1naes, ou mesmo cannas mlli duras, ou um P.áo agudo 

. ( 

( 1) O .natura lista Dr. A le1andre Rodrigues Fer.reira,affirma, que ns armas nos fazem 
reflexionar, que as primeiras arm118 oft'ensivas, Cotão sern duvida as que minis
trou o acaso, ·e que os primeiros esforços da .arte piira As aperfeiçoar, forão 
Jnuitos si111ples e grosseiros. Isto se :v~ nessas pequenas rna11sas de p!to pes~do, a <J'!e , 
se dá o non1e de bracangas, as quaes sao ns suas armas curtas,que contundern e cortao 
con1.o os sabres; 8!1 laôças de 1nadeira sirnples, ou tostada ao ·(:ogo, para lhés con1111ur,1i~ 
car maior dureza ; e o~ piqurs armados ua ponta, ou co1n algu1n fragmento de ferr'o, 
ou de pedra, ou de osso aguçado, aos quaes,s~g.undo a sua ditfercnça, se dão os nornes 
de muruc1b e cuiàarús. Porém todns ,estlls só ,sei:vem para combaterem ·de perto: os 
ho1nc11s cscogitavão depois urn ·111eio de ofl'end'er-ern de longe. A esta ide~ se deve a 
invcr.-ção dos arcos, e das fréclias."<1ue .ou são sin1pl'esrnente umas frechas, corn alg111na 
J>onta de rnadeira agucada, ou de' taquaru : ou 'são hervadas, e ton1ão o nome de cu
Taly•. Tan1bem se devén1 as palhetas e as zaravatanas, que, depois das .Crechas. forão as 
segundas ar111as de tiro, que então se inventárão, e que ainda hoje são as unicas que 
J>Qs~uen1 os povos, que viv e1n na infancia da sociedade. A fundu <·orntudo não~ to· 
11l1ccida entre. estes Gentios. Corll as ~obred i tas arrnas faze·m a guern•; e cUa, 1teg.unde> 
a co11tc1nplou o citado Robertson, offercce. parà se contemplaren1: 

1° Os rnotivos para ellA. . . 
2° A ferocidade co1n que a fazem. 
3° A perpetuidade em que a conservão. \ 
4° O n1ocio de a fazerem. "' · 
5° A conducta f!Onl os-1>risioneiros. · . . · , , 
«-Quanto aos 111otiyos é certo que. um de lles êostumà 1t ser o,dn usurpaçffo dos fruc;. 

tos das cascas, e dos pescados do,S rios; e das terras do territorio alheio . Cada aldêa se 
julga i11d cpe11 dcntc da outra, que con611a con1 .ella; e sobl'e tudo quclnto ha no terri
torío iuuucdialo ao da sua situação, se attribuc uu1 direito inLciro e eiclusi\'o, que a 

( 

' 
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com muitas farpas ou dentes, ás vezes envenenados,con1 o sumo de ervas, 
ou outros venenos por clles rouhccidos. 

Suas espadas são de páo, q1re não cortfio, e sim furão. São as f rcchas nns 
mãos dos lndios,armas crueis, porq.ue, sendo im,pellidas com força, nada lht!s 
resiste. Desde meninos se e1ercit.io con1 ellas, e por isso são tão certeiros, 
que matiiO un1 ve«~do na maior carreira, u1n:passaro voando, e dizem, que 

, . . 
ate .. uni 01osqu110. no ar.. 

Possuem fie mnis a m.assa ou clava, que faiem de páo rigissimô e pesado, 
que serve não só de instrumento de defesa, coqio para outros usos. 

outorisa (ll'lo titulo de ,possuidor1, a repeli ir com a f.orça a usurpação,que se lhe faz. · 
Porén1 tan1be 111 í• certo, que a idéa da pro1•riedadc não é o 111ais fre(111ente, nern ainlla 
mesn1ó o n1ai~ forte de todos os n1otivo,s. p11ra .ns suas continuas hostilidades. O cs11i· · 
rito de vin gança, é o rnaior etc todos. ou seja que elles se arroguem com prefereru:ia 
aos outros urua indispotnft•I elevação, que atiçR a inveja, e a cn1ulaçiio, dos vizinhos, 
ou que tcnhão recebido alguma injuria e lesiio; a dluturnidndc do te1npo. lbes oiio 
riscól a l<'nibrança della . Aindn <Jue a injuria não tenh1l sido f~ita a todos, basta que . 
u1n só" receba, para que o odio e o resentilnento de todos, 11cja tão iruplacavcl, con10 
o do indifiduo offendído. O desejo de ~e vingarern é tão_<·égo e abrutado, corno o d~s 
feras : rnordern ns pedras <J uc se lhl•s atira, e as retorquern contra o mesmo, que as att · .. 
rou: arrnncão de seus corpos as frecha11, que os atravessão, e com ellas fazern tiro ao 
inirnigo : cortão as .cahe('as dos- mortos, e, fazem outras barbaridades, donde se póde 
inferir a ferocidade das s·uas guerras. Elles não as fazem pera conquistarem, mas sim 
para destruirern : n1atar e queirnar tudo, é a sua rnaior gloria militar. Consuhados os 
pagt!1 e os velhos, o princ:ipnl da nação dirige ern chefe o exert·ito, isto é, quantoª·º 
fi111 de 1)eh•jnr; porc1ue, c1uanto aos meios, e à disciplina, cada toldado é senhor de sr, 
e das sun~ iu·r.ões. t>or(·111 corno elles lém de encontrar durante a sue marcha innurne· 
rttveis obstnc1ilos. q11e vencer', tendo de atravessar grondes rios ·e lagos, i.dé penetr.arem , 
n1ates h•u'tivcis; .de lhes f'nltarern os .viveres para muuiciar de boca a um f.trande 
exercito; o espirito 'de pro\' idencia os conduz a marcharem para a p;uerra ein peque
nos oorpo!I ligeiro!I, e descrnbaraçados dos impecilhos das ba~agens; e cada soldado nuo 
leTa rnais que as suas arruas, e um pequeno sacco, ou de farinha de mandioca, ou de 
beijú. ou de rnilho; porque de caminho vai caçando, ou pescando, até se aproxirnar 
ils fronteiros do inimigo: sorprehenilê -lo, e destrui-lo, é todo n seu ponto: e co1no 
ns ,caçadas que fazenl DIJ p3z1 são os e·xercicios para a guerra,do .mcs~o modo que ellcs 

1 ra111tt>jã'o a cacn, assifn entrão a rastejar uns aos outrós. Para 'melhor se disfarçarern no 
níato, e se eq

0

tiivocarern corn as folhas e corn os troncos das arvores, pintão-se e ves
tem-se differenten1ente, não deixando precaução por ap1,licar, en1 ordem a não serem 
presentidos. No caso de terern .es.sa (elicidade, estão conseguidos os seus lins; porque 
no silencio d1t noite, in\•estern de tropel a nldéa do inirnjgo : quein1ão-lhe as suas 1•a
Jhoç1111. e conf orrrie a ferocidade 'e costume dos vencedores, assina 1notio tudo, ou reser-
l'io al~uns prisioneiros. » . , · 

o 1Jfr1ra,crnquonto se não domesticou, só a algum rapa~ dava quartel, e geraln1ente 
S1s rnulhercs . O U~reqttena a todos r~serva rara se cev.ar nas suas carnes. Os que o,s 
rcser\•ão pnrn serem escravos, são os 'mais humanos de todos elles. llistrraveis porf m 
dnquelh~s · que ticão r eservados, para. beberern a morte pelo mais an1argoso calice, que 
lhes pre11arava urna implacavel vingança. Elle cscogita, e faz dar a seus.corpos arnbas 
11s especies de tort-ura ordinaria, e extraordinaria: uns os cspetiio com páos. coru ossos, 
e coni pcclrns pontcagudas, e e1n brasa; outros lhe cortão e di11cerão as carnes: al
gu:!s ~hcs descarn~o os ossos; e no n1eio de todo este terrivel es1)ectaculo, duas cousas 
(reflc\lc o rnesrno ln.lez) que eicitão o pasrno de ()Uem as ouve. ou ns \'ê: « l!rirneira 
'lºe outro nenhurn iernor' liruita a colera do vencedor ,se não o de abbrevíor a duração 
da. sua vinganca, se elle dér a rnorte ao ve,ncido, mais breve do <1ue ellit pede; segundn·, 
que quanto rnais atormentado é o vencido, tanto 111ais digno se julga.elle da alta di
gnidade do ser do horuen1 ; antes o abbre~iar elJc rnesmo a sua vjda, para encurtar os 
seus torn1c11tus, seria unia nota de infa1nia, corn que deixaria 1nanchada a sua fa
n1ilia. » 
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FERl\A~lE~TA DOS I~lHOS. , 

0:-; ln1lios tio Brasil.antes de se cornm11nict•rem com os J;lort11gllP,Zes. 0$ 
seus instrumentos uu ferraruenta, er:1o pcd ras. ossos, dentes de a n i rnaes, p<iói,. 
caun~, etc., e cotn os qnaes· derrubavl\o grandes rnatos, fazendo para isso 
cunh11s de pedras, ajudados do fogo. 

'l'rabalhavão na terra corn cnvadores de pito!;, e faziiio os seus enfeites. 
contas tle buzios, arcos e frechas tão bem feitos, como ao depois fazem ainda 
co1n instrurnentos de ferro. Para a fabricação desses objectos levavão muito 
!empo, e corno con1 o ferro tudo abreviê1o, estimão·no muito, sendo por 
isso urn motivo mais importante a se co1n1nunicarem cou1..)os brancos. . 

' .. ' ' 

DA CAÇA E D.\ PESCA\ (_f). 

Os Ir;adios para matarem os animaes desti_ntidos n sua nlimentnção 
e1nprcgão afrecha, o rnondé., e o laço, o q110 fazem com tanta destreza, 

(1) O Dr. Alc1andre Rotlrlgue[O Ferreira. fallnn1io dos lndios das margerís dos Rioi 
do Parà, db : que da pesca é 1rue. ern todo o anno se vive. e esta ou é de pei1e. ou de 
tar:taru~as~ Só pelo vasante. "º tiríl a niaior cópia de peile fré&co~ e este ou os tiriio das 
tapar.c~ns_,ou o pes~lo à linha, 011 ô- frechõo. porque os ntoradores nio usão de redes. r 

Então ·corra algunaa fartura ruais se -vive; porque pnra as ruesàs delicadas se pe1cão, a 
JH'!!Cada, o naandubé, o rnapnrà, e o Uçará; e para a geHte de trabalho, os surubi•t, 
tucunarés, as rayai, as 11irárnra!I, plrouibas. piraurucús, pei1es bois, e outros pei1es, 
ou rnarnnaaes aqualicos, selvagens que se pescão, ou h1trpoão ern quantidade quando 
se lhe faz a diligencia. Porérn toda e9ta fartura não dura roais do que o te111po que 
con11ta do lit. 9°, onde frca dito que o rio principia co1nn1ununeute a encher ptlo 11u.•1 
dt~ ft,cvereiro, e a Vtttar eelo de Julho. E' certo que tambein de inverno se tira algurn 
pei 1e f re~o: porém é tuo !lórnente o pouco que cahc nos cacurys, e nas tapa~ens; por
que, reti rãndo-se .o pei1e para dentro do!I lagos, internados pelas '""rgens onde ach·a -o 
sust,.nto preciso, nio 11the quanto basta para ser frechado ou pe!!cado : suppre então o 
sntgodo, S(f é que tcrn havido a providencia de o 111andar salgar pelo v.eriio : mas l'Sl!l 
salgia or~iuaria é tão rnal t'eila; jie porque se nlio espreme ao peixe toda a sub9tancia 
oleosa, e jlt porque se lhe dlt o s~l con1 n1iio escassa. que, do· que se salga ern particular. 
pnra o susteuto dos ludios, e pretos de trabalho, procede a n1aioT parte dus dysenterias, 
e outras enferrnidodes de ·podridão. Con1 uni alqueire de s.al ~noido, não salgiio rnenos 
de vinte arroba!! de pei1e. O piraurueó bern salgado e sec.co é. o bacalháo do rstado; 
asiirn corno o peixe boi de ~loura. imi'a o atum do Reino. Veja-se a ~lemoria sobre 
o pirauructl de 30 de Abril de 1787. A tartarugll e a vacca quotidiana das mesas Por-_ 
t uguezits: come-se a !lua carne cosida, assada, frita e ensopada; e da mesma fórm~ os 
seus ovos, segundo con11ta da ~temoria deste tilulo, datada de 3 de Fevereiro de 1786_. 

Sendo as tartaruga!! do Rio Negro tnuito melhores que ns dos oulfo!I riQs, 11ão tam
bcrn rnuito rnras: das que se J•es~ão ~os pesqueiros dos llios dos Solin10es, e do Anta· 
zonas, !l11stenta·st a tropa da 'guarniciio da capital; os Irulios empregaJos no ~erviço, 
e os ha.bitantes que as naandio pesc.~ar eAa '. alguns dos ditos rios,,ó estado ent que ella$ 

• se uchão, u distancia donde veria, o naodo de 8$ transportar, • a occasião; tudo isto 
inOue ern r{lorrer grande parte dellas, antes e depois de entraren1 pora os curraes, que 
são uns lagos artificiaes, em que as conservio. De 2,896 tartarugas que entrário no 
nu no de 178ã para o curral da Capitania,rnorrêrüo 1,600.quc se não aproveitárão: no 
de 178.t, entrárüo ·2,710, e morrêriio t, 217; no de 1783, entrárão 2,892, e morrêrão 
833; ern urna palavra, da~ lS3 • .t68 tartarugas que desde o anno de 1780 até o õe 1785, 
entrárão cm ambo!I os curraes da Der~aarcação, e da Capitania; aproveitilrão·se tão 
!lóu1ente 36,007, e morrêrão 17.,\61. Ora, tendo o Sr. Joaquim Tinoco Valente, orde
nado ern carta, que dirigio ao terceiro ouvidor·geral, na data de 23 de Maio de 1777, 
que para o sustento da tropa se pagasse cada tartaruga grande a 160 rs., e pcqucua a 
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qí1~ niio ha animal,1lor mai:; correllor.e nem ave,por mtiis veloz.que lh~s 
escapem. _ 

As vezes ~rmão o laço na P?nttt de uma vara, e conforme a <líspnsir.}io 
em que o põetn~ levão-nd tão. sutil e certeiramente ao p11ssaro, que' quando , 

- 1 . 

tOO r11. Segundo a V. Es. representou e mesmo ouvidor, quando achou lesivos 1eme
Jhaute1 preços . propondo que a 200 rs. se pagttsseul as grandes, e a i60 rs. as pequenus. 
E tendo V .. Ex. R(Jprovado, e r11a11dado executa~· aquelle arbttrio, em carta de . 1~ <te 
Fever~iro de 1180, ficit seni.&o facil de calcular o preço, e1n qne supposta a dita rnor
tandade, vjerâo a irnportar as <1ue se aprove'itilrão. Porém ei-tes calculos e11tão feitos 
en1 toda a sua extensão; e o couhecitneuto que delles tem resultadn; é que calculadas 
as despczas em que ruontão os concertos das canôas da conducção; a conservacã1o das 
easas dos pesqueiros; os preparos, e atavio11, de anzoes, linhas; harpões, frecha·s. pol- · J 

vora, churnbo e ferragens: os jornács e o sustento dos lndios pescadores, é con<t'uçtQ:.. · 
res: cada tartarug11 que escapa, não ve1n a irnportar n1enos do 11ue 400 rs.; conatudo 
'lUando n3o ha tartaruga, custa muito a passar, mórmente a quem tem familia: é certo 
que para semelhantes casos.' cada um t.racta de reservar as suas criações de porcos, gal-

· tinhas, patos, perús, etc. Porém esta providencia ~ncontra õutra ~ifficuldade, e ve1u a 
ser, a do falta de sustento para ellas. · . ' -

o que .eu creio que certarnen~~ pfocede de não tel'mos nesta parte . irníta_do aos 
Hespanhóes nossos vizinhos: ellcs t~rn assentado que da introducção dos gados, vaccum 
e cava li ar, depende a permancncia dos seus estabelecimentos. E sem duvida qut urn 
é o rnodo de conquistar, e outro o de conservar: nesta segu,ida parte nós outros não 
sornos os rnodel os; visto que ern 111nbas aqucllas operações to~arnos os extrcrnos, por
(1ue o ql~e conqu ista~nos corn excessivo calor, con.se!v·arr1os corn excessivo frio. O' que 
necessariamente assam deve succeder aos corpos rnonstruosos e111 graiadeza; porque, 
distando rnuito elas extrenl'idadcs,o coraç•io,que é' a .foutC' da vida, qu.and~ a ellas chega 
0 sllngue' que as deve anirnar, tanto pel .1 sua rnenor cópia, copao pela sua dis'tancia ao 
eo racão, crrcula ruúito lentaruente; e daqui ao rncnor gr!tu de fri,o, procedern,segundo 
os ternpe.-.mentos, estas (riezas politjcas,que tanto dispõe para a gangrena as extrerni
d.ades dos .grandes corpos. Que111 deixará. de ouv!r corn a,sso1nbro, que .cm tudo o Rio 
Negro Portuguez, não ha ao dia de hQje 400 cabeças de gaclo~ vaccu1n 1 dej1eínos o l\io 
Negro para entrarmos no Branco, que é una dos seus conlluentes,· e vercrnos,que nem 
por f1tlta de informações. nem de ordens que se lhe seguírào, está ainda por su intro
duzir o gado nas suas vastas e ferteis carnpinas. 

O prirneiro que informou dellas por escr~pto,, supposto que pelo que ouvi.o, nos que 
as virão foi o l,)r·. ·Óuvido-r ge.ral Franciseo. ·Xavier Ribeiro de Sa111paio, na sua Rela
~ão Geographica .Hls~orica do RiovBranco da America Portugueia, 'escripta no anuo 
de 17'7'7, onde se e1plicou assim: · · 

«< Dev!'-se notar antes de tudo que á extensão dos cam-pos, que os faz capazes da pro
pagação de milhares de cabeças de gado, corresponde a boa qualidade de pasto; e 
<JUC ·OS 1nesmos carnpos sã'9 regados de perennes aguas, e para o necessario refrigerio dos -
:artlores do sol, abrigi!dos .4as s·ombras dos pequenos .bosques, que por elle11 espalhou 
·a nato.reza.... . · . . · , . 
, ,, A facilídadc de se transporlllrem os gados áquelles campos, é o que tambcm pre-. • 
1Cisantente se deve advertir .•.• Basta para principio de estabelecim-cnlo passar os gados 
·que · se achiio nas povoações do Ri~ Negro, Aulaz?na5, e Solimões, onde te1n tido 
-pouco augmento, por causas que nao pertence aqui tractar. Este transpor.te por meio 
«la navegaç~o não padec~ · difficuldade algurna. E ,supposta a pÇ>ssibiHdude e facilidade 
de se estabe{ecerern as fazendas de gado 110 ·R'.io Branco, é necessarió mostrar quaes· 
são as utilidades que de(las resultitrão : _ 

- (< 1.ª Consiste na dilatação do conlmercio interno e externo, de que os ga<los)ão 
·materia, carnes salgadas e seccas, couros e sebos, o que t1ldo ê de consu1110 certo, não 
·s6~nente no interior ~as prov~ncias ~a -Arnerica, mas o obJect? de exportação parft ·.o 
'rei no. Para prova ruto é .preciso mais do que trazer á n1e1n~r1a .*> lucroso co1nrnerc10 
que nestes artigos faze111 as Capi·tànias do 31af.ar_lhão, do Piaulay, de t:ternambnco, 
e a1 mais do Brasil; corn todas ellas póde competir o Rio Branco, que tern muito 

'·maiores facilidades parâ os tránsportes,do que algumas das referidai Capitanias. Todos 
.os ditos artigos produzidos <los gados, por n1eio do porto do Pará. podem passnr ao 
Reino. A viage1n até ao Pa.rá, é de u1n ntez,~om a suavidade d.e segnil' a correnteza dos 
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f'llr quer yoar,f'stíl pr11~n poli) -prs<:o~o 011 pés.Ttllúhem r.mprr.g~o a··fr('r.ha~· 
parn a pésca <lo peíxe, o qne fazern co1n muita destreza, em modo qne o 
tttravessão com .a ponta della se é grande o peixe, ou matf!-O P!31o 
ch<)1.p1e dtt p:1ncada,se o peixe é p~q.neno. ,Ern geral. a pescaria é feita por 
meio do sumo de erv.a~: co1no sejii1) it~.s folha..; do .tini'>ó • .:.io cruf)pé, an- -
tfaar.4. qua,e:nbebetl:in'io o peixo, o ·.;tpanhãn corn facili<iade,P, IHl ra o qu_~ 
fztzem uma tapage1n, ·e quando a agqa se acha repre~a, dissolvem as ervas 

. . 
e o peixe 1norrc. . 
. Alérh destes: meios usão dos covos1 ;8 q~1~ . chamã<? ~ruguy ~oandipi4. 

r .io~ •. A mesma cidAde d~ Pa,rà dlirá lOtitl cousnfno á rnaior part~; dos naencionad.os 
artigos. Porque, posto os·cà1t1f)OS da fcrli'I e ~rande Ilha <lo ~farajó se achern lle íu 
vovOall1t11 de ga<lo, aiuda assi111 conso111e O' Pará una ~r..ande nuruero de arrobas de 
carne secca, qlle. os negociantes da IJ:ihia e Porna1nbuco lh<! introduzern por rneio da 
J)avcg;jc~o pclà tosta fei:a erra surnacas ..• · . - , r, · · 
· ·<1 2.a· E' a 1Je i1orcorrcr . con1 . sub~istenoià certa 

0

à Capitanh do 'Rio Negro . .•• 1 subsis
tcncia :i.:19 p0V08ÇÓCS, .situad as O<lS ~ll1S rnargeas, r tão prcearia e ÍilCCTt11,q11c. faz, qÚe 
nas mt!Smas !le viva, ern c911ti11u1 falt'l . Poré1n esta f1.fta ~mais geral e cunhct icla na 
Villo tf&Barcelloi;,a capital d<t pr0,vinc(a •. ~ch1J-se .. o~.llR uml\ guaruiçi\o rnílitar, gove·r
na•lor, ministro, e 1naior 11111nero <le h:tbitantf'!I. Tód1t ~~ta p ·lpula(~iio subsiste de JH•s
e11rias1. na as pri 11ci pai 111eute de tart.arugas. Advirta-se logo, que e1n c.ert0>s te na p os do 
anno n.,111 peixes. nérn tar_tarugas se pPsciio no Rio ,NP.~ro. Que Ai-nda nos te111pos de 
'""ior abunJit11Cia. uão fcl'tilisàl>. c>stus .p~s..cflrias li capital= Que po,f esta rai~o, para 
c~ntribuil' ·co1'11 certa substs(eucia á tro1H1, ao hospital r eal ; '.e í1• rcaes obrits, está · per
u1ano11tc 0111 pestjuoiro uo Rio dos S 'liuaões: que para a conducção Jo pe11c salgecJo, e 
tarLaru.ga~ do tlito pesqueiro á eapitàl, se _gastão a_o 1110110 ; viate e tfUctLr.O Jiás de viª-
gen1: (Jll~~ as ~artarugas .nesta dilàçã() 11a 9rre.1n ern grau<lJ! 'nurnero; e as que esca1iiio 
thegão i11c1p:11.cs: que a m·1i , .. p·irte do 11nno os ope:"rarios das obrns reae~ p:t~ão unica .. 
naeutc eorn n rnção de farinha d.c rn·an1Hoea, que se lhes dá dobradn por uão haver 
pei1e 011 tartRruga: que os hahitante.; dn capital vivem rm· cf) ntiquadas ralt;is, po:-que 
é .casualidiute a1:h'ar·se de VP.ndA al~umA· tarttt.rugn, :e o~,iJUI' têr.-i LP"SCi11for, ·sern'pre 
exper'irnentão ns n1esrn11s taltas, por causR Íla ~sterHid~de f'fo Rio;' e p orque u111 un ico 
l•Ci(.ador 11ão póde abu111f1r u11aa.fa1nllia, por pequena que sejia; e a di rninuicão dos 
Jndiu11, nio per1nitte Jar 'a to1Ja a pesscla rnais, de ,u1n . » · , ' • ' 

1\. « NtSu~1111a habitante tio. Rio NcgC'o ·póJe su~te1ttar u1na ' dúzia de escravos. · Doiad'e 
· tarnbeua se segue,q~c é irnposs ivel 11di1:111tar·se a agricultur•i. o couunercio, e a popul'.1-

<:ão no dito rio. á aug111ç11to de . iu1 portaµcia cousi 1lerav~I. Porq uc, com.> pode111 
. florescer estes objectos, oude um habitante.,. está i1npos:;ibilitado á íU,,Stentar, u:na .Juzia 
, de e~'cr{IVos ? » . · . .· " . • , , . · 

' Pelos· e1a1nes,..prs!lORC~ que ne!!la m~teria~feí o Dr. Astronomo .Antonio Pires dn Silva 
Ponte11,quando alli esteve. ta1nbem ellc reconhccen' a propried11de, que tiuhã() aquellas 
campina.s p11ra_a intro1tui;ão rlo. gado: P. do 'J UC nisto observo•J, e r~~flectio, 'd,r:~ c'onta 
em Part1e1~açao em 19 de Julho · de 1781, rt•sponder1da ao q\1e, ao mesmo respeito, the
havia V. ~1. ordenado na dat·a·de 2 de {)~iembro 'de 1180. l 'a-.ube111 eu~ que vi' e 
a11Jei poroquelle11 ca111pos. nüo 1Jei1ei de insistir ·no naesnao pela minha parte, segundo 

. o naostr,a a cópia de u1n dos S)~ d.a 111i11ha Participaçãp, que dalli drtigi a Y. t:x. na 
daLli tle 27·de Juíabo Je 1730. · . . · · 1 • · • ~ 

<t ~ Quauto ao ga<l•.quei;crn duvida algunaa,se deveria int.rodui.ir nestas ca1npi11as, 
uma só rcftesão faço, que e1uqua •~i.o V. E1. aqui se ac~ll, lembre-se .de fazer este bem 
á Cupitan ia, porque t.k·pois de V. Ex, que111 sabe o q.uc della. será 1 Nada custa ol'deuar 

. a V. Ex. que a canôa das tartarugas viu.lo, corn10 v.ern,vasi:r, tràga p_ara u povoa~ao de, 
CRrmo, de cada vc:r. duas vaceas, até o numero de dez c~beças e um ~o ·Jro , por agora~ 
'a!! quaes pod1•m ser rntca·das das povoações íjess~ ríç., e o com·nandante as pôde manrlar 
conduzir do Carino para citna: principij? V . .Ei. ; que no principiãr consiste .a diffi-
culdade. » . . • ·· . 

- Isto e 111aisq.rre i~to sabia V. Ex .', porqtu• ar11h11V'a dP gov~rnar um ;.~vuio p~r:l ondP.. 
a resl'eilo J os ga<l os da Ilha Gra1111e d• Joaunes, ti11bã1> sido ~1pe.JirMs d1lft re11tes 
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r no ~t\.)DO o~ COMER .~ BEBER. 

' . o~ Indi;lS, não lêf!l coino. os povos ' cj\·i~~ad'oS'témroprefixo p~ra '"a ;~fi-
rnenta<1ão: come1n en1 todo o rlecurscJ do ·dia e da no1te,e mesrno a t9da .a "' . . . ( ~ ' . 
hora e rno1ne11to; e ten<lo o q~e comer não guardiio; repnrtern com os seus 
:unigns,de rn1'1<lo,que de· um peixh que lc!til1iio,dividem7n'<t CC)m to<los,1 ·ois 
tt)n1 '·~orno qnalidacle primo(osa a 1ibe~i,1idadP,e ~ vilania,.qualidade inaigna, 
injtirio~a e i1nperdoavel. .. · . · · . -

_ N_u~rc1n-se, como· refere Silniio de Vasconcellos,de raiies das .pli:inlas da 
' ~ ' ) 

.,_ . 

onlens, .tanto pelo renl n1inisterio, côrno pelo seu Excellentis!lin10 ' antoc~ssor; &!!SÍln 
eo1fto 'das oi·deus ao 111es1110 respeito· exped·idas 110 1-{0Verno gerttl da Capitarria d~ J\f ntl·o 
Gro!'so, e ao parlicular dado á Piauhy; estava V. Ei. informado; seudo todas ellas as 
que vii& in11ic:idas 110 seguiitJ.c Jntlice. . . ... . . 
· Aviso da sucretaria de cst11do dos .negocios ultramari'nos, elpedido io E1111. ·Sr. 
Manot-1 bernardo de lJcllo e Castrp, na data dc•13 de Juuhu de 1761. ,. · 

·A cai·ta regia d-e 19 do· referido' níi:.z e ànno;: expcdiaa ·ao ·Exrn. Sr •. D •. intonio 
Ri>lirn de ;\loura, qua1ído go'vernador, e capitão general datinpitania do lfatto.Grosso. 

· Oi1tro ' aviso da rnesma data :que a sobredita carta :~regia darigio a. V. Ex. quando 
ftovernad or da Capilnnia rl-0 P1auhy. . _ • · 

A outra carta rçgia do 22 ,de Dt!zernbro de 17f1.i, tarnbem dirigida a V. E1. no dito 
governo. - ~ ,, , " · ' · 

·O aviso de 6 de Novetnhro de 1161, dirigido Ao E1cellentissimo antecett!'or de V. Ex • 
,,.re .foi l i que rnandou publicar o's dous riandos de 2ü ' de i\larç~ <)ê ,1761, e de, 20 ãe 
Dczcnrbro de 17()8. · · 

Ultiiil111\t et)1.A as prov1dencins .tJUe V· Ex. dc·u. no·,t~mpo do . seu. g,ovcrno, e são as 
(1ue const110 do despacho proferiilo oá data de t3 de Julho de t-713: "SObr~ 11 rcpresen-
1.acão dos -., fficiacs .da c1u1111ra da c.idode do Pari; a da çort11 da' rl1efn1a da(8: dirigjda ao 
in;Pect1J'r gorai 1la Ilha Grande de Joanne!, a ffuetn éoniiuuou á d'irigif.'·il ·de·31. 'do 
referido 111cz·e anuo; a de 13 de Outubro,ta1nbe111do1nes111ó anno. e a de 10de·Junho ~ 
'le i77B. 'Alé1n do ' outro des(Hlcho, que ta·1nbern pro ferio .. na (,lata ~e 3 de Se~e111~ro 
de 1777, .,obre a out ra rcpre~cntnção <1.os n1es111oi; olliciae:§ da canulra .dnquella 'cidade. 

Pon~tn, para de toda~ aqul.'llOs provitlenc.i:)s fazer V. E.~· n op(llicnção devida ~o~ 
can1pos do Rio Branco, obstitriio os rnoti'vos que na' l11strucção 'datada de 30.~le Dcze1n
hro d,e 1186 expendeu V. Ex. lorgarnente,reco1nrnendando.,o que dcllll consta llo llhn. 
Sr. Mauóef ·da Garna Lobo de Ahnado, quando de orlte1n·regio,passou llquellc districLo 
e1n diligencia da actual dem11rc11çã'o de Jirniles. . - ' , . 

« ~ t.:111n-esta rncsuà·a' occasi.ão dispor•, ·e ordena,,r~ V. E,t., qnau·to o 'b~m -do, a'.u
J.rn1ento ·daquclle novo estabelecimento, cousidernr util e eoHvcnicnte.~ e ~e .'âpprovei
t11rà da fl1csn1a opportuna '({on.iunctura llar:a taze:r ·j>ra~lt:;~r:c , persua.!fir todas as nações 
de lndios dal!i habitadoras, afim de 'JUC vcnh•o deséendo. ·e l'C ~~st11beleçio .1(a·quc llas 
nova's .povoaçoes, ou em outras acresc1das,tp1e melhor lhe pareça: fazendo eu 1r alguns 
gcncros proprios para a~sitfl sé Bn'irnare111, ·e pàra ga·~Jbor se f'llcilitarem ~ n1c~m9~ 
utcis e interessantes Jescimentos. Aiod~ . pelo ulti.i:tJO ~euipo do. meu ;{o ver no dcst'e 
<'stado~prrtendcrido e1i introduv.ir nos eiteos.os c-fert~is campos·daq<Uelle dit1tricto,u·rna 
pnrçiio de gado vãt-eu111, que vindo a razer a melhor subsistencia desta Capitania: wi·n
eipal~nte n.a parte n1ais farninta deste rio,', pode~se t11n1bc1n . ro~necer a do ,Parü;~om 
êarnes seccas e couros~de não 1nenor Interesse para ·o~moior provhnent_o·e confhacrci'o 
da dita '~~ll.fJÍ tal da Ca pitan i1J.; e tendo-me a esse fi;n destin.ado,e ~e5:ervado as vacca.s. novi
lhas.e alguns touros,que se aclrnvão ria vi~la de •Je111que·r;junto lt fort,aleia d·c ·o _bidos, 
as~im como dcteruaina~o de se introduzir junUunenle atgu1na porÇ;ío de eguas, e de 
cavallos,quc 1t1elh~r houvesse ~e facilitar as vaqlleja~as; tud()' isto tc1n difficttlla~p 11~0 
5t'J ós actu;Jes serviços; e 111ov11uentos do de1ua.rca<;ao; roas . 1ncsrno as dcso1·dens, que 
ino,tivo~ ~ 1lc,sP.rção ,daqucllas : outr!l vc~ res~l!bclec:i.da,s, p~vo~cõcs. '. _ "· '. 
- Conv1nn pelo 1nenos, q11e das 111es1rfas pe<1uenas porçoes ele gado, que sem prospe

r11re111 e\iste111, por àlgu•na:; des,~&.., ._outras p11voaçõcs da Capitania, se. façiio para aJli 
p:1ssa1· algu1nos ll'O\' ilhas, e a_lguhs touí·o~ , , para se ir pron>ovt•tHlo o referido util esta-
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' mandioca, do aypi, do iuliarne, da ua,tata, d1) carfl, do mangorá, dos Je-
g•Jtne~, das earn<>s de s11as ca1;as, peixes de s11a.s pest:•is e frur.tos <los 
~arnpos .. Ui;is C(;)~lt.11nào corner sss1H~O em L\.l'.asas, ~>u cosido em .pa11tdlas, a 
q,ue ·clfarnãó Nkaen1rpJpó, Je cujo caldo cúrn far'if1ha de in;inuíoea, fazH1n 
cspecie de papa,a que ~hamfio 1uingáo ou nii:ndipiró. Oulros itpe11as lúslc"io 
a car1ié ou peixe ao sol, e assi1n com~n1 (t )·.Outros faze1n u1r1a covtt na terra. 
e forrão <i f11nt}9. t:o1n f0.lhas de ~rvores,_ ~ sobrepõe1n p carlle ou peixe, e 
r.obreip-11'a C(ifQ folhas~e· dépois,comvterra ; fazerrt f•>go sobre o rova, que 
julgão conveniente; e cnlã~. de-scobrindo o assado,coment regaladamente. 
os· peixes cniu<los e111brulhão em folhas e <JSSão no horr<tlho. . 

X Nüo se serve1n, de colher para comer farinha 011 legu1nes,e sim dos dedos 
:- ' .que, con1 destr~zu, ~tlirão á :hoéa, sem 'que lhes cuia a meuor .. qunnti!IÇJ.d·c~ 

Não. escolhttm o _alimento,.e pa·ra o que· co1nc1n· até a carne ~do 1nais i1n
n1nndo animnt. corno s:ipos, !agarlixas;etc .,e bem todo o genero de fruclas 
silvestres, á excep1;80 <los venenosos. , 

De.. ordiuario ,não Qebem ~~qu~ntq c00Jem, e neste espaço 'guurdão o 
' • r i , , • 

t 

• • 
• 

hcleeimento; e que ~a Capitania do Pará, se fizessem vir algumaii ·eguns, e a.lguns 
1 t•avallo·s:pàis, logo1ti:ue fôr possivetl co'1no n1uito a V. S. recorurnchdo;, para qu1>, 110 

c:aso· de que e:J o não Jlossa conseguir no · re-stante ten1pQ ela t111nf\a e1istcnc.ia, V'. S. 
11a qualidade de actual governadt>r da n>esrna Capitania, o haja assí1n de prorr.1ov<·r, 
ranLo q1,1e algurna opportuna conjunctura lhe per1nittir <le realizar aqueUa tão· inte-
ressante providencia. ' . . · 

<tDnn:1e resultou que para principio de estabelecimento fil'~riío introdu?.i~s .naguclfe , 
rio desescte calJeçag de ~a•lo ''.accurn, e rnuit~s ruais ficarião inti·oduiidas se, na occnsiao 
J•r'esente, se não cornplicassena umas com outras <llli1?"e1u.~ias, dcpend<•ndo todas efh1s 
de nu111ero de gente~ e abundancia de n1antitl1cutos, st·gu11do a seu tcrnpó co11stará da 
participação da via~en1 ao Río <Branco, quando me fôr possivel'concl.uil-a. Co111J11úo 
co1n a materia deste titulo, que ve1n a s<:r o sustenlo dos habitantes tio Rio Negro. ». 

' ' >. ~ 

·(1) Q Dr. Ale1an(Jre Rodrigues Ferreira díz gue os utensilios don1es~icos dos fn~flos 
fõiío algur,nas P.~ne.blns fldtas a h1ãó, das que-se charnão i

1
gaçabas, redes p.a~a,don11i1·.e1n, 

a que -se Já o uorne de 111aq uei ras, e são de fio de folhas dá pai n1ei ra ruurity; rabaçol', 
cui:is, balayos, gurope1na~, lipitys, abanos, ralos, e todt> o n1ais tre1n pi·cciso para 
fabricarem os beijús e as fàrinhas de mandioca. As pedras 1nais duras,depois d-0 levi, 
gada~, lhes servern de rnac.hadinha.s; os dentes das pecas. e das cotias são as suus g.eivas·. 
q formões: · f'altão-lhPs a~ fcrra'n1cntos, e todos os niui_s subsídios· da a1·te. Co111t1ldo 
niio se admirará por certo à sirnplicidad~ · de sen1elha11tcs ~tensili9s1 sé se- rctlectii·1 que 
os esforços do cspirito, e da iuduslría dos · povos, que cru nenhurna outra cousa se 
excrcitão, senão na ~ucrra, e na caça, só a estes dous objertos se lintitão. Corn o iodo 
o seu sustento e vestidos são muito sin1ples; tarnbern o.s seus utensílios, são poueos, e 
estes 'mesrnos grassei rqs. Accresce q1 re· cntr.e elles, nen hu!J'ª jdéa ha,'!de própriedade, 
tudo é "(J8r~ todos. Basta que um dos do Ton.cho t«>nha feitó um ralo .. ,p;_ir.a todos eotn1-
1·cm .eul direito de se s.er,virem dclle: a su~'Tndolenci<1 náturaJ é outro obstac1tlo,' q·ue 
t:nco1iti'1ra rnultiplicídt1de dos n1ovcís, e o 111achinisn10, e a couveuiencia d,a sua ltOns
trucção. Princip1ão fria1ne11te a fazer urna n1oquiru, contiuuão corn: jJóuca actividade, 
e co1no se fosse111 umas crianças,qualqucr bagatclla bnsla para os distrahir. U111a cauôa 
<'ntre as suas rnüos''tkcga apodrct~cr de velha, autes de a· ooncluirem, e n'este .des
•·uido.de si n1esn1~s, ·uns :le d1~ttri.gucn:i u1ais do que os ou,tros. De eu~re to~lo o Geut•o 
<) 1\lora é o que meoos se tracta e ·s-e, alf.nha . . Os seus 1nestnos ornatos sao rnu.1Lo grossei
ros: as redes e111 que·c,for1nem, são meros febras das. cntrecasras das arvores. A sun vida 
e'~ de corso ; os seus estab!!leúHne11tos são v,1fantcs, e incertos. Os hoLRcns sórncnte usao 
de urnas langa:i, ou saiotes de fio das folhas das palrneíras; as rnalhercs audão lodos 
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maior silencio, poréo1,tleµois de refeitos,, behetn agua ou vinho, que pre~ 
iiar~o de fructos e raize~, sem a n1onor reserva, até cahirem babados. 

Ha eotre os lntlios dias reservados para grandes festas, que durão de 
ordinario tres dias, em os quaes não comem e sim bebem. Antes do dia da 
festa audão alguus <le cabana e1n cabana,dansan<lo ao so1n de iQstru1nentos. 
e convidados os demais para ·a folgan<;a,' põe-se tudo e1i1 n1ovirnenlo,e por 

· <:ausa da 1nuita bebeJeira ás veze~ appar.ecem pancadas ,e rapto de mn· 
lheres. , · 

Autes da co1uida não lavão as n1ãos, e depois della limpão-u'as nos êa
bellos, 110 <.;Orpo, e e 111 qualquer outra cousa, que encui;it~ão. 

Comem asseutados no cliào, ou deita<lus uas re<les,ou en1 cócoras sobre .., 
os pés, ~ uilo 1J8Ssão disto: . . . . 

PROCESSO QUE EMPREG.\O OS INDlOS NA F ABIUCA~ ÃO DOS VINHOS. 

São de muítas qnalic:l<tdes os vinhos,de que usão os Indios, os quaes pre- ~ 
·pariiO ern grandesjarras,á q11e CiHl'IIlãO f g~Çaba.; pura a SUa fabricação ern
ptegi\o o cajá, o aipy, ( qt1e arra11jilO de diias 'J1HlnPir11s) à qpe chamfi.o ca
ny caraçú e cany 1nacacliira; de rnilho,a·que cha'rn iio Abati,uy; de ananai 
( qne emue!Jeda logo que se prepara ),a que chanlão Nanavy; de batata,a 
que charnfio jetii·y : de jenipapo; de rnandioca,a que ch<i1niío tapicuy; do 
1nel de abelhns ou de assurar,a que cbarrião garapa; <i e.c<ljú,tão bem feito, 
e em tnnta copia,, que se póde ,1·onfundir.corn o .vinho de· uvas. . 

. . Prepa~io espremendo ·as fructus na~ _jar;·:rs~ on.de os '-d._eixiio por t~tJ·to . 
ten1po quanto ferva,escu1n~ e ferment1~, ate que fique ~~.estado de vinho 
rn~is ou menos azedo, conforme o tempo (1). ~· Y' 

Logo que o vinho e~fá perfeito <'ome\,<lO a heber~ e nnÕ'ttcab:ío emqnanlo 
ni10 o esgntão todo, em hora vomitf' m. Dnrc? nte :l hnhr.de1ra and5o á roda, 
Loilando, até que· tudo acab(:;·, e elles volteu1 ao estado ordinario. 

, 1 .~ 

(t l O Dr. Alexand re Rodrigues Ferreira diz, que os vinhos são -Oe differentes quafi
da<1es, os que se faz~m de mand ioca; e o mais commum entre todos, é o chamado paja,~arú. 
Tirado do forno o beijliguaçú,quando q uente,e en:;opa dos uns puucos delles e1n agua, os aca 
nliio nu chão entre duas camaâas de folha de ambauba , onde 'Os d eixão ticar por q uatr·o até 
cinco d ias at6 abolore1'erem? Em elles tendo.adq uiridv-um salJ01· d oce,os .côãu e reco lhem para· 

- dentro df~ grandes talhas, onde os .cfeiX-ão azedar, se o qucr cm1 f<lrte, ou o bebem logo,se ó 
, querem doce. Para .ac!-!leraren1 a fermentação, crn~tum'ão alguns· Inclios, misltlrnr-lhe !llgumas 
porções d e beijú n1àstiga1lo µelas velhàs, CUJa saliva p1:01nove ,, fu1'111eutaçàu aos turmo's tlo 
seu appctite. Outros víohos ha que tambem se fazem.da mandioca, das batatas e da maca
cheira,aos q uacs ~e dão diffcrcntes nomcs,con10 são,n1ocorúrú,g11aribu,cachiry ,cai:>iiuma, etc.: 
porfm estes ~ào proprios dos lndios tia Capitania do Parã, e ainda do Rio dos Solimões. 

(.lne geralmente chamão vinho . a todo qna lqu~r sueco esp remido d0s frnctos, sem 
pa!isar por grão. a lgum de fermentaçãtt, e neste sentido os vinhos mais ordi,narios, são dos 
suceos espremidos' dos coquilbos das palrneiras do assahi de ibacaba, e do patauâ, e das fru-
ctas das arvores do nmat )'., do tapiribú, do abacate, e ó da rr ucta do aoana. · ~-

AGUAl\l>EN'fES. São clestil~das das garapas da cauna, dos beij ús gua~ú ~. elo cacáo, do·caff,~ · 
da l<1n1nja d<1 terra, do ananá, do genipapo, do aoaj ú do mato1 do lapiribá1 etc. 

nutra obser vação se tem fei to a respeito da comida dos Ind1os,'1 qnal e'u. coo firmo pelo que 
li•nho visto, e vem a ser a da avidez, com que olles comem, e q uantn,menos domesticados 
são, tanto mais preferem à carne, e ao peixe,, as fructas das arvores, e dos arbustos rlomes
ticos e silvestres. o que deixa entender que ao menos grnnde parte <lelles, é mais phitiph11ga 
d ·1 q11Qr,ar11ivura. Bc clles mudarem '1e •1Íeta <ruaododesr.i~m dos<wtào l)a r;i as nossàs pov0<t
IJV\!S, e ue~e cntr a:'Cll} a t:..:Val' na~ caniti::í,0 Ui.> IJIJ1 X.~ Hh.Ü~ :SCÍVi.lt)\.!lll> 1Jl'u1;t.:<.h:!Ul a::i Jy.:;euterias 
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DO l\l0[h) . D~ OOH'.\llR' DOS lNDIOS. 

As carnas or<linarias dl)s. Indios s<io redes de a,lgod<io ou de 1~:1lhR, por 
elles t'.aprie11das, as quaes Siiü sirnples ori lJorrladas,confor1nA o gosto. A·r
rnadas ell;is nt1S cab(luas <iu Hntre as arv.-•res, .mel.tem-se dentro, e corno ui o 
t ê1n coberturas.quer Je verão ou iuveruo,couservào lurne etnbaixo. A lguus 
dormem no 1:hiio, ao red•'r ue uma fogueira, ou em circulo della.lendo o.s 
pés para o lun1e, e assirn p~~s'~o a noi!e. <' 

~ 

Có1no nHo têrn nccupai.:ões Íl'nµeriosas,uão madrugão muito,e se agasalhiio 
cedo. En,tre.algu1nas na~ões ha o costume de pela madrugada o principal 
da cabana,se11tar·se na rede, e por espaço de 111eia hora exhorlare admoesfltr 
aos deinàis para que vüo lral>ê.llhar, co1nn f<tziâo os seus anlf.passados, d-i
zendo-lhes as ceusas que hão de f1:1zer; e depois de levantado, cnntinúa a 
Jirégaçào correndo a aldeia, le1nbrando-lhes,q11e o passflro rei, que canta 
de rnadrUgi1da pa_r~ Ser OlJVÍdO dos OUlrus passa~OS, lhes ensiniio, que OS 

. princip~es fa i:Ju üquclius fallas e prégu~uu,que de 1nadrÚgi.-tda sejão ouvidl?s 
,dos seus. 

• 
DO USO DO TAB~CO OU f'UMO. 

J • 

~ .... 
· Usão o~ Tud ios fiitnr 011 furna.r o tahaco. a que tHmueín chari7ão pitig1na 

ou erva santa, · t~ para o 411e secc~o as folhas, e, cotn um c;1nudo feito du 
palha cheio d1~sta planta. atnc~o fogo n '11rna ponla, rnetti~ n 1 lo a~utra 11a 
boca, fic~o pilando por mirno Oll l"Qg1do, ~_evandü parte UO dia, OU da norte 

' . 

e outras enfermidades.de que facilmente morrem. De entre Oi muitos vegetaes que comem, 
irão aquJ apontada~ algumas fructas; serneutos e rai:tcs mais usuaes. · . · ,. ~ 

FRUCTAS EXOTICAS, CULT(V.\l>AS. Ha lJOúCO tempo· que pela Capitania d~ Matto Grosso so in
troduzirão no Hio Negro, o jan1bo e o tamar~inclõ . O flgo, a laranja, a lin1á; o !in1fip doce, a 
abobora,a mela nda,o m~lão, o pepino, a beringela, e o tomate forào t.ransplantadas da Europa. 
A taqueira, ou gerum U. dê machado, e o calo1nbro, forão introduzidas pelos Ilhi;os. O coco, 
e a ata vierào da Asia. 

INDIGEN.tS no~ESTICAôAS. São o ananá, a pacova, as sorvas ~rande e pequena, e a an1bauba 
da Capi~anta d? J~io _N~gro; a mangába tão .s~nient.e na do Paril,_ o abio, a t?ª.P~Y.ª• a goh~b~, 
o araçá, a acay 4- '.Ulà.l!~º· o rnurucuya;o benpa, o <1baca,te, o .tap1r1ba, e a cutita·1l}~, o aratic;; , 
o gen1papoaçll, o c~IJ 10, as quatro· castas de ba~1:1t'y, rêtépac·y_, menb.êca, e cur ub<l, o cacao-, 
o umary, o cupuaçu;·e cupuay,de q~e fazem vu1fios, o acurua-, o gennni, o tucun1aa gr<inde, 
a pupunha lisa, e ele gomos. · ~ . 

l'!fDIGRNAS R !lJtVF.STJ\F.s. O anaoá bravo, o açarána, a talAperi.rica, os mortin~os, o camapl't, 
o camaty, yuacamutim, arnbos os jupatis, gran<ie .e pequeno, o gna.iará, e gna.1aray, o uE>x y. , 
.Jnurexy,. pul'ahy, µiquiil verdadeiro, najlll'á, guariuárupiá, , tueumâ peque110., 1:uurun1ur't:i·, 
yuáaçu, umaryrana, uc'.\:yr,lua, a'.\:iu.á, cai·auíurú; carau<;tla, .1aratn?car1~, yaracátia, )' 11ápo1'0-
róca, caca.uarana, namuhyn1, co~uy, pepino 40 mato, uà1.urli~ · gen1p~poy, .u1nerr, ruap_!lra~
buba, e d1fferentns ca~ta;; de ingas, Ghamados ingauaçú, dito apára, dito xir1ca , dilo per1qu1to 
in~á, e dito soron~a. - . . . · .. · . . 

S1LVRSTllRS, DE QUE FAZF.~f VINHOS_. São p1·1nc1palmente os coqu1lhos das p_almeiras, uap~hy, 
ibacába grande, e pequena, patauil, tncumá, Qll;lCayá, múrity,,.C<\l'aoá, e cafaµay , anay~,- ~ 
marayf\, etc. • , _ . · . . _ -

8EMF.NTEs. Cast!!nha da terra, rlita sapucaiA, a do ~an), tucuma pe•~ueno1·vacova catlug.a, 
dita-·St.lrorocrr; nn1ary, o ilu~1, a piqúiar<u1a1 etc. - · . 

UAIZES. São, a b,1taW, eu ca.rá, a rndi;a..;ll~ira , o guariha, lan1uata1ana1 n1ery., l<1.1a pcqucllO 
e grande, ele. • 
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deitado:-; nrrrsuits 1·eJ~s . O <tl>nso.que fa1:~111 Ju 1~1nprego do ll\hfH)O, ns ern
]Jehe<la. provc1c<111do.:.l hcs o vo1uilo, e 11H~stno copiosas <lPjetc;ões. 

,As ·rnulheres velhas, e os euferinos, tarnl~P.rn pit;io'e dizen1, q_ue lhes fa~ 
inuito' bt~1n, tnonnenle no ac11~1que dá ·astl11)ttt, -rio,<lo ,esto1nago e t:nl.>e\oa~ · 

( .. . .. . ( 

AGRICCLTURA DOS l~l>lOi. 
; 

'A ·agric1iltura en tr~J o~ ludíos é rnu1·sin1ples,e pouco t.rahiillto;;a. tini it.iio
se e111 faí'.CI' pequeuas l'tJÇa s,0111le '-erneüo O 111Íllln, plartliÍO a inandÍOÇ(l ( 1 ) . 
a abobora, a batata, ele. , e p.ara o que cQnviduo aos d-Omaís para njud~ re1n. - ' . . • 

' 1 

(1 ) Quanto ú a~ric.1lt11ra dos .ln<lios, not;i o Dr. A lcxand~c Rod_1·igues Ferreira, 
t.1u r.111tc as fo11 1t•s do inverno, ti a 1na11dioca (• 1.:jUC tirao o pão e o conducto. Süo Ln11tas 
ns qua liJ11elr:< d1•lla, ns qu nes cllc~ di:-tin~ue111 pc l11 sua côr e sa!Jor; 1ior <'S!{Blhar1"1n 
ruu ito "u pouco, por durarc111 trJ \} ÍS, ou 1nenos' tc111po <lcbailo dn t erra, e po1: darei.o 
r11aio r, ou 11w11or raiz; qut~ t,11~ nel11 ·(•llt'S ac-h9rt!fn nas 1narge.u-s do Rio l'\ <;.gi·o n 1nc,s11ua 
fc•c;uhcl.hJa1le <111u t·en1' a:- do AnHizonú:-, e do~ Soli1116cs; ncn1 prcfer ire rn se111pr1i ~ 11iê
!hor quill .íclade clu rnáudi o~a 1·0111 rel ~1ção a.o terreno , e não ta~to ao f4."s~o ~roccd~·a 
l 1'rcµ ular11lild c• 1(0 seu re11d11n l:'uto. So c111 urna roça de uni 'l nd10 se achara.o µlantac.las 
n~ !'ci:uintcs quali.Jadr~, <ili" <'!'peci fic11J 1s J)l•l.os 110 : 1a~s que t.ern na linl-(ua .Hnnaó, ~e 
d1,a.111 :i o ' C:J1ril•!J• IJa!taroy, V!Ju"i!ftt, Arllil~th Aaattli!J, A!auàcuy, JJlepade. ;Jfepildey, 
S1tr1tky, .1/i (;Qbé, 1Jf1tcattt1bé. ilfetal• , iUa.quiác<i, Caricanahf!,lhtia.buky,,'Uaik.J], .il'1a.ia-
1u1l>é, ,}; a rnaruca .. f>o 1~tir<1h1/ • • Ça"aifJé, · Pe1tiril•y, .A'1Ui tiy, Aruky, .Atarubaqui, Uru:.. 
mahy , Uo.•!1ahy, Cacattaúé<vi1taky,lierecliy, 1Jauuq1d ,Pepui1' iquiqu,i, ;ll ac-uby, L~aboky, 
Uflo1·"tj. l i;ari bê, etc · . 

cAct· n·srt~ q uc nc111 Plies' tê1n a ~1·n1hra.nca dtr renovaren1 4,-e an.no& á annos, ns hitst<>&s 
que hão tYI• 1lísp1ir; vi-tv que as 1tás roçns "Velhns, <leve111 t<•r plfrditlo t:.r~~"l1d.e parte cio 
ie'u vi~or, 'IHi111 111eve111 H 't'"rra u•ir8 ·~Há d'n1·, l ugar no r.rcschile·nto<'da ~N.t:it ·en1 r.otfa$ i•s 
suns di111r11s~lc~. v;sto qtie ella gosiã de uni .tc1~rcí10 soho e al'euoso. Corutüuó Jà uiaudio- ' - . 
tll !'e' pre1mru u: 

1º A~ tap icwas 
2 º As ca ti 111 iÍ it s. • " 
~lo, As fari11h ns. , • . .. ,_.' 

. t&4.1 ()i; !1•djút1 ' ' l - ' •• ' ' ' ' 

1° 1'<tpior,."u. A!'si1n 'se charnn o\ 1níylo, 011 11 s'11h~t:111r.ia da ma!lsn 1Tn m}ln'1ioca ,r:llnd~, 
que! não <~tc·\' C u'ag"ua a.a1110Jl1·ccf,c11 1110 <·sti1 a cie tJUt? se fnz.'a fi~t,juha tlq af.{Ua. J)P~<·ns.
•·;atla e~ rnL:cla lf dita 111anoiocn,p~ro llH!lhodo qtte ·abaixo 11é1Hrá 110 nrtigQ daii fl\rinha i;;, 
vai ao típit.v.cpHi <· uni cilindro l<.i.i:i do,ou º'' <:a~ca ~lo Lulo <)e ~11íiru1nãa.ou de ~· a ~síta ra ,. 
ijUC r ·a lll<'lllor,porquc rlu ·:,a lllillS (O_llde pelo peso QllC ~(~ fh~ fnr., ,eil!'OffC, Ulll ~lH'l'O 
l1111arrllo. o c1ua'l.a11tcs de· sur fc1·vhlo) ô- urr1 ,11101-tal \'t}llCrio '11ara todo ~) - a11\ rni.ll', que o 
l>COí') ·1>oré111 l'cn·i tlo qu1• s1•j a este. sueco, depoii;' <lc ~l'tar a 11z.crfnr Ílor -um dia, e n<lu
Jiado c·o111 o sal. co rn a pi111 c~11 t.a c ·com o c:ra \'o<Ja, t.err;1, é a 111 ostnrcin do pai 1, a que i:e 
<lil o f!OillC' dr. Tucupy. ~las 1:01110 ac1uell l! succ,) ui:p rc111i1Jo do~ ti pitys, para os que fa·
l1rirão t;; piora <!111 i.r1·n11dc, s110 i11sif.{11ifica11tcs Jls porçõc~ da a111 ylo que ffs!'en t:io uo 
fu11do do!' \'a,Sn!" ern <JÜ C ASTt.~colhc~1u, l 11 ~·1H.las .q'tu! ~t>jiio as .rnai oi:es pnrçü!_!s d·a 111111ssn da 
111audi1}ca, e pn~s11tl•1 s por u:11.a pe11fdra,' ai; d1~i1üo pl·c1!epi'tar o dilo am~' lo; e este, 
<111 p•1is de l:n·aclo r<'.µ etidns \'C~ ZC's, 1~ uiai s frl1que11!e111'e11Le ;i -chamada tili)i ut:a . Os l11dios 
te111 o cui dado de eonservur sc.inprc e1n al{ua a que lhes serve poro n tacacá. Dentro 
f)111 uma pa11 1·ll:i, 11 11 tlc jil 1~sti1 a ~!-!' ll i1 u fe r,·er, la n ~·;io n li!p igca th~lu i da cin a~ua fria, e 
n g e lati na ciue .!;:Ili re:-ulta,dc pois íle ad ulla l.l a cutn o ,t.ucupy, e:~ o nl1119<;.,o quotidja11'0, 
e· 11110_·1·:iras v1;1•es oja11tar, e a .c.~ ia dos i11dio,~. Ha u\csm ~t1a}1i1{cu se fazen1 ,as trtls .l'~.,..c-
l>iin•çoes ~wµu 111l1•s: , , • 

1ª Fari11ltu de tupioca. Quando· repetidas asJav;i~ens, para llic corr1111 ur1i care1n 
tn~i or alvu ra. va i ao fo rno a ~ ra11ula1· , A u111 Cf!I Or 111odcra do. O uso quf' ·.d ~ lla :;e faz 
fO ll !liste <Ju cu1 a b;..· o~rc•111 l'<' r\ iJa t•111 ar:ua d1• 1 11l·~1n1 fó1·111.1 que o làt:.icâ, uu Jc iu ru
t ãv e1u agua f1;i-a , paru faicrc 111, corno c.li 1.e·1n os Lrúu cus, O[f'llO frese.a. 
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C•Jf!lO 11fin tên1 tli11hniro com '1110 paguP1n os sP. rvi1;os alheio$, ftt7.rm muitos 
vinhos<! ,e co1n elles ren1u11erüo a.os <.{lle" s'~ efnp.n~gão 11 0 1 servi~:o. Se rúic) 
c111lt:lue1n o trabêilho. que sempre se est1~11tle ale as dHz horas da manhêi, 
n.o dia scgu~qte torniiâ,, e para o q1Je sfr<.> re_1puue.ra<los· cou1 igual pqrçuo 
de vinl10, que; a que tiverâo no din antecedentu. . ' 

2ª Polvilhos. Quando depois das n1e!in1as lav;1gcus, 'a1nbc1n vai ao forno, onde se 
CO \IS<'rva u11r grl10 de calor 1nuderad1): por1lrn para !!O ••ilo gr:-tnu:lar, ha o 1·11id1.1~lo ~e 
co1u a's 111ii11s, -c1111111ant•> 1~íl!1S supJ>ortu1> o culi:>r ,do fõr-t10, e d1ipois c.0111 al~1111s cnscos 
de cuias, tlcsc'azer e Jcs111a11ch:.1r al:.cu.u grão, que ~e pretenda at~rroar; fa:r.e111-sc 1.n1ra 
o cab1d l l) : po n! :11, ft.! ne i rad us if uc scj:i..o) · s a p pi i e~~ Hª ru os 111es111 os us11s.,qut! a ~.a pi oca. 

:lª' /;orna. fa:r.crn col1sistir a ~uà dilfereric:1 ·e•n 111i11 ir 110 for11ll. co1110 us polvilhos: 
111as 1üo 1;.).11eutc ao c.tlor do s1JI. Hcslina·-se para os cngo111aJus: poré.111 os brà11êos 
ta111bc1n razc111 dclla alguns biscout,JS e 111assas,, ou si1nples: •!U 1tlisturad11 co111 a fari-
1'íh1' de tr'i~o. ,.· · · · · 

20 rarimiià. P~1ra se fazer da 111ass:1 da ·ni&tH.li oca de aguJ,:1 prcparnçiio.assirn· cha1na
~ln. 1Jcscascllda Qlll! elfa Sl!j1l, C rahuJn,c 'CSl.ll'ernidll qo tipity~ passa 8 S,CI' pislld;l e1u Ulll 
'piliio e espremida 1lc nt>vo. C11jng up '•1·ac;ões ele- a pii"ar, 1\ de 11 cst·orrcr. qu ·111to 111n is se 
repctcrn,tunto 111ai11 alva l'nze1n n l'ari1n1i 1,e anais fj11a. Peneira-se por u1na pe .1r.ir11 lina; 
leva-se 110. forno, onde !C. dév'c c9·11~wrvar u111' nao.,leTndo grilo <lc c;iJor, e lh>i' oudc ·a 
e!'pn lhão nos Jloucos, e a .:steu - le111·~c1c ruancira,que ·se não granule t1111lo, co1110 a (ari• 
1.li1á onlin<tdil : ~~r'\'C para calilus, uws~a~, etc • 
. ·ao Fiàrin.l~a de <Lfltta. E; a 1nai11 u·sí1al que ha: i>.Põe-se de , n1ólho n 1nan1liocn~ · 
~ •1ulil es'ti1· a arholleccr pelo cspa<_~o 1le• trcs ·lias. se é eu1 a~ua cs1ag1111J.t, t! pc lu 

· de q_uatro se é ern agua corrc·nte.,Ttrã1~-~ quando S.\ despeja bcrn a casca, t\ a ·,nassa j".l 
r . éit.l mólJc, e quer P.·rin .:i'piar a t'er111éit :ar. Oc.;e,•.sc.Hi.1 it 111ii.o, e 'P;l!is•hia pOI' uoa ra lo, 

' ' ti a ' 1Hcu'11rcr nu ti~ity. do 1d '' 11 :is~;,1 p1i.ta u111a gur·up.! 11~a r11l;i, e d~1lli p1rra o,fornl) • 
.F.Jle dev$.l estar <1ue111c p.1rit a rec·cbcr: p~l o J.ito forno ra m1tc11 -l.J1n co111 urn rôdo, 
deixl)~ldo-n tarl'ar 1uais ou n1c110~, segundo o gosto d,i pcsso1.1 p11rn ll UÇ1t'1 iie l'iii . ' 

Q.i1e de uáo pnssarcn~: a 1'1lassn da 1uandi.oca por pc nc~ras . 111.ai ~ finas~ e de ser 
111 111Lo perrunctorla a ruao de obra, que uo9 loa·uos se applH:ll as tar111has c111 grande, 
p1:ocede sahircru ellas dcu1.tsindau101íte 8raút1ue, ~ atorroaJas, de 111ara-cira 11110 f'acil-
1i1ente se quebnlo,os UCllLCll <l9s qu'e Ili 'c&JUt CUl,e CIO parth:ular os das cl'iauç.1s . ' ' 

~.. , Que se b;i dcllcu i<lo de úei111rê111 a 1uassa de u1u paro outro dia, ·a fariuha 11ue, se f<;tz 
delta. sabo m~eda. _ · ·' ~ " 

.. 

\ 

.. 

· Que quaulo ulais cosi1la -t.f a farh.iba e sccca aó f Órno, ta,nlo mais sé conscrv11 : co111 
tai;to que nc111 a çrnpauclrcua q11e11le, como eH11 aca,ba de se fabricar, ue111 hu.1n"itla. 
· Oue do o niio resg11urdarc1n bcu1 do ar, dentro dt\s tulllas,\ o.u cclcfros j.lnra on<;te a 

1·ccollleui, J'irocede o COl'fOU'fler-se, de iOl'le que vassa 8 causar aos ludios,que a corneau. 
a.s et1fcrJ11idadl:ll <1ue eu tcnbo plJscrYacJo, e que 111uito autcs de n1iiu observou Guilh<n-
11ic Pizon; 11ue clta,e<lUS8'YO "tí~opa ,Holl1111deia," 1:1el{tintlo nUc esci·cvc' 110 cap. 2° - De 

. Màu1lioca -· png. õ3 du sua Urostlill Medica. Ncim livel lev-•11ima uligo earn itiftJcerit 
. cnrrumpitttr ttu1' 8 non par-varn rniliium 1lt'<JfJ61n in casff'is .exort<i1" ·vidi , 

' Jt'a1'i1ilia secc<J. Nii o vai A-'agua'_ a u11H/ltt•cer ,cocuo a pd 111eir<i; tporé111 raspada que seja 
a \~asc11 <la ruandi uca. l:1v<uiit e raradu .vai a escorrer ao t ipity, o quHl a obriga a cscor
r~r o ~1brcJito sueco 1u11u1·cllo, cha1uado Lucupy ou 1nauipu&ira. Quauto ao Ínai!;, 
se'g11e 8 tuesnia Ordena que H fariuba 'tJc ·agua.. " ' ,' 

Que no fabrico elas fal'inuas seccas para o s·ustent.o dos Tndios-e Pretos lrubalhadti
rcs. ordinaria111e:itc se vrutica o abuso lle se lhes ex.trahir quµ si ·toda a .~api·ocil1Yíndo ~ 

. filrinha a.fittir tão leve, ' JUtl 1li111çutla na uguil,-uada e1u ci 1uu delta . O ttuc l'at,cu 111 que 
ella não s.1steute aos ·que a co111cn1. 

Que ou scjn a f1ní11ha <lu agua, ou a secca, lançada em agua friit,é a t,~cuitra., que os 
l nclíos"bcbc!lu a 111iudo. · -

Que p1~ lo 11ue respeitn lt fabricit das farinhas ean geral, t.a1nbe1n se deve ad vertir que 
ern outras partes uo ~rasil~ e1u vez dos ralos de 111ào, esteio i11trodu:r.idas élli ro~tt:-., lj U ~ 
expedem os' trabalhos e111 grande, e as i111prc11sas c111 vez <los tipitys. 
· I•º Be~jú:; . Silo uns holõs cta .1t.os, o redou<lO's, qoe 111ais co;11 r11u111111é11tc ~e fa:r.c111 da 
rnassa da 11111111lioca rnlaJa, e lcvad.., a.o t'oruo Segundo a sua dilfet1t11to' 11.1ã1> d.c obl'a, 
assi111 se úisli11 0uc111, e se de1101ni11áo 11uan<lo sã., feitas <la rrHt11uioçi.1 de u0 ua -
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Algumas tribns .Jnn!lo m :it.a estirna~:i" ans bnzins e rontfl~ hrllnras, os 
reç1~he1n coin prefernHcia ~1n. pn~ : nio 110 trabal hn, para q11e são convidados. 

Orclinariarnunte siio as· niulberes qu~ se: Pmpr~~~ !> nos trabitlhos da agri· 
~ui tura, emq 1 ianto que 'os homens. só· cn i'dãó d·a· gue.rra. , "; 

' . 

' . 
B<,ij<i menbqca. ou beijú molle, quando se não dei1a torrar ao torno; n1as tão s(). 

naeute adquire urua ligação, e consistencia, co1110 a da rnas~a do pão de ló, e assirn se 
eo1ne . . 

Reijú puqucqu<t, se antes de ir 110 forno se lança 11l~um sal sobre a massa. e a esteo-
dern ern 11l~u1n 1t folha de pacoya ou bannneira, pará lhe servir de fôr111a . . 

llí!ijiJ ruruhst, quaudo fica a rnassa rl<•sigual, e disposta eu\ godilhões.e algumas vezes 
111isturada corn a 111a~!'ll da castanha do Maranhão · , · 
. Heíl~ ~uaçú, ou beijt'l grande. 1Ji1,ando .º deixiio to~~ar b'em ao1 forno, 'e o, .fazelil .~e 
propnsito para deite prep:trare•n ·os· seos vinhos, e destilarern itS aguurdent.es.. ·, • 

Que a' bebida do beijà t1t'sfejto, e1n a;uo fria, é o que se chama caribé. · ·· 
1.)11 rnassa da rnaruliocll bPCca, i~to, r, da que não vai á agua a arnollecer se ,fazeni os. 

beijús sict•as, os quaes são ruais pequenos e delicados, p~rque a sua rrrassa é pisa~a 
~ ··pet.idas vezes, e p.1ssacia a p~neíra rn~Js fina. _Para .~s Europêos, que se não cosiurnão 
a fac1nha, suppre111 hern o pao, ou seJao cr1m1dos 1nmplesmeote corn o conducto, ou 
torrados ao fo rno, e cohert os de ma.uteiga, para supprireot as fatias, que se comem 
qtt1111do se beht> o chi1, ou o caf~. . -

l)a n1e~rna fórn1a se faz~m beijús de carirniia, e de tapioc;t-: porén1 os'segunt.los quando 
siio anisturados con1 a massa de t•arioha de a,eu:), íicão neiivei'S, e elasticos, e tornão o 
11orne de beijú t.eycn. , ' · 
~ fari11ha e o bt~ijü de mandioca são o sustento ctos (lo~tos, ou bebido em agua, 011 

servindo ~e pilo par.1 o conducto. Quando uão ha peixe f resco, ou salgado,, suppreu1 
·8S t~rtar·1rgas yurnr!1retr, ac;utg;ll.iacú, pitiú, uir!i piqui, e n1atá1natí, a arauaná, o tra
cajá, ,o jaboty, e os ovos de todas,cJla!', cosidos, as:iados e fritos, ou an1assados com a 
fa.rinba, e levlldos 1to forno, à imitacão rlnstortas, que e l le~ curnea• coru tanto desfastio. 
corno nós v nossas. Corn o m"li•no "desf;tstio coroem diferentes espcéie1 de lag&l'.t~. 
c••mo siio, :> jac·aré-tinga, jacaréraoa, jacaré-curuba, o jacuruarú, e o iguilua,'que os 
brancos ilnpropriamt>nte chan1ão canae!eão. Serve1n i:fe aperitivos do aiJpctite; o limão 
azedo, e de1nasiaJa pirnenta da terra, dt• que distingue1n mu.ítas cttstas; porérn princí
pnlruentc a malagueta, que repuLão a melhor, e a n1ai s roedi cinnl ;. a pitner1ta de cheiro 
e a.murupy. Para usarern cl ellas_quando ancJão cm viagens, pisadasq·ue sejiioaspimen
tas, as retluzern .a ur~a rnassa tcrnpe.rada corn. s li, a que dão o no1ne de gi ,1uitaia, set
vinclo-lbes de pa·pel,para a cons~wvarttm,as ' folhas de paeova .v11 banaueira,e de outras 
plantas-.~ tucupy é a mostar<t a mah _grav;i : , ae elle uã~•. ti i,najs ·do que o sueco dá inassa 
da mandioca seecrt,~zedado de um. dia para o outro.e ferv1J9 ao fogo com o.s adu~os d~ 
sal.do crRvo,e da pi naP.nta da terra, chama-se si mples1nc1He tucupy. Rccostdo~q11e elle 
srjn.~ engross11do ao fogo,ton1a uma côr preta,que fai dar-lhe o no1ue 1le tucupy-pixu~a •. 

O sueco 1le qualquer das duas 1nassas. ou da rnandioca· de agua, ou secca. encµrpado 
com ll rnes1na rnassa de qunlqucr dPllas, e ternperado iguahnente con1 o tucupy, t9ma 
o nome de uarubé. O n1es1uo sueco da mandioca inco.l'porado com a tapioca, · fa~ 
depois de fervido urn molho gelatinoso. que tem o nonie.Je Lucupyica . Fiualrnente o 
t11cupy de reserva, que é a11uelle ern que nos dias da abundaucia se aproveita o peile, 
ou a càrue que sobra das cornidas, e todos os dias "sc"' requeo~a, renova11do-$e-Hre 
algu!"a porçào de agua,pnra se nio dess~car, e accrescent~ildo-Jbe a pirrtcnta, e .aJg.olts 
(tu~l.9'8 da ~erra. é o çharnado tucupíquiohapira: .• ·Serve de couducto, quando DãQ ha 
outra•cousa. . 1 • • 

l\~ani~soba no Rio Negro é~uma co1ni•la qu.e se faz daí :rolhas da maniba, ·pisadas e. , 
eo!l1das 1untan1ente co111 a carne, ou cou1 o pctie, ou co1n a t:irtarug..i , t a111b.e10 terbpe-· 
radas cotn ô sul. e com a pirnenta. · 

Mi1uiquera é urna bebida doce e suhsta ncial, que se faz do sueco do especie de 1nani
ba chauiada rnandi oc11 ua, ferYuto ju n t.a1o ent1~ conl alguns grãos de arroz, e de milho 
at6 o ponto de !le coscre10; e outras vezes se lhe accresceuL:fo alguns ffag1ue11tos da 
raiz de outra especie Je 111aniba chamada 111ocacheira. Nttu1 da rnaudiocuuu, ueru da 
naacacheira se fazeu1 farinhas : só se ro:nern c 0 ~ida :- ou assadas. ' -

Pelo que a·espeita á bebida, ainda tJue agua do Rio Negro, não é lodosa con~o a do 
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nos CAS.\:\lF.:'il'OS F:~Tl\F. Ç">S t~OIOS ( 1) F. 0 0 QUF. .\CO~TP.CE NO P.\RtO (l,\!; 
MUl.llEUES. 

São de uso ore li na rio entre os Iridios os casAmentos com umil só mulher, 
e1nhora em r1l~111nas tribus ~tlrnittão ;i polygarnia ; e por quaLquer resinga, 

. f'i1cilrnente ahnncloniio as rnulhe~es,para se t(ls11rerh com o.11Lrci'6: e com o qnu · 
ellas se rlãt) itnportãn, por não serem os casa1t'lenlos t;or,111ndos por verdadeira . 
affoiç1io,e grande amor. Para o cRs;irnento tlesconhece1n os Il1Jios os impe
di1nentos tio sangue, e os escrupulos ern relação á mu.lher. 

' . • 
' 

A1nazona!I, e dos SolirnõPs, não deixa comtudo de trazer com~igo Infinitas particulas 
h1~tcro~e·11 ca!l, 11ue q11otictianar11cnte beh.ida~, mal~1 t11rdc, o'i:1 cedo alterno a saude 1lnic 
que as ·bebe1n scrn 1•recaução. A que. pralicão os brancos, consiste e111 as 1nandare11t 
tirar do fio da corrcntc·1.o, .coando-as, e· aeixando-a11 nsscntar nos potrs, de u111 pana 
outro dia, notes de U!Htre m de li as . Os Indioc 11orérn ns bcbeu1,cc>r110 as tiriiQ d:ii; 1nargens. 
inJpnras, crigid;1s rfc partículas tcrreas, sa·liria$,Sulphureas, e 111etalie11s,11lé1u dos sueco" 
dris !Jló1t1l11S V(!fl COOSélS, que nellas VCUI d ifuid l)5. Ü que CU lll ('SlllO Vi e observei, foi 
que 1.cndo eú rnan1f a~f() dc~pejar .a agua de dentrq de · 111n barril,, 011de CJUlll.ro di11;.; 
snt1•s . a tinba eu 11111nd ado lauçar,para nellas se conservar1•111 frescas as planta~ , e111-
q11 11 uto se 111!0 t~ xa minoviio, e desenh11vão; succccleu,que a rnaior p•trte dn!i c,riaçõcs\qu1• 
hehérão d1t dita nguo, como f >rão tres patos, duas gallinhns, e nl~uus fran gos ; totlcnf 
rnorrcrão co11v11l !io!', batendo corn as azas tiio· vi olentnrncnte, que ·ttellas,, e da band~ 

• lllr~árão as pen nas antes de rnorrererri: e pelos tubos das 111 es111a~ pc1111 as escorria vi si 
vclrnente o sangue. Berra vej o que n arnplitude de u1n , ri o l\ã'o é a 111~srna que a de 11111 

barril; poré1n de tal lugar dC1 111cs1110 rio,• e e!n t ill occal!iüo,s-e l1ebe a n1tu'á qu·e pro~itl'l: 
o~ rnesrnos , e peiorcs clfcitos: co111 a cliffcrcnca s6nrente <le ·scre1n atf.ri,huidos a outra.; 
causas cxtrava:.;antes; 1nórr11e11te se c-r1tre ·a t•àu ~á. e o ·elfeito, iutcrcêde al.~uin tc1npa 
ou círcu1nstancia criti ca . Scn1 sur a a!Z'ua, out1'a behida ha rn uito ord i111i1 ia enrre o~· 
lndios, que é a do gu;;ira11i1: espre111c111 os f'ru<'lO!I do cipó dt!sr.c nome, q11 n111lv esUin 
m11duros. e • behern ó sueco em agua. Os ·rnoradore~ branco~ tarubcrn o bcbc111, pon\111 
prc·p:1racto 110 111odo fios :\laicués. Elles,paru p.re1mrare1n o guaran i1, 1111 <:! ~i10 o~ fructo~ 
c.lll tlit11 pl11nta, torraclos ê reduzidos a urna rnassa , a que ctan a co11sistcncia do pi10 o 
11111is dur.o; rali10 c111n o osso da linguado peixe .Pirauruc1í. ou li111do , t1111to quanl .• 
e11cl111 u111a colher; e lanca ila na 11:.t u11 est:l (lós1t, co111 assuc.1r, e se1n elle faz t1111 .1 

bebida de urn sabor 111nariéanr.c P. frio,rnuitt't d.íurct.ica s-irn, J•or·é111 pàra nhri.ins causn - · 
dura de vhdlias. O chá d.1 ipadít. é o utra bebida 11\r,:lí cinai das lndio~ p11ra as :<111<1~ 
dores de csto11111go. Poré111 o 111ethodo rnais QrJ inario do usarern da<Juolla p!nn(11, ,é o 
de tr11zere1n na boca .tuna 111nsca do !Jil,a que rcduzern ali suas folha~. depois de torr11-
das ao fogo, i11 corpo rando~lhe uma pouca de ta{.ioca e c·i11za das, folhas de arnbr.iuba. 
De todo . o .~enero de bebidas, neoh.u111a agrada tanto aos lndios, corno li dils licot:~~ 
fermentados. 

(1) No torno 80, pag. 25!1 da llevi~ta Trirnensal do lnstltnto llistorico, do ann;l 
de l846,se lê a Iuforn1açfto sobre Q ca!larnento dos Jndios do Hrasil, cscripla pelo Padr1! 
Jof\é de :\nchicta, que díz que o-; Jndios do Brasil parP.CC qiae nunca têrn animo d ~ 
se obri~ar, su~m o marido á rnulhP.r, n<'m a 1nnlher ao mariclo, quanrlo 1'e ca~ão: e po t• 
issoª' rnu~her nunca s~ .agasta .porque o 1narido tome outra ou outras; reste com ella~ 

· 1nuito ou p~nco temp9, st•1n ter conversação com ell~, ain<la que sej.a a primeira; e ain1lít· 
c1ue a deixe de 1o:lo , não faz caso dii~O , por<111" se é ainda nioça, ella Lo111a 0111ro; e s~ 
é vclha,asshn se fi.ca se1n esse seutirnento, se1n lhe pan~ccr <1tH' o varão lhe faz in_jnr'.<t 
11isso, sohre tucto se ·isso o serve e lhe dá <t1• comer, t lC. E. de ordinari() Lc1n paz cont 
suas cornborças; porqu~ tanto as tc1n por rnulhercs de seu1t maridos, corno a si 1n1~s1nas . 
En1 Piratinin~a. da Capitania de S. Vicente, Cay obiy, ve lho de muill)s an11os. deixou 
unia de sua llit t;ão , la1nhe1n n111ito \'.elha; da qual linha n1n fill)o, ho1nc1n 1nnito prin
t:ipal, e 1n11i1as fi lhas- casadas . séf,tnnrlo seu modo, com lndios principa;'s rle toda a 
iHd~d de Jal'ibãliba, corn 1nuitos nclos; e sc1n cn1bar30 disso casou corn outra, qu<! er..t 
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~~nhnm mnnrf>ho p<)1lo rns:1r,sem 'lllC primeiro se tenha cxcrcitailo na 
g11r~rr1\: e a rn11lher se 11iio liga ao ho1nrm,scrn ter sido rr1rnstrna1la., I ~tn 
posto, nada 1n11is necüssit(l pi•ra o cfTei to do c11samento; e entiio,esco(hida a 
1nuH1er.pelle-11 o pretendente ao pai <11a'1n1li, ,e klgo ern seg11idn pr.ir1cipião a:-; 
feslns. q 11e consistern en1 hebedBi rt\s, e n lgtizarrns, sern mais outro eeri mor~ iH 1.-

0epois 1listo, rnelte1n os noivos c1n uma rc<I<~, qne a 11oiva lev11, seu . 
unicn dnle, onde os velhos lhes düo de beher· por úmtt cniil,Cnln n<lrnoesta
çõ1~s pnrn q'uehebiio corn 1nndP.ra_çiin,n1io só para que se nfio etnhebe !enl,e o 
,·inho lhes Íêt~a 1nal,e clcixarern <lo sur vnlenlcs, comó para não proíeriren1 · 

n11yanã <las tlo 1na10, sua f'sc1·ava t11mada r.1n ~11errci. á qnal linha pl)r rnnther, e clf~lla 
tinha q11a1ro filhüs. r ('sta t.rarla r.01n..;ign, e co1n el~a estava e co11v1~rsava: e depois a 
1·pr,1•h<>11 i n lege gratim, !'le1n a prin1eira 1nnlhcr, nem os filhos e gl'nros fazeretn pol'• 
isso srn1i1nen10 atg111n. 

O 1nesmo fpz Arnguaç(i. Tn<lio rn1nhrm principal ~ velho, que caso11 con1 unia sua 
r scrava UHlÇa Tanioya, que havia 1n11ito pouco tomá1·n 4.'tn i.ttterra, sr1n fazeretn c;u;o 
<lis ... o, ll l'1 n o to1n;u·<~1n- pot· aff1·onta outras dnas nú1Íherc!'I q1H~ tinha, ~ filhoii jâ homens, 
e !tina !ilha j <\ n1111!11·r e.asada . E se al~111nas n111lt~ercs n1o~trão i-rntinH•nlo disso.(~ p<du 
anior rarn-al que lhe tem e pelft r.on ,·ersftção d~ muito 1en1po, ou por elles serem prin
cip<.11•s; lltaS }O~O se lhes pas:;(I, ))Ol'(jlll! 011 Se COlllClllãO COITI OS nltlOS que tê1n, 011 Se 
t:asi'i<> co11l 01111·os : e alg111nns ha, .que <lltí'rn nos 1nnridos que i\S dr.lxem, que lhes 
hasUio st•us filhos, e que <·llPs 10111!'1n ontril qual qltir.erc:rn. · -

E se a 111:1l11C!I' accn1t s<>r varonil-e v inq~o. tarnhe1n <'lli1 deixa o 1narido, e to1na outro. 
to1no 1ne cont;\rão Cf•H' fer. n principal multwr ele Cutt.1tãbébci (l ), qnc era o principal 
n1 ds ••sti1nado dos 1'a1noyos. qne h:i"in na <:emarc~a de Ypernlg, do q•1al linha .iá 111n 
lilll() e 111n& filha rastHlon 1·0~; e co1n t 11110 i~so o detxou, por ell~ tPr outras, on pelo q111~ 
<Jl~iz, e se c11son on t\ml'lnr,1·hon co1n ontro: e 011tras far.çm -o mcsnio s<'m sP111ituen10, 
dos 1nari<ll)s; e Rssim nnnt.'ft ,; , ne?n ouvi. qne con1 o s('nti1nl'1110 <le adulterio Hl!{11111 
T1ulio anatasse 11lg11mll de snns 1nnlhcre!<l: qttl'l1Hlo n111ito espancão o adultero. se po<ient 
e <'lle tcu1 pnc1enda, pelo que sa he qnc tetn fe1 to, sah·o se é a!gnm grande principal, e 
a 1n11lher não tc1n pai on lrm~os valentes <te qne ~lle tenha 1nr.<lo : co1no 1ne con tj rão 
<lo A·mbit·em. um i.;nnule prindpçl do Hio de Janeiro, na1 nra l1ne11 1e c.i:11delissi1no ~ 
ca1·nic1•ii~o, e A·rantle 1unigo dos Frant('ic~; o· qual, de al~tunas vinl.t! 1nnlheres q111~ 
tinha , por lhe for.cr 111nft adnlt•~1it1, a rnandon arar a um páo, e ahril· co1n um 1nánchil 
p1•la harri.gt1, •~ o adnltrro, qnc era nm sen sobrinho, an<lon al~um tcrnpn ausen tado 
d .. lle co111 mcclo <le sel' mo1·to : m11s isso hem parece que foi lição dos Francezcs , os 
<111:\1!s l'O~tn1não dar seinelhllntes morh~s; porque nunca lnclio do Bra"il tal ft•z, ne1n 
tal tnorte <.leu. 0 tnesm:), <>. pMor, e COJtl 11'i.lior focllidndc faieín Ollll'OR ás tnanCCl>Hs, 
por onde parece que niio ~o srnthnen10 pel<ls t<•rem por legi 1 iinas 111t1llH' t'P!-1,senão tia vc. 
ria ci111nPs,ci"i n10 feE 1'atn.1 1' :ti~a.!;randc prlnel[llllde Phallnin~a.que· 1· nforcou nma sua 
n1a11ctha, <1ue era sua t'sCrft v" 101natla cn1 guerra ; e outro r nJio ela alcleJ de JJ1 arra-
11haya a outra iiua nlanccba , escrava d1t tn!!stna tnaneir·a (se bem 1ne le1nbra), quebnHt 
a cill)t~~a C'>m urna f1Htce, i)lt p:•r ellas a1Hlare1n con1 outro";Oll ao nH•nos pelo supporc111 •. 

• 

Agoacã, que é no1ne co1n1n1irn a horne1n e fr1ulht'l\ significa l>arregão ou 1nanceha. 
co1nn111n1 a q11alq11er ho1nern on runlher, aincta que não tiv~s~e co1n el!e ou con1 ella· 
1nais '111C u1n s6 con~resso ; e com as 1ars an dão ás escondi elas ( t'o1no se faz e1n todo o 
n111n<lo ), e por isso ao tal acto chainiio ta1nhc1n JJf onrlarú, se. f'u,rtum ; e se algun1 
filh rr hiio <lc~ta 1n,1ncira, charniio-lhe filho <le 1nen barregfío QO. de mi'nlta n1a·ncel>a , ou 
mondaró á guera, se. /1trtuni 1netnn. E islo tern por rnáo; e assitn respontli~1n todo:4 
qu.antlo ~e ~xa1ninão para o haptis1no. . .. 

Mas se ;is tc1n de sua 1não, de 1naneira qne e:ta:> ·_não andão coin ou tros (ni~i forte 

( t: Es!e principal ern o ·11csmo era~ tanto figura nas) na1·rnções de Hr. ns Staden com o no111e 
de KONY AS s1mr-:. (V). 
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cousn~ ruins o in1lignas delles: acabada esta r.eri1nonia, o r.asamf~nl1l esfél . , 
perfci lu. (( Gandavo accrcseenta q uc~ as tnul hcres coLn q UHrn cu:;t111uiio casar 
s:i o s11as sobrinha:;, filhas do seus inniios ou ir1nãs; cstéls lcn1por1t~~iti1nas, 
<~ vorJadeiras 1nulherc:;,_ e não lh'as pode1n neg"r sons puis, ne1n outra pes
soa póde casar cnm ellns, se11ão 05 Lios. N<1o faze1n nenhu1nas cerc-
1 nouias 0111 sons casa1nentos, ne1n nsãu dc1nais, neste neto, que de lev<H' 
cada um Sllll mulher p'ara si;quando chega a u1na certa idade.porque esperiió, 
que é en.tro 1''- e 15 a11nos. Alguns deites lê111 tres,e q11Rtro 1n11lheres; a pri-
1uoira tô1n em 1nuila estimate i'azêm deHa 1uais taso,que <las outras. E isto 

1 

ft1,rtirn), anclão no rn1!smo foro qné as que ~harnfio 1'ern ireeõ, se. u.xores. P, parece 
. ' 

c111•~ cü1n o n11:s1110 anilno se ajuntão co1n ellas qu1~ co1n as 11Htlher~s. se•·n f<t~erent 
<li11'crc11~a nisso, e tão pou,:o se.nlimento tên1 dt andare1u co1n 1•llas, ''01no cotn as )iln""' 
l1)1• rcs, e assiln 11uando os 1~:(a1ni11ão para o baJllisrno, dlzcrn que tantas ou 1a11t<ts vczc<s 
l-:e furtilrão 1lcllas ('ut ipso verbo utamu1·) . e a.n(lárão ás e:icon1lidas cotn outras,. co1ilo 
o <lize111 claq1u~llas a 1111·~ chanüio Temirecô. e tão. depl'<~~sa ·~ tiio s1~n• pejo est.ão corn 
1•llas , con10 con1 as 1nu lhercs; ainda <1ne destas poucas vi no:; 1 ndios, co1nt11do ,de 
<igoaçã, porque co1n111u1n1nen1e a todos cha1nfio 1'emir ecô. t> co1u ~sle norne t1~1n div~l'
sils 1~111 diff .. n ·n1es ald~as, e lodos no n1csn10 fô1·0 que àq ucllas que le111 conisigo tnais 
d t.· assento c111 sua prop1 ia aldea. 

Os manct~bos baplisados e1n pequenos em Piratinin~a , con10 não Pstavão sujeitos 
(111a11do crcsci5o, e onlrus ln<lios .chrislãos viuvos, torna vão n1oças gentias ou christãas , 
e• as tiuh<io e1n s1~ us lanços con10 n111H1cí·cs cotn filhos ~l'tH uol,. al~u111a; e a c~stas laes 
lhe cost11n1av;io cl1a111:1r o~ outros a n111lher· de N., salwudo 1nni10 he1u 411c o 11ão 1·rão, 
por sen.! 111 ellcs ..:hristão~;, e não as. lerern recebido na ign?Ja ; e se algnn• dt~stes 111auce
bo' ~e ia ao S(! rtào, e lá se an1anó·bava (co1110 n111itos fazião). dizião os pais: Jú N. Le1n 
lt111ll11•r no sl~l'lâo; usaudo todos esws·do 1101ne de 1'e'mirecô. a 

1'e "' irecJ chan1ão a ~ co11 trarias q ne tônião ua guerra , corn as qnaos se an1ancehão, e 
ai11da <JllC sej<io ch;·is tãas , c.01110crão1nuitas escravas dos l'orrugu<•zcs, que 101navão os 
'.l.';11noyos en1 sal to~, e as 1nes1nas 1nes1.iças filhas dos Porluguezes, as quaes tinhão por 
u1ulhercs, co1110 as suas proprias de sua nação. 
. 1°e'uiirecô cha11ravão ás ltldias 111ancel1as <los. Portngucze!4, t> con1 es1e titulo lh.'as 
davão auriga1nentt'-os pais e 1rn1fios, quando ião a resgatarás suas t1!1Tas, co1no.01? Ta· 
auoyos e Te1ni1ni11ós do Uio ·<le Ja11eiro e d(~ E~1.>irilo Sa1Ho, os Tupis <lt s. VktH1te •. os 
'J'upi'llllll'lbás d1 Bahia,t~ li11altneu1e todos da costa e sertfü> tio Brasil, llizendo-lhes-~ev.a· 
esta µara Lua 1n11lher; co111 saüere1u que 1nuitos daqrielles Por111~u t!zes erao casado~_ :· e · 
<1i11dc.. que os Porluguezes,tinhão pot' 1níl11<'.1•bas, con1ll1du as tinlião de p1·aça tH1s aldc<1s 
dos Jrrdios. ou fóra dellas, cor'n 1nulhi>r, filhos •a. filh11s. porque para os l11dios nfiD ~ra 
is1 0 p1·jo, nen1 vcrgoulla , e lhl's charnavão 1'emirec1) ~ 1nt1llH~r de N., e a elles g4'Uros, 
ti os Porlllj.!lU!Zes aos pais e u1ãis dellas so~ros e sogras, ·~ aos i nnãr)s cunhados, e lhes 
da \'ão resgate.~, fcrra1111·nrns, roupas, etc., C(Hno a t<it'S. co1no os l11dios, a que cha111.ão 
g~11ro1> llles vão a roçar 011 pe5car algun1as vt-zes, por onde não paret.:1! sc r1•111 1•stes snf-
1k icule:> sig11a1•s <lc 11rntriinooio, IH!m <le parle d o::s que se au1anctbão co1n ellas, ncrn 
<los pai:; ou inn<io:; que lh'as dão. 

O no1ne dei e111 irecô etê, se. Uxor vera, creio que o ton1árão dos pa<lrcs, que llws 
qt11~ ri<io dar a euicndcr a P•!rpi:l11idad1! do '!1" triinon io, e qual é 1Hulher legiíiu1a; j)Ol"
•I uc desll! vocaüu lo cte; que <J •Wr <liz•·r ieKi li ruo, usão cllcs u d.; co11sas na 1 uraes da sua 
terra. e assin1 a seu viu i1u cha.não câoy ete. vi11ho kl-{ilillll>' v1•rtladdro. á diff1·: n~1u;a 
<lo_ nusso, a qne ch;i1não cãoy ci yá. vi uil1• a;.{ru. A suas a11tas cha1não tapiirete, Vl•rd•1-
1letra, e as 11ossas vaccas á sua se1uelha11ça cltan1iio tupyruç(i. vaccas gn11ules,e1.c. ,\las 
lia lllíllCria <le parentesco nunca usãu deste vocabolo ete, porq11t' c1Ja1na.11do pais ~1os 
inn<ins de s1:us pais, t' lilhos aos Hl!Jus de . se11's inn<ios, e in11ãos aos filhos dos tios 
iru-ii'.i u.:i tiu:s puis, p:ir:. úccliaan;111 qu;;lli é ::icu i1ui, ou !iHiu ~l:n.ladcüu, clc., l~UUl:ii ·<.u ... 
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qne p1~la maior parte so achá no~ p~inc.ipaes, . qne o tê·m por ·estado, e por 
}1ortra,e prezão-so muito de se diffcrençarern ni:;to dos outros.Algu1nas 111-
dias ha tambern entro elles, que dGterminão de s~r cnstas.e não querem ho-
1nem algum.ainda que para isso as rnatern. Estas Jeixlio lodo o exercicio de 
Jnulhcl'es,e inliliio OS· ho1nens,e seguc1n. seus·officios,COlTIO se UiiO fosse1n· 
f'emí~as. Trazern os c~bellos cortad'os da rnesma maneira que os n1achos,e vão 
;í ~u,~rra com seus arcos e frc.chas,e á caça, perseverando sempre na con1-
1)anhii1 dos hornPus~ e cada urna tern inulher que a se,rye,co1n quern <l iz que 
(~ ca~ada; e assirn se com1nunicão, e con.versáo, corno 1parido e inulher. » 

1 

2;em xcrúbeté. rncu pai rerrlad€\iro, s~não ::te'rúba xemonhangá'f"a,,men, pai qt.ti me. 
genui't, e a0 filho xerçiíra :veretnimônhanqa, rucu filho, qt1,ern gentii; e .<l.'?sin1 u1.111ca 
ouvi a Indi'o charuar a sua n111lhcr xere1iait•ecô.'eté. senão x~1·einirec~ (simpliciler) 1H1 

:xeraicig, 1nãi eh! 1ncus lillrus; nern à 11111lhcr a~> 1narido xeinenctd, inarittis verus, 
tieuãu xct1iéna (shnpliciter) 011 xerr,embfrà rúba, pai dê 1ncus filhos ; do ,qual tanto 
usão para ·o 111aridu co1110 para o ha rrcgão; e se alg111na hora o n1arido clnunar alg11111a 
de suas 1uyl11crcs xere1nirecô etê, <1uer dizer minha n1ulheí· ruais e:-;ti1nada ou 111ai~ 
•1ucrida, a q1Hil ,111uilas ,·ezes é a ulthnà que to1uou,'porqne etê t<Únl)e1~1 íJn~r dizer fi'no • 
ou estin1ado, c(11no éua etê, 1na10 lit10, de boa 1)1adelra; igbita eté, p<.\Õ fino, rijo, ~te. 

A's filhas das inuã,1s uão chan1ào te·1nericóetd, ne111 por 1aesas 1c1u, porque 111 uit6!> 
Jndios, corn 1crt>1n 111ui1as sobrinha:-;, e rnuito gt•Jllis n1ulhen's, nfio us~o.dcll as: 111<1s 
t:onHl os írn1aos tc1u rnnto poder sobre as in11ãas, tt~1n para si <1ne llll's, perlcncern as 
·,,.obriuhi1 1; para as podei e1.n Ler (Hlr 1nulh<> rt>s, t> üsar ddlas ad libiturn .. ::;t~ quizcn·1n, 
ê1ssirn con10 as 111~s111tts innãas. d â1> a uns e lirão. a outros. Tar:igoaj, Jndio rnuito prin-
1·ipal ua aldea d1~ Jaril>alil>a. q11t• é uo. t·a1npó de s. Vicente~ Liulla duas mul11(~rtf.-;, e t1111a 
dclla.s t' ra sua s(Jbrinha, lill1a <ll' sua innàa ; e quaudo :.e IJapliisou, deixou-a solJriulla, 
&tiu<la fJ11e ~~ra 1nab 111oça. e casou con1 a 0111ra. - : . . · . 

O ,tercu11 espd to ús til lias dos innã<~s é· porque l·hes chá1não fil~as, e nes_sa conta íl~ll 
1'!111; e assiln neriue (órrticarie asconhecen1, µür1111e 'tern para ~i <• par1~1hés<'o \'Crda:; 
1leiro,, vcrn 1>ela parle -dos pai:-., que são os a~<>1Hes, . e que ~•s 111ãis niio são 1nais que 
uns isacco~ , .t'lll resµcílo dos pais, cul que se crião as criunças; e por esta causa os lill1os 
dos' pais, posto que s1•jão havidos d~ escravas e êo11Ln1rias taplivas, são se111pre liv res 
e tão eslin1adus c<11no os outros; e os filhos das ft>n1eas, :se ~ã1r lilhos de cap(h·os, os tê1n 
~01· escravos eº" ve11dt!1n; .e ás 'v(•zes rnalão e <:ón1én1, ain~a <1uc ,scjão seus . 1H~ lo~ , li
}ho!I <h~ sua!4 filhas; 1• por ~so ta1nbe1n 11~ão das filha$ das ii2tnãas ,s1~1n l'lcnhun1 P"jo, arl 
copulam; 1nas uão que l:aja obrigac.,"i.o, ncrn cost11r11e universal de as tereín por 1nu
lhercs \·erdad~iras, u1ais q111! a outras, con1u ·dilo é. E por esta causa os padres as 
,:a!lâO agora có1n seus tios, innãos d~s 1nãis, se as parles, siio coutt>ules, pelo poder q 11e 
tc1n de dispensa r co1n cll1•s; o ·~ual alé .agvr<' se não ft->1. corn sól)riuho Hlho <1e irn1ao, 
11c1u a inda cu1 on tros .gráos 1nais afas ta<los, <1 ue \ ê1n l'°í:lu 1ili~a dos puis; porq uc t.• u tre 
us lnc..lios se 1c111 isto por 1n11ilo estra11ho. 

Os que tên1 ruu ita-; n1 11 lhcrl'S, a que chamão·Temirecô, não é possivel saber-se co1n 
11ual dt:.llas se juut&rão con1 a11i1no uH1rital; pt.1rqtle 11•!111 clles entc11<1~1n quau,to i111porta 
l't1llar uisto verdade, 11ern o ~ab1~n1 dizt•r l'f'ahut•llle; tiQn~ uc:; 1wra co111 lo<las ti\"erào o 
.111cs1110 êl11in10. E rnui 1 <.is vczcs q uertitn 1nais á ~t~guuda, u.•rct•ii'a, q ua na . .. e ai u<la a 
t1hi111a,qi.ie ás, ou aras. e por scrcrn ou 1ha~:; 11)oç;1s, ou 1nais .ft:>cnndas, uu lilhas de prin:. 
r1pacs. ~não ha ccrti·za para (jlle cmteris vciribus M~ haja de prt~Sll ltlÍl' e1n fa\'Ol' Uí1 
111·iuleira, <Hllt's n1uitas vezes ntstas ha n1euos duvida e 111i1ís prohalJil idacl~, <Jllt> não 

. t .,·erüo auhuo de s'! ohrii.:ar a dliti; JlOn1ue con>o e11140 :são nwni:t•bas, ás \t·zes to1não 
" :-õlgun1a velha d•~ que não c!!iperào lilhus, purq~1e í1ào <lchão oulra, 11(Hneu1e para qutt 

Ü1cs faça ~le co111cr; pon1uc ~e act·rt<io'dt> não te1'l'tn ruãi 011 inuãa~, 11uc lt·11bão cuidado 
tlcllt~s, são coi tado:-;, t: con-tc111ão-s1~ por t'lltão co111 <111alqul'I' \clha. coua que t·l'là11 l.lc111 
ot,;•lzalllauos, scu1pn: cvu1 olho cw 1owan:u1 outras J ..: que tcuhão tilho:s, cou1 o ucpuis 

; 
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Sr., él rnn lher é fecun la, cnn1 :)h~10 o to1npo,. dá él l11z o fr11clQ d;\ sua 
.upiiio. tje1n o 1nen~)r resgu.1r.lo u~~1r1. C(liltcla: l~)go depois t!011liliú,a 110 ser
\'i!.'.• :, c•11no sirnada llln tivos:;. ~ a1;611 t,ecido. () rn:trido.logn dHpni:; do pc1rto 
•l«l 111 11lht• r, Hca en1 seu l11g11r, n1t rede, deit11do, onde é visitado pelos arni
J.!.Os e IH1re11 l«!S, cor110 s•.i fu ra elle_a rnulher rece1n-parida; e é lral~ c lo eo1n 
t ;111to 1uel i11clru, co.11n a 111 C:->i llil 1nulher que aUi estivesse. Dura rsl.e recolhi-
1n1:H1to e trato u111 certo te1 npn, e1n qu11 ne1n. ·sahe, o nern tralJalha 1 para 
·u<io Jar •ut()tiv~s a prejudicar .ª saude da c'rianta- ,(1 ) . 

., ' . . 

. M:JDO Cúl\10 Tl\ACTÃO AS MULHERES (2) . 
• 

l)ão os f rlflins bom lrllt11n1enlo <ÍS rn11lhcrcs,sem nuncn as Tr'loleslar COlti . ' . 

fHHH.:adas,e 11e1u corn brigas desh_onesli1s; e qunndo por tiun1e ac~ult.H .. :e ar-
. ' . 

faze1n. <?" d1~ixa1Hlo a pri1neira, 011 retendo-a, .se ella <1uer, para o efkito sohredlto : e 
con101•n tr1• os l.11dios li ~t 111u ito po1u:as 1nulh~n~s n1cn~lrize.-. e devassas, e a Cilrne aperla 
t·on~ os 111u~os, 1onui11 qualq111 ~r que achào, ou \'e ll1a on 1no1;a, ainda qt1t' 11ão seja fl)UÍlO 
<t . seu ~o$to, ponp1t· poJ' 1;~111üo não pod1•ni 11rnis, esp·~rauclo e 1c11dlJ quasi por c•~rlo qne 
~lt•jiois lt~rão outras, corno aco11t1~cç. pri11dpalt111•n1~ i>e isão v.alentes' nas gue1Tils, ou li
Jhos de ~ra 1d1•s pri11•:ip;1e.•; ponp1e e11 t<io os pais Uit!s dão as filhas, e os irru fios as 
inuiia:-;, t! i.I <'stas si • alfdt,:,ião 111;iis que á prillH!il'a, a qual parece que uüo to111iu·iio se
uão arl te uip·u.~. llí~ ll l t•·n1 111111110 de se ol>rig<1r a cf1<1s, 11e111 t.~llas a ellt>s, porqu1· )á l'llas 
:-aht•n1 qu1: t•l l•·s hiio d1! 101n i1r ontra" <111ando adHtl'Plll occasião, t.> as hão fl1~ deixar . 

llo!!! que 1ú.n un1:1só1n111IH~r."de que l1011vcnio filhos~ e cum a qnal pe1·sen~rárão até 
á, V•dhk1•, pôde haVt•r ll lilb duvida, JlVl't(ll t' pai'CÇI~ lJllC .eslCS lClll di1J'c.n f11(e all:1~it;ào t~ 
<tllilllO 111al'ital; lliiO pol'Q lll\ ao l)l'Ít1,cipio o liVe:,SCITI '1al,p.onp1c lfhiOs SC _Í'llnlà(} COIH ellas· 
d'u111a 111es1na 111·1;1ci ra; e \a1nhe1n es1c~. t.:1HllJ todos os 011Lros.in preparatiuni animi, 
1t.i111 niuita"\ t~ se as não t•11ni1rão foi não por se te1:en1 por obrigados a aqut>llas. senão 
porqut-'. l1ó11n·r i() filhos d<'lbs , eº' ser' irão be1n, ~ lhes forãy lt'aes, e não tivt• rão po
clt>r para lt'r outra~; porque a csl•'S 1n~s1nos acontece no cabo da vida lo111are1u 011lr<t 
11io((a, q11a11do a ad1ào,, 1naxi1ue se~do elh~s priJ~dp.aes; n1as se uão tf.n1 lo111a<lo oulnt 
)>da nu1ita a111izade ' e cou Vt!rsaç<io· <le 1011:.;o :e111po co111 as prirneinrs, lhes re1n a 
tonrnr •;stcal'nor. E qu.ànclo os qucrc1u 'h;1pt.isal' dizé1u qo~ aquellas l.iver~o lle p1~ q1lt'11as, 
•· .co1n 1~ l las t:resccrão, e. qtw ª' nãci !1ao dt~ <lt•h.ar ; e o 1ne:;1no 1<lize1n ,otr'tros, posto que 
~t>ji\o 111<111ct·bo:. ao t1~111po qo l>aptb1uo; poHJll•~ se achão jú cou1 at111 élla, e lhe q1wrt.!1n 
.J,eui. porque não thérão outra, !ll'IU élO presente Lê1u poder pant'a achar; e~ se accrt á
lãO'de vir a p0tl•·r dos Portuguczes, H~1n nu•do que lil'as lonu•111 seus scnhor,~s. e t•llc•s 
~i.· ti111u~ n1 Sl'rn 1n11l111·r; 1nao,; st~ ·lltt>!-i dão alg11111a uwis ~eilosa, fáciln1e11te dt!ixão a pri
uu~ira; l! .assin1 acnntt:cc 1iiio raro q111~ ,csles 11H's1nos, se ao lc1np1> do bap1isn10 tó1n to
Jnado é1l~11n1a .<le 11ovo, 011 al~un1 ' 'f1rincipal ll1 e que1· dar algt11\1a ti.lha, ~u irruiio, t'adl
)uf'ule deix;iv a outra, e 11ãu que1·i>111 t:a.-;;ir seuão cotn a d~ rr~dci ra. E as 01111'tl"i, on se 
1icão assirn, se são ,·elhas t! lP-lll ' filhos; ou se casão cotn outros (co1no se <.lisst! ao prifl 

.dpio) , :o.1•1111uui10 sentin~euto. 

(1). J\ntigan1entt' na lh•spanha,~mCorsf>ga, t>tc., sf'gundo refere Frei Joiiu dc Pineda; 
Jla s11a J\lonard1ia ·r.:cclcsia:;tica, be <lava o 111es1uo costu111~. 

' . . , 
. .(2) O ~r. coronel Jhs~ Joa'<1ni1n 'l\lacha(~o d~ D.lh·etra, nm do~ mais impor.lantes 

1i1en1hros do Instilu.to lli.itorico G'eogrnphico llrasileiro, df'sf'nroh•t•ndo o proicrarn
. 1na propostu j1C•lo /1istitut1t H isto-rico, en1 3 de ~ Feve.reiro· de 18la2--Qual era. a con
.:t.ição sod<i 1 tio :;1~xo f'c:111i ll i 110 l' ll lrC os l 1ulig<>11as <lo Brasil, ex priine : 

D\~si011auu pela u1c.:;a do lnslítutu, na sessão de 31 de ~larço pas.;ado, para desen-· 
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rufarenl-SC, niio dura niuto os oJiu~ entre ulles. Seinpre andüo janlos, e 

..... . 

volver o presente pro~r:-i1n1na, veuho sul11nc1ter {I sua consickra·~ãu os tr;ibalhus ena .<pie 
Hh! 1•1npcultei, pdu dc\'er que assin1 nic loi ·iu1po:sto, cÓ111u p~1;r uff1:n:t.:cr- 1uc ·ci.pu.11a
_ nea111cntc para esse li1n, st!lll ai11da saber qüc 1.:ssa ulirncaçáo 111c havia rccahido. (Jucr 
u'urna, quer 11'outra co11diçào, 11ão foi p1!tjll1·na ousadia cJc tu1nar li iniln u111a larcfo, 
(}UI! sohrepuja a 1ni11ha capacidac'lc i11.téllcclual : n1as, ~enhurcs, se puz pcilu ~1 cila. loi 
cu1n o un1co peusa111c1110 de qth! a·cslc cscriplu se cste 1ul1~rcí a g1~ncn1sa t11dul~c11ci<1 
co111 'JllC haveil) acobenado os unt1·os, <1 uc te1ueraria1ne11te tenho-\los aprcscuta<lo. 

l>itlicil não seria lractar desU\ n1ateria Lüo sin1pl~s, e que l'i(' <1cha couto in1pla11lada 
na .historia, ainda que oüscureci<la pela noite dos Lein}>O:->, se acasu 111cu proposi to se 
restringisse a colligir o:-; factos e cxc1uplus que lhe pocle1n <lar luz, a cuordeual - us, 
e a niedil-os con1 u passo <l<1 analogia ; u1a~ não pódc sca" tiio co111czi11ho a retirai-a das 
trevas •~111 q 11c se acha, prescn1 l al-a, e dar-1 hc a t!l ud<h11;ão q uc cslá no <louJiuío tl,1 · 
raeionalidauc , e isto atra vez de pre vcnçõ~s,. <• a despdto de" 1ncj uiios religioso.;, dcs:i:. 
en vol ,·en<lo-a ao n1es1nu pa-;so eon1 :sujciçãu ao pl'<J llé110 circidu que o iustiut:lo coucc
diél ú iutcl11ge11da d<.iqucllcs lilhus da nalureza :1cl \·age1u. 

Conieçartii co111 u celebre e cloquenle Alibcrt, e con1 clle concordo <l'IC a 1null1crs~ . 
aprt•sc11ta con10 uiu objecto de cuiLo e vcucração etu lodll a parte c1H 4uci o iusti11clu 
da rc1)nxtucção se e!nl1el!eza de idéas n1oraes; nias uão teulio co1110 tun pri11~ipio il Üsu
luto e iullecliua\·el, que entre os pvvol\ i11cul1os ou S('lvagcns sejf10 as 1nulhercs cu1i:-.1, 
deradas na ulliuaa abjecção. corno prcteu<le estabelecer aqncll~ cnii111!11le pllysiulogis1.._ : 
e na <trg1111w111ação oppost.1 d1!slc se:;1111 clo pou to proc11 rarei iuo .. ;Lr a 1· p1' lo racioci 11 io, 
por fac.los e lra<liçõcs his: . i·;c<:s, e pelo pruprio l~s1e1nu11ho, qtt1! .a condição do :,exo 
fc111i11i110 e11ll'I! os lndig1'11<1:, do JJra:.il cr<.t <;.u11s1•111an1·a cuu1 o allo allrihuto cu1u ~1u e u 

·dotou a nalnn.•za-o da re producção para contiuuidad~~ tlos s~res hun1ano::i. 
E a11lcs <le eulrar e111111<11t'ria1:ousint11-se-111e previau1enle estaiJcleccr quc-01n se111-

b!a111c de 111ulhcr,. as fónnas feniiuiua~, e1u tollos os paizc~. e111 tudos u1o le111pus, t•tu 
todas as co11tli1;õcs, 11as llorest<.is c<;u10 110 cc11u·o rla:s sodedadcl'I~ uo i>arhul'isu10 cota•• 
ua d vilisa"ão, susci lão no hon1e1n Lodas as e111ocões, loc.lus os seu Lin1c11Los genl:!ruso~ 
lie que é capaz o cor<H;ão li unia no; t:' estas rar..ôes de sy1upa1hia prcpoudérào Hli.lis 
quancio, guiado pelas lu:t.cs da civi lisacão, por prindpios radoaa\' t~is , eucara o hu:n\·Jn 
a Íle~essi<latle <lc ussociar-se, a conve11icncia do seu lJe1n-cslar, a prccisüo do seu lularo •. 

S11stcnta11d4 pois o priucip!o de quc- i[uantu 111 ai0r é a civil_isai.;ão úe u111 poYo, la1qo 
tnais i11tui1ivo é o f n1perio e a i11 flucncia qne u bcllu sexo exerce sulJre o outrv, - n:i u 
1,os~o conceder flllC no estado de c1ni>ruted111e11to do hou1cn1 pe1·ca a 1111i111er a indule 
que lhe é inl.{e11i1a dl! ser«i1nada, 0:1, q11a11<lt> Hll:!UO.'i, dl' allrahir os desejos pby::iicus; 
e q uc o n1~uh 111n úes1•11volvi111c11 to de suas faculdaúe:s 1noral.'s ~t'ja a ca us.t c!lidcuh! u e 
descer a 1uulhl'r a u111 puuto de dl:!sprczo e ch~i;raditção tal, tflll! d(~geacra e111 c::icrav1Jáo. 

Exisl'.!nt, Scnhures, uos cleinenlos 'de nossa orga11isa1;ãu ph~sica rciaÇ(ws (h~ lla11nv
nia entre o~ dous sexos, <1u e não podc111 s~r descouheciúils, e cujos cilt~ílu~. tuand·1:~los 
n1esnio uo estadú de acani1ada intelieclualidatlt:, i111in1!1n iustiucti ,·a111e11 1c paru a su~1 
couuexão. Esta synipathia é 111ais prouunciu(.la da parte do honu•111, e uellc d1!lcnui1w o 
inSlit)CtO da l'•~pruducção,e O e111prcgo dc 'sentirnen.lOS affectivos para t.:Olll O uélJo:>éXI); 
a 1~g1ne11taudode encrgi<1 no conc111\'iú de cau:>a.-> i1n«:!slidas de:>sa faculdacle,co111a couip!ci-

. ção ard·~nle, o cli111a 1nais intenso, o alilneutu 111ais·sul>sta11cial, e o puder d.1 i:11ita(;ão. 
Consit.h-n:tda a 1u ui l1 er eoil10 o si 111 pies proliuclo da lht Lurl.!la, llern o <)e.seu voh i u1c11 Lo 

n1oral,que está nu µodcr da eh i!isução, seni 'os eufeill's úa artl' ,que esu\ 1ia cou' it:çav 
de seus attriUutos, -te 111 ai.sin1 llll!:-.1110 todas as prulJabiiitlades de <lo111i11iu sobre " <11 H!· 

drio do hon1e111, c1uc exisll~, con10 ella, no estado .11orn1ai, e <lc suggerir-ll1c <HJUCl1a 
inclillUÇÜO 011 (} j:.:nn-:idio fa VOl'U VCI, q llt! llO el'itado Súcial é U preludio c1u ê.llllOI'- OU lla 
a111izadt.>. O si111. les exa1ne de SU't es1n1ctura exterior, de sua::; fón uas physicas, e <t 
i<léa assoc!ad .1 da :;ua fi.l culu ide reproducliva é l>a:-;t<i111e para inspirar nu l1vu1e.u, 11ue . 
occup.l a n:e::i tna e.~c,da, q11<11Hlo 111euus,sc111i1nenl11s be11ít;11u.s, (t 1uutltlica1(úv tld 111llvlt! 
braVJtl <.:.on1 11uc ~:.ihiu tia:; n1ãu::; da 11:.itt:r~za sclVa0(;UJ , -
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qunn1lo Yiio fôrn.:i m-nlhrr rarniohn atraz,e o mnridO a-diante: para CJU(I ~e 

. 
O ln1ligena, que a contr1npla em sen typo original. q1u• coinpara suas q11allrl11dr.s 

physicas co1n ª" propl'ias, fjll~ a "e cornpanh<'il"a clocil P. insf'para vPI. quer nos com
hau•s. pr1'stando-lhe arn1as; 01; nils longas excnr~ôes, c.1rregando sf'ns filhos; q1u~r no 
.n!1na11so ela par., e i\ son1i>ra do arvorc·do que o vio nascer. enchendo-o de afagos co1n 
riso IJ~ lahlns : 'l '"' ·a considera co1no cansorte, que o !Jl!olhe cnt seus hraços. 
h11l11li.,>'(lnt'P. ás conclit;1i1!s <ln sua 1tni<1o, n c·orno 'n1ãi afl~içoa<ln,d<~sfazrncto~sP. 1~1n caricia!i 
e ilf'svf'lo" pnra co1M seus filhos : o fníli~1 ·na_, por niais harharo qn~ Rt!ja i <f~ve 1nodifi
ca1', rf' pri1nir n1 ,.s1no sna fr.rocida1le. e irn1lrcssionar-sr. ele senti ;11en1os fie hran<lura, ao 
vf' r sna nuilhcr, ao afagar ~N•s IHhos, e ao recorda1·-se dos servi~os qul' lhe lia prestad() 
r rn tantos !anc1~s de sua vi<la, . . 

o h111n1'1n sclVll~l'lll r ·iis t<!lllll' natnrnltn<'nt1~ Pí!"ª o s<!XO fe1ninino, "in<lil quantlo a 
snn 1 n lP.11 i ~~··rtcia " ra ião exisl fin corn pri rn idas sob o peso do ern hru tccirne11 lo uorrnal 
corn 'lllC síl !rln das iniios da 11a1utt•T.a. 

~e~te "sta1lo, e .rp1ando linha ellc já p<'rr.orrirlo· o rspaço qul' vil! ela infancia <\ r11-

hcrdn1le, tres prlnr:lpios se lh<' ílfli<'S<'ntaviio nnicos, preciso.;, ilnr 1•rl.i~o..;, que o df•Vi<i•l 
dirigir na carrPira <la ,·fdn. r·~s t1~s p-rincipios f11nda1ne11la<'s 'l"e dirl~iffo a vfda 1nalt.~rial 
cio l'tornern st!lra~nn1 no ~<'n <'statlo anri -social, on ele restrkçiíO d1! sua!i fo 1:uldad(•s 1uo
n1r.,, 1• r;io-o in~li11 1~ t1) da rf'prodncçiin - o <la cons1!rvaçü() da vida - o <lá S('gt1rí\1H;<l 
pPssoal. O Jndi~ena era levado i1n pu l~i l- a1 11 ~ntP pot· estes (lrincipio~ dircctores. qne a 
n1es111a na!nrrza lh<! sn i1hr, in..,pirar, e o cxrm;1lo-<I01> irracio11af's 111 1~ fo ·ralt"cen, e cio 
cx<•rcicio <lellr's r,r.,co nlH!CP-se fadllnPnle que se dPrlvar:io os sen.:i!nen los rt.~ afft•iç:io 
q 11e o <levião ligar ao :-=cxo f erntnino, ern vcz''Cle d1•l:iprczal-o vo1ando·o á ignorninia, 
c.(1n1(l s1~ te1n pretl'tHtido i'nshinar. 

A aproxirnaç~o cios sP~"~ não podia Inspirar P~se dPsprczo, c"sn aversão qnc ~e rliz 
tinha o In<ligPtHI pela 1n11lh<~r com ri 111• rn l'C unia. i\ t1!nclcncia natural e irrPsistivr l 
q1H: lhe e~citava a reproduzir-se; a f;1cil ictade 'lHE' d1· p 1rava 110 cn1npl1•1n1·nt1Y<l•·stc de· 
scjo ; e o dt.:lcit1! que sohreven1 á síld;ihfl1da<h•; o levariiio a não llH~ IHHJH't>Zar a1uella. 
q1lc rcc('!)('•1Hlo -o em seus hríl<iOS, pn!S!aVa ··se de hon1 ~ra :.to a seus ~ozos, s1•1np;e que 
s•~ vi a solici til da. J\ sua dispo..,it;ão pa «\ estas fnncçôPs era to1natla en1 p1·Psença do 
ohjccto. que só as P''dia s.1tisÍa7.er . ~<·1n qnt! se antecipa!!~~ outro algum f'~-;timu lo qn~ ·o 
11a1 11raJ ; e, ou por mP-ro h~s itncto, ou por lrnlração, afagava a socia cio:; seus prazeres. 
4.' Uliio e scn1pre que vivião cin con11nurn. 

~ão rnenor f111HtanH•n10 lia para r>ensar-se, qne dl)s inr.los <'mpr<'~nclos pelo Tndi~cna 
para manter sua existrncia corpor<'a. rrsnltava essa al!lança de vontades, qíu~ 11c poderia 
t ornar por gratidiio entre incti 1 i1111os do 1ncsmo sexo, e qnc entre o ho1nt>rn e a 1nulher 
con"crtc-sc •~n1sl"nli 1nen to111als cxpn·s~f\·o e affectnoso. O selvagrrn, para snbtrahir-:se · 
aos i11conv1·nie11l<'s da fonH', dava-se'"'~ nnico trabalho da caça e pPsca, exercido a que 
Re entreg,ava co1n praz.-r, tanto 1)onfn" o distrahfa, corno por ade~trat .:.o para a gnerra: 
"o s1•11 protluct" ••ra pos10 á <ti~po:<fção da n111lhe·r, que diligente se presti1va a bene
ficia l ·o, para sPr,·lr de alhncnto il fanillia. J\lé1n d<•ste mister, que jámais st' pódt! to1nar 
co1110 111na si~uifi t'.açâo de d t>spr1•r.o, pl:' rtencla â mãi de fo1n ilia estacionaria o men~I(} 
du111cs1ico <.' o cultivo das lrrras, para snppri1nen.to clt~ faltílst-1n occnrrencla ele rnin!{na 
d1: caça, ou ernqnanto o dev,•r tia se~nrança con1nnun exigia os scryiços- do honie1n 
na guerra, e as!'\i1n privado de ~uas n1on terias . nestas 1nesii1as occnpaçoes erão isentas· 
fü .. 1n nllwres das lribus 1101nadac;, <)li~ sub~istiiio 1111ica1nentc da 'caça ou pesca, e cuja 
residcncia durava no luga r e:nqnanto ncllc havia esse recnr::o. Sendo pois o chefe da 
fa1ni lia o .(ft1e mais gozava o fr11c10 de ta•~s trahalhos, e a sua ·manlitenç;to cuidados.a-
1n•~n1e pPn~Hula por aqu<'lla <111c tã1> bc1n sati,,fazia os dt>sf•jos ·con1 q11e a 11atnrl'zn o 

. p11n ~ia ; sua rncl t>xa . sua ft•rocidacle n1f'srno, q 11<1tldo a 1 ive:;se, e .a a11sP ncia dos s<'nlí• 
n11•n1os g1•1wrosos n ~o teriãn f<H'Ça f"~"ª ll l' t1l1·al it.ar-lhe, quando não fosse o reconhf.ci
rn en to ~01no i11co1npativ1•I corn o seu estado inc11 l10, no 11u•nos o i11s1inc10 de inclinaçã(). 
favorav1•!, q11P. se> cl istingnr. 1nrs1no <>ntn• os irracionaf's . <· <Jnc se .-xercita pc.1·a corn 
tlll'rcll~ p(•ssun dt• 1v1t·1n se n:rl'LH.' afago ou lwnelicio. i\ presl'nça <lc sua nn1lhcr lhe 
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acontec-er a.Jgurnil éiln1]a· n5o c11ia a n111lher netl11 o tenha lílmp:l iJc ·fugir 

. ' 
clt-!(pt-rtarla esst>. i nslincto. ou a l<'n1hnn1ça ~<lo c~or111.:ão., na phr,a~e d. A lihert, corno a quP. 
to1na'va a peito a 1na11111i>11ção de !'ilia vitla,f' a de !'.'tl·:1s filhh!4, cornó a soda nos prar.1•1•t•.t 
t> .,º" trabalhos: e quando pois outro inc(•nti\·o não hoh ' 'es!le para crear cs§a tentlt!llCi•l 
favorav .. 1 ao s••xo ff'minino, á qnal a civi\isação tern dado a ex-pres!\âo tnills sign.ilica·th ít 
de arnor ou esti'1ua, a a·ecordação de heneficios, e a 1la l'.Ollslanda f>:}ll associar·se •1 s1•11• · 
d.-s1i11os; reprcs1•11\êu.la por obj1·ctos 1n<1h!l'iaes, e.orno era a dtir~ão J>hyska da su.t 
exb.1t•11da, e " 1u·ese 111;a de sna prolt>. le wu·ia. o st!I v;igc•rn a con,icler·~r sua 1n nllH·r co111 • 
tun t.>nte que lhe 1•ra necessario, e ·por isso (lt•via t>lla s111tgt!rir· lllc est'1na e interesse. 

Jul;.co qnt.>, sern pres111np1;fü1 d1• t!vl<leuda, lt>nho 111o~trado <tu~ o hon1t>111, 'l"e sahi r• 
das 1niios <la natun•ta selvai:•~ rn, cuja .capad<.l;1dP. müral se cont.tcr•~ n'nm inslínclo, <1111! 

, ap1~11as sobresahc ao do' irr:1ciona1:s. P. :qu~· ob 1·~1 por· ir,nilação, 9tt ilnpêllido pPla!il .-mo 4 

çõ1~s ela n1es1ni1 nal'11n1za·, é s11sc1 ~1Hiv1•l ll~ inc~1nação f:1voraveJ ·á rnnlht~r, peh)JjtCIO til 
apro\irnação <lo' s1~xo .. , ou por ella proporciona·l'-lhe 1neins 1nais a<l""quados d~ manlt> L• 
sua cxis1e11cia matel'ial : r"sta pon~1n ainda 1lernonstrar e;n cl1•senvol \1iln1•nto ''º nhi111 ·• 
dos princi pi os ft1 1Hla1n1~nta1!8, que tli rig1~1n a viela phy:ika do fion1c111 s .. rvagetn, qul! 
dos' rncios 111! susl••nlar sua sc~11nu11~~ pt~s,oa.l resnlta u1oth·o, ,que púde aug1n•!11tar ., 
tc1ul~n

1

cia affecl uo.;a, que a ru ui her j it lhe te1n suggcri1lo por ou l1~as c.a.u~as aci 111•l 
cleSt•rn'ol\'idas. ' , 

A afft>iÇãiJ do sel va~P.an para co1n a mulher não t•ra o resnltâdo <te 111na conv ic~·ã • t 
intima., de u1na cu111h 11 1a 1~iio dl! s1 ~ 11tin1entos ~··n~rosos ; lltll'(l'll: , por inf'ortu11io seu. 11ã • 
sabia a\1<1liar a propria consçh~ ncia, não linha 111na •~spt~ran~a. não visava 111n f11L 11ro ; 
era. ou d~~ia st.~ I' ü 1~ tl'elto 110 qn1~ a prú seu priltica"a a 1n11lh1•r, sú r.01n o intuito <I ~~ 
se1;- l.hl! proficua, e A sua , fo1nilia. U1na parté th~ sua pn~stanc~a . consi stia e1n sf'~nil-o 11 ít 
goerra , co1nhar1·r a seu la<lo, n1ini111rar-lhe arruas, anitnl\1-o nos cr1ulliclos, e con1partíL' 
sua !!Of'lt', 011 na p1·ospf' ra ou 11a acl\·el'sa for11111a •. Esla · dellicaç<io natural, constan lc· , 
·anhno!ia ; .-.-;te z1•l11 pel~ sua co11scr,ação,arrisca111to a propria~xislf"ncia, e uão curand-• 
de 11ad1t n1enos que a "ida do d1Pfe da t'a1niliil, não 1)01lia tteixar de ~er apr·t!dado por 
·elh!, e rl'!tribuitlo por 11n1 sP1Hí11t1!1t10 de espo111a1í: .. a · approvacão~ <ftH!. na vida sodaL 
e .no tu~rncrn, no tlo1ni11fo da i111clligencia, se .podia dr.>110111inar gratidão , e nwsn11) 
t~stlma. Era a mulher a 1p1e n1ais ~e inlt>l't>SSSl\ Va na ~uanla ·~ salva~ão pessol1l <lo ho- · 
n1em, e, con10 una prt>Sl <tntc auxiliar , tornara pane 1·1n suas lutas, t• lh<> occorna coni 
OlJ 1nt-los co1n que podia al1~ rn11· e vc~nci•r s•~us ini1ni~os; t•ra dia qnc o pensa"ª• e llH! 
·proporcionava o ali111Pnlo a 'si e a seus filho.-. ; era t!lla aluda a qn<~ o soccui:ri<i q11:Hul1• · 
preza do~ c.lest•j :>!! lns1ig11dos p••la na 1 ürezi\· procreadora ; ;í nesta tripi ice e fa t i~a n h~ 
-0ccopação, sernpre docil, sc1npre ingenua, sernpre sorrin1lo-st.> ; co1n servi(Os H11·s~ 
co1n adhesão t;io a!isi i:;uaiada , r.01u o l!tn pn~go dc.-.s;J~ faculdades, as uni•'.as qu1' lhe cv11-
. t1e11lia o i11s1inclo <tU P. diri~ia o seh·agen1. coino pullf' rt'tn pensar 1~ consi~11 ;1r 11a histo-. 
ria a1114~1:icnr_ta os pritnciros <1111~ t·~crevêrãp os costun1es tios !WU~ lndig•~ nas, ch<'io~ 
ainda dtt enthusiasn!o Etfropco de havt:n~1n' descoheno e suhj tll:'<Hlo unl novo ht~1nis
pherio, e 1ah·er. f'SCl'e\'~ndo á luz da êontlt1gnu;ão 1111h•e1·sal, <ttce suhverte11 esse> nu1nd1• 
d1·paradu f)(~lo acaso, e p1·lo potkr <.lo l~o arrancado ao poder da Europa ; co1no, ªP"
nas conht>t:t>ndo os prifneiros visl111nbres da vi<.la ifos po\(JS da l\111erica pri1y:t' va, '< 111 :-1 11-
do· acaba vão elle~ de ser s11h,ingados 'por. 111n rnodo, que ainda até hoje horrorisa e 
as!\ON1bra a natur1•za e . a h11n1a11hta1h•, óusárão os seus ltistoriatlon~s t'srnbe.lecer 1·01nr• 
a•eriguado-<111e as 1nulheri•s 1 ndigeua.s erão 1 ractadas pelos ho11u~11!4 s1•h·age11s cd111 il 

maior IK1101ni11ia e al>j"c~ão, e titla~ nct la:.litnosa l'ítuação de csê1 a\t1~ ? :\ historia poli
tica $10 ~··nero hu 1nano nos n~ vela q uc o ''spi rilO de dorn i nar e de pre po1ulerotr sohr.~ 
ornais fraco veio de 1·11voll<r 1.:orn a civilisaçtio e co1n o sy ~leaua social, que adullérou Oi 
pl'iucipios ruditnerllat:s n:r i 11 f,, ncia dos povos • 

Al~111 do.~ 1u·inclpios a(:i1na d\'se11volvidos, o~rtras razfi~s <le êo11v1•ni''n1·.ia exisliã11, 'llH! 
se pode1n qualificar (•111 s1•g11111 i~ onlt·rn. · ·~ vi~orão 1nais o qtu.• ~e 1h~d11z tias pri1111·i n t'>' 
-que o seio f•~111inino t'llll't' os l11dige11 í1s linha syrupatlda.;, <rue es tes 1);io· fH>fliflo tl1·1-

xar ~~ respt•i1ar, o ttue sus<.: llil\ ão·lltes 1 · 1noçõe~ bc11 ig11 i1s 110 seu u1e:i1HO t! ~lildo dê 
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emquanto o marido pelrja con1 ~ inimigo; mas na volta lia roça, ou de 

emhrnlt>r.lrnento: taes erão o tractamento em co1nnl11m dos fructos da união c:onjnga1: 
. a for~:a de uni loof{o habi to: a conf"olação de ver em redor de si 11n1a fan1ilia 1nais 01( 
1nen9s numerosa, cujoti varões devião concorrer para as duas grandes conveuieucias: a 
da st~gurança co1nn1111n, e a da subsis1encia domestica, e cujo co111plexo bastava para as 
danças e festi11s da família, e para o soccot·t·o daquelles dos seus me1nbros·que çahisstol 
cm extrema velhice (1). - -

'J'e1n-se procurado sust~ntar a opinião .-.m contrario, apresentando~se a prntfca da 
polyga1uia, aclop1ada entre algu1nas nações Jndigenas, co1no u1n ,carac1erlsco do des
prezo e1n que linhão as nu1Jheres; rnas, ale1n: de 'qne este costun1e não era gerahncnlf~ 
adtÍlltlldo uo 1~0,·o n1und11 ao tempo de sua conquista, porque conhec1~-se da historia 
Anl.ericana <1ne, no in111n•nso rrnpcl'io ~fexicano c·no Pen1, só ao imperador e aos ·Inca~ 
permillia-se a' pluralidade de 1nnlheres (2); CJ~IC ·nos Arautanos, <piasi nivelados CÜ'l 
costu1.ncs co1n as nações subj ngadas por Cor11>z e Plzill'l'O, era 11 vre a f)olyga·niia, s1~ 
tlnhlto rncios para 111auter-se uc.ssa condição (3); <1ue os Tnpinarubás, dt; que1n di:\ve 
ufanar-sç o lkasil con10 patriá suil; e com ~ujo <.lesapparecin1c1110· esrnorccêrão o val'o1'9 

o brio, o espírito de ordên1, o a1nor da hospi1alidade e11lrE> as tribusque lhe erão 
sujei las, ou que lhe esta vão associadas '(li) ; ,esses- 'Judigenas, <1ne por tantas v"zcs ma -
nifesti1rão, por s"ns- costu1nes brand.os, por seu espírito de regularidade e j11steza, <t 
n1aior susceptibilidacle para a civilis.ac;ão, acolhendo diversas 1n11the1·es em seu· <lo1~1i.:. 
cílio, como uso henh1do dos Tnpys, s•~us a11teceden1es; era todavia a prirneira. rece·
bida, a que linha os direitos exclusivos de esposa, o 1·egimen do1neslicó, e predo1ninio 
!\Obre as ouu·as (5) , respeitando Jlessas al!iauças os tre$ 1nais ahos gr~os de consangui
nidade : a polyga1nla observada em alg111nas naç<it>s da A.n1erka pri1n i ti"ª ei·a, en Cr~ 
os chefes do ~1exico e l:'erú. uma net>essidade de tinnar suns 'clvnast ias, ~ t-vi tar as 
emergcucias, por rezes occorridas, de eleger-se o succ<·s~.or do ~·egulo fal lc•cido pol· 
falta de legiti1no descendente (6); e e11trc as nações designadas co1no exe1nplo, ou unl<i 
<'Xigencia da natureza exaltada pelas influT•ncias do clinia, ou c<irno· u1na p~1videncia. 
pa1'a equilibtar o pessoal dos sexos, quando o féminino era nu1neric<Hnen tc 1uaior qu~ 
o outro. · 

Erão estas as causas mais cssencja"s ·que ' de terminárão a polygnrnia entre ;:lgnn1a~ 
nações e tribns ~o coutincnte Anieticano, 's1•gun~lo os seus hisloriaclores; e partind<'• 

, tatnbcm de oull'C'S principios naturaes, ·nfío pódc estar em cn'o .qt).en1 pt>1u.;:1r q1u.\ para 
se1nelhante costu1n~ i11d11ziãn ~ i·nclinação, a affc>ição, a tençl<>11ci •~ natnrul p1·lo se10 
fl'rrilnino, q11e e1·ão inna1as -n·o; cor11'Çfto do 'horn·em iwlvag~n1. Sua úca11lh1<fo iht1•Iligen~ ·. 
eia, q·ut~ 11a vi<la sedentaria só Jhe ihs-pira'a ' os gozos do1nesticos, e arHes sa·ciaro ins..:.. 
tincto da repro<lucção,_ do que evitai· ós inconvenientes que proccdern de n•;1i las tnu..:. 
lhe1·ps eru co1nmunidad~. lcvava.:.o ~ per~u·adir-sc <fllC satisfaria con1ptf tanú•1ne 'seu~ 
desejos excesi-i vos, al>rangen<l9 quantas rnn1heres podião 1nanter-sc e1n sua co1npanh1;.• •. 

Não se pócle tamb<>tn coocluit.'qné o -divo1·cio, e1n nso ~ntre alg111nas tribns 1'nnerh:a. 
11a!S, fosse urna l'ignificação de 1nenosprezo pelo sc!xo fe1nir)ino. Q11;111êfo acollt~cia- dis·· 
solver-~c per est<1 fônna a união c.onjugal, el'a,ou por es1erilidadi>, ou por sr•r a 1nnlh-er 
conv<'ncida do cd1ne de ad11lterio-, sc_na -tribn respeitava-se a virtude da castidílde: 1~ ' 

~•u àmbos os ca!ios só se podia realizar o cli\·orcio con1 reciproco accordo (ios conj11ges. 
F.nl 1'1! os Charruas ha"ia di v bifio de li lho:-:, e os divorciados podiào con trallir novas 
uniões, ou ri validar u dissolvida. se nisso convicsse1n (7). Por qualquer dos modos Cfllt~ 
o hon1em selvage1n abahtlonas:.c sua 1nulh{~r. co1ntanto que não fosse por t•xti:e1n<t-

(l\ Rnynal, Ilistor . philos. 
(' ) lde·m, e Pedro l\las'Lvr. • 
(l) Bonnicastlc, Span. i\nie1:. 
(-1 J Beaucha1)1p, H ist. cl u Bn>si.L 
(f~) Ms. sobre os Tupinnmb:·is. 

• \ H.j Rol>ertson, li ist1il''' A meri ,~a. 
(7} lfOrl.>i~ny, \'oyng(, pill . 
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q-nal'luer onlra parte, vem a·mulher adiante e .o marid-0 otru.,porque com0.--
• 

' ·elitice, era-lhe inso~rivel o seu estado de isolan•••nto: e c111ando, por eircnmstancia!J 
suhJ'equentcs ao 11e11 divorcio ou St'paracão, não havia probahilidacl~ de rlvalidar a 
antiga união, dava-se con1 toda a assiduidi1éte a obte1· nova' consorte por aq nellcs meioit 
<ruc t!sta \·ã•> em uso na tribu ; e ~e esse direito o podia con~eguir !4Ô ;í custa de pro•as 
.de gn1nde esforço nos jogo!! festivos, ou a preçu de valor nus combate!4, cil-o ~uppe-
1·~11tlo tn1 veloz carreira e corn uma destreza adn1irav1•I· o pt•sado toro de rnacleira, e 
cht•.gando á raia u·itunphante e infatiga,·el ( i ), ou desleriu<.lo na guerra aclos de IJra· 
vura e iatrepirlez (2). . · 

t\aras .\'CZes era o clivorcio .perpetuo no homen1; mas tinha elle lng,ar ~ó a impulso 
da idéa t-xagt~ l'ada e ah1:oluta .• que for1nava da lihel'dade. Levado d1•s1a J>a't'Orcupação, 
1m1:ecia-lhe ella inco1upativel co1n o consot'c:io, mesmo a lido, co111oera este, -a tão knues· 
la1;os, e sempre no decl i ''e de sua dissolução. , . : ' · · · 

O <lcsprl~zo ao cclibat9 entre os pri,mith·os po,·os do cvntlnenle An1ericano é un:ia das 
n1;ii1)1·1~s JH'{>vas que se póde apresen1ar em pród;i causa das 1nulher1!s lndigena!I, Desde 
o 1nanc1~ho, tf llC tinha, chegado á époéa da pube,rdade, até.ao velho prestes a Cj.thjr em 
dec.rcpilu<le, 1nanifesta,va-se .o desejo, vche1ne1íte naquelle, e,circun1sp1::c.to,. ma~oão 
1uc11os exig.enre neste, de viyer· e1n conunu1n com a 11111lher. Num1~ rosos exe1nplos 
<1pn:sentarL1 sobre esta asser~ão, ttndo por fnnda1nento.hisloria~o1·cs antigos e 1noder
nos do l'io,·o inundo, e de un1a exac1idão incontestavel.corno s~o, Lery,Lafiteau, Ray
Ml, llt1bert&on, Soutkey, Pen.is, Saint-Hilaire, V'úf'bigny, e outros: e corno por 
coucisão <leva aqui prescindir de referencias, consinta-se-tu•! ao n1enos que exponha 
algun!' factos, que p'lsso afian~àr con1 o proprio testemunho. . 

Ean lo<laA as .excursõts e correrias que emprelteudem os IJugre& (3) no terl'ilori.o con-. 
tiguo á serra geral, que lht'S serve de abrigo quando cs1ão estaciouarios, sáo"acon1pa
nhados de suas rnulheres, que compartilhão voluntarias os trabalhos e prrigos df! tão 
arriscados n1ov~1ne11toi;, deixando &cus Olhos ao cuidadf) das que por sua idade uã6 

· pode111 lQ:; pane nessas viag*~ns an.~nturosas. . : 
O Judio <iuarany, é inseparavel de sua 1nulber em todos os lances e Jposi~ões de.-sna 

"Vida, t resiste forte e obstinadaménte a tudo que concorra para denegar-lhe sua .pre
sença : e o c.bcfe milili:M' que ern catnp.anha quizer a valiosa coope11ação dt>sses ho1nens. 
e COllserval-08 constantes, sub1nlssos e alt>~rés, deve consentir que t~nhão junto étsi 
suas anulheres, e' que estas os a'con1panhen1, n1esmo c1n todos os n~ovimentos do·ser
\'ÍÇO a <1uc são. destinados~. · . . · . · . - , . . 

(;Onclül.rei este topito i·efPi:indo que os'J( inoanos e Charruas;que ainda vagueião 
nos ca1npos de Mo1ite\lid~o. não tolerão uri1 h1sta.ute à eondicão de ce.libatarios, e me-

, ·~~s a ausencia de suas n1ulheres: em suas excursões,a tllé4·s· dest.iuã"o ti.melhor· caval
gac,lura e (tper8s (arreios dl! 1no11tar) ; e no ~erJlblíinle do ruarido enxerga-se s<·inliJlar 
o prazer e ufauia quand9 ;se vê ao !ado de·sua inseparavel companheir~, ou quando, 
ª.Pf'P.S•!ntando-a 4 autoridad~ do lugar, a.quem se dirigP, toca-lhe branda1nent~ .ao 
ho1nhro, dizendo « my muger I » (lt) c.0111 um accento atfectuoso, que não se podi~ 
esperar do rude e ferui· c.i r;1cter desses selvagens. . 

· 1''ond.unenlo lli vtrão, se1n <lu vi~la, os escriptores da historia da primith·a A;ne~ica, 
1 

· it ) 'Entre os Gua~anys consistia .esta prova de destreza na posse final e mui disputada d9 
ob~ctu. 411~.symbohsav-.t o pato,uo jogo que tinha este no1ne. • · 

i~ ) D Orb1gny, etc. · . 
{3) L>epois yue p..ilos con.quistadol"e3 forão vencidas e dispersas as tribus lndi<Yenas que 

httb1tnvào o litura! t que foi aµanagio de :\lártim A!Tunso, e seu irmão, ns relíquias dessas ti'i
bus Cüu~rcgárão-sc na:; 1na'tas da serra]:;eral e do sertão, e r econ1pozerào uma !ló naçào,conh'e
cida poster10r1nentc com. o no1ne de Uugres; -senclo ao depois <1tVid ida em tribus, que vivem 
errantes no espaçu longitudiual da serra, que Yai de Coritiba ás· l\lissues brasileiras. 

(4) À contínua com1nunicáçàot en1 que estes lndigcnas .tem estado con1 ds Ãhabitantes da 
campanha <lc l\toutevitléu, faz GOllt. que elles hajão 1uelhor comprc hcndido O idiórha Hespa
lílhol 1•e ó coua algu1nas plu·asCli isolil<.ln5 deste íc.iioma lJ.lW procunio foZcr entender-sl' quan,to 
1v.l~ au~ br <1m·\rs. · - , · " 
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tenha já Lado seguro, se aconl@ce algtt1n· uésastre. poss:a a n-inlher que \1ai 

fliscritninando os eoi;tt1m_f!s das naçõc~ ln<lii:e.na", (fne forão !\nhjn~adas por Colo1nbo. 
l·ort~~, P.tzarro ~ Almag,·o. para deterruinarenl conlo cal'nch~r ~t·1u~rlc'o d1•s.;i• .. h1<ii ...r 
.~enás ·o· d••sprezo e ,·ilipendío para· curn o Kex-O .f•~•nirrido~- porqu~ é· só sobr" p-ri11ci pi<.1"1 
inconfoi1taveis qtJe ~e poc'.k1ú estab1!lt~cer propo~içõe!il qtte envol"•~n1 1t>s1,011sahili1tild 1~ 
Jnoral: e snppoi;to quP. pt>la letra do pt·esen1e-program1na não de\ o ultrapassar a:• 1·11iai 
do Brasil na q.uestão ení 'lne n1e ócr,upo, as- rdações -dP. analo~ia e 110i11id1n1i:.. 'I 11•! 

havia entre a!t di v1•rsas· nações do'No:ro nrundri' ao tempo de 1nu1 cunq11is1a. sl' 11s id1•1í-
1tcos Cóst111n1~5 e nsân1;as, ,aJl~Ra!I (.ti\'el'l>Jlicantio. niiO•tlO .-ssencial, cuja unh·t.>l'síi'Jidarlc· e 
Jiojt',reco.nhecida, ntas f>m allrih1Hos origina.rio11 do cliina e de loealidndcl(. i11d117.•' n1-
n1e a lranspflr essE's limilé!i, ,. a coruprehcru.t.-:r na n1~sma causa de d~·ít•ia as' pn•ror.cali
·wis .. do· st~xo f~·r)1inino .~aguella!'l regiÕ'é!i da ,Arnerioa. P•~na ~. S1~nboreli, (l.llt~ 1ã·11 fr fll'(} 

catnpeão e ln11ctcnte' cJa~ le-is da galantel'ia tte a·presente eín Uç'a para a-rrostu1··lferne!hÍ1 Hte 
<.lef+>za. 

Q1u•rn estnda a li i~toria da /\ merica, e "6bre ella mPdira, n io pódt'! flca1· crun a eon:...i 
5cit•ncia tJnfca e tranquilla de <Jne · 'd.t~v~n sempre pt•1·~au.-cer invuln1»nn•d, "' t-tp.i rdrio 
ernitticla ·por· !).~ns escrlptorf>S~ <:onsistiudo .1•1n que o si>xo f~mini~o- t>nlr1• "~ r1at;õ1•s 
Indigrnas '\'lvia ua opprts!'âO e no desprezo do outro sexo, seudo rel>alxa<lu ;\ nai~•·nt 
tlondiçiio rl .. e~l'avas. Penso que a este respeito r.lanrlicárã9.0S pri~tros bist<u'i&dore' , 
011 por i11forQ1açõc!'l innexatas que tivesse m, 011 po,rqne refcrl.;iwm os aco111ecin11·n11'.s 
sc1r1 ,.n1ctlli;tç_ão de te1npo, e c<Ytl!O, po1' ·asiJilJl,{!j~er ,, ainda pi;ilpitando; e 08 f3ct-0a; sl'y;uin-
t('s 1)ar1~ce 'Jue ·e,·í<lrncião esla á'i1set·ção. · , · · · · - ' -

Cornprt'l1cnriia-sc ua 1nythologia dos lndigenas da A me rica Septentrional nma di \'Íll
Jade do s'·xo r~1ninino corn os attribnlO$ ~a Jua, reverenciada prof11ndan1e11t~ por t!lt•s , 
'a_qnt~111 se offertaviio os i?l'i111eiros fructos dQ annq. Cb~a era o se\l no1ile, e, r1·p~ese11-
1ada shl> as f~)l'mas de nina m~1lht~1· nltti fo·rrnois'a- :· etsbla-lhe n1ais pocl•~r q 11e a /Joaclii,.a, 
ou o sol, e tinha a prcferencl<l nas obla~t3es por l~tnor d0s ~·ns niah·fidos, 

-Ao aproxilnar-se a arruada de Colo1nbo á' llha d,e Hayti, c1n su.a df'sco~rln, ,, ... ,..._. 
f'Jnbarcârão alguns sold<tdós ' le\·anoo ~m· ~ua çompanhla -uma rnulher; . aqn1~1lt>~. fonio 
acon1n1~ttidos iosrantan~anH•ntc pelos hablt;iutes da H.h~, e obrigados a erilhan:ar; e o · 
fizerão co1n1ta!1la precipilação, <Jne deix~rão a mulh.er e1n l<'t'l'a, t>xposla ao!'< p1•1'iJ!w" 
de que fugião. Os ludigenas nH>strárão-l'C .n1ais l1111nanos e mai11 respeitadori~s cio h1·llu , 
liCxo, e traclando a 1nu:lher com ~fagu, a le•árlio ll\) dia _seguinte á praiet chei11 t.tle 
l>rioclf's clQ'tJ.uc c1Hre. clles cr11 de !uais Vi.\101: . conse11ti11<lo t)Ue a re.;u1uluziss-en1 pi.tn1 
bordo. · · . _ , 

Nada t'xciton tnals a08 rncligenas da Ilha ili argarila para tomarem armas contra 
os fer-0zes 11olaados d~ Colon1bo, qur. tinhão clu•g-a<lo ao cnrnulo da 01>pn·ssão~ tia iin
,nor~li<.lade na ansf.u~ia do cl•<'l'e, 9-.o <Jllli p lhes arrehatart>m suas n11t'llu.~n·s :· 1 ud1> 
supfltlrta \·i\o·, dizião ell~s. dominio1de suas tel'ras e <lo fructo de _ St'US trabalhei s. fel'ros-. 
escrél'Vidão ••.. _1nas não po<li{io ser indiff(•rentes a que lhes fos!M'111 .to1nadas s\tas ruu
lheres. .• . Accim111cttcrflo corno a tigre a (fuem se rouba os Olhos, e en11·~ os inva)'ores 
nch;ir-ão cruel ll~Orle (' IU ,\'('Z <las 9t!ei·id~S f'Sf)0Si\!' 9.t1e Jll:OCtll'U\' ~{J. , - . . 

A'cha-se consignado na hls:oria 'la descoberla ·clás Ithas Luc~t.yas·, que em un1a c.k-11...., 
tleparou C6lo1nl.>o c.:01n u1na po,oação de 1nulht~res ht-dig1\11as,st•m que honvt>sse indhi
tluo ftlgnn1 de outro s1•xo; e <1ue J)retcnde~ o· c.:onqnistadoa· arrel>a1ar alguu1as parit 
J>r~srnu~al-as à rainh<l lsabel dc. llt>sp<lnl1a. . · 

Niio era só ern alguns estados da J~uh>1>a_ qtie o lwllo srxo tinha dil'l•ilo êlffex~rctit:il!. 
da rt>aleza ••1n falta da linha ,·aroni1. Os fH'Íl'H~iros conqui:dador11is da ;\'rnerica. "11cô11-
1-rãriio A·nacoàtta na regt>ucia dos povüS co1uarciog eh: X anígua, uma parle da Ilha 
1.lespciniolu, '<1ue pela suavidaYle. dó seu rnau.do, 'ut1ida , ao pres1igh~ do s<•u S<':\o, r 1·a o · 
illolu' do seu po,·o, 6 deite hou\·e os ulti1nvs esforços para li

1

bertal-a ·110 poder il'.> san
gujnario Ova,,.do, qn~ tendo por t;l"UI <l11vi<la <Jue cr1ronlraria obslilH\tla i·rsis1e11d a <'tH 
•1prisio11al-a â fon;,a aberta, pela dcdk;u~;i O ljllt! lhe cuu;;; agra~·a seu p<>'O, C UC Cj ll~ ~na 
tHt.! tc:Hcu1uuha , ''iku--~~ dtt n1a: ~: aL1 uz pe,1 Htlia pa1'a arr~11cal -a llu 1ucit <lo~ ::l.'tlil 
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adianfc fugir para ,casa, e o ,n1arido fiear com os contrarios, ou qualquer 

• . ~ inagnates, quand~ festejava a presença de 11eus barb&ros h,osp.ed~s ; arrastaodo~a para 
o ·palibulo '.~.travez .ele montões de cada,·er,es, .e pot· entre lOt'rentes de .sangne·de seus 
Vttssallos, que inermes. 11e al'r<>1ne~~avão aos fuzis ·dos tieUi· assassinos, sacrificando-se 
por $Ua infeliz rainha, e succumbindo á vista della (1~. 

!\essa mes1na época reconheceu-se nas llt1as M ariann111 d~ Oceano austral qne as 
rnnllterca tinhão assn1nido superioridade sobre o outro sexo.; g<>tando alli de u1n podet· 
Ulitnita<io, e nada se dispondo na ~~<;ão achninistrativa SE>m é'~tu i.assenUmen~o e couse
lho. Esta preponcle1·ancia as fC.1zia lmn111nes na infidelidade fOnjogal, e dava-IJ1es o 
<trbilrio no divorcio quando não tinhão de sf>us 1naridos as deferencias e subn1lssões 
(rue cxigião imperiosa1nente. Se estes infringião as leis do consorcio, erão seviciados, 
expulsos e destituídos ' 'iolcntamente de tudo quanto era sua propriedade peculiar (2) •. 

E' di~na ele 1nenção ncsre l 11~ar a ga1·an tia que o caciq,ue <lé. Coyba deu. de sua fide
lidade a JJálboa. <1uando este intrepido e afor.iunado aventureiro penetr.ou os· desertos 
d e Darian.o, snbio aos alcantís <los Andei, e dalli saudou pela vez prin1eira o l\lat· 
J 1acifh:o, que se lh~ <Hstf'ndia c1u frente. Depois de tnoslrar seus thescuros, qne sohe
ja1111'nlc podião sa1 isfazr r a a1nhição do. capitão lJcspanhol, disse-lhe que nada tinha 
de.1nais ,·aior, e <1ne poü.es1'e 1nelhor 11th1nçar sua .. pala ,•ra,q 11c, s11~ filha; ~pres.euton-a, e 
•le.u-lhe e1n ca!lê11r1cn1-0, ser,·indo ~ss.in1 ele p1•nhor ,ás con.v~nçõcs pactnada1', que de. 
:sua parte forão c11n1p.riJas escrupttlosa1nen11• (~)~ · · 

Nesta mesn1a n•gião uma pro"ª de. dedicação a suas mulheres era da<ia pelos homens, 
decepando a rxLre1nit.lade de urn dedo elas n1ãos, <Juando ellas mol'rião, para que fosse 
' 'isi vcl O' seu pt•za r. . · 

'J.:erminarei. Senhores, a e~posição de factos isolados, que apresento . para vigorar as 
eonsideraçõcs gcra(•s a respei~o · da co.ndh;·fio do sexo fe1ni11ino entre os Indigeuas das 
1·e~iões hor~aes do Novo rnundo, referindo as p.oucas, tuas solç1nncs pal~vras, do in
feliz Gun.tmozitn 11as mãos dos seus crncis apprehenso1·e.~: « 'franquíl lo csp_ero a 1uor1~,, 
11or<JtH' asem o <Juer o 1n{10 deslin<~ ; mas acabarei de dór e afl1icção se. não rt>1;pcita-
1·c111 n1inha 1nulher i) disse o chefe 1nexicauo no acto lasti,moso de o eonduzire1n. ~os 
turiue111os 'do fogo (4) . ,· . ,. '. . , . , · · ~ ' 

A inclole ~ caracter das nações A1n~ricanas, forão reconhecidos ·e .instamente'apre
cla<los pt>lo.; nr.spanhó~s seus conquistadores, só depois que os povos forão subjugádos, 
•! quando \'i vião na 1nais aterradora e igno1niniosa escravidão: cscre,·eu-sc sua ~historla 
11a 1nais dcgrarlante silnação l!nl que póde achar-se o hon1e1n -,- vencido e escravo ; ,.
(;arr<'ga nclo ferros~ e· a~urvado ao peso de ·cJ~s~91nmnnal 11•abalho. al'i:astados fóra de 
seu paiz natal e do ~locc abri~o de suas fo1nilías 1 vendo suas ci<laélcs e terriplos inccn
•liados, suas riquezas expoliadas, sen.;; campos devastados po1· seus harbaros conquis
tadores .• -•• E é e<;ta a situação norn1al e1n c1uc cu1npre ver os po,·os para ~escre1cl-os, 
tiegundo os pr<'cei tos da verdade historica, para consignar cxactan1ente .sua origcn1, 
seus cost11111es, suas usanças nos fastos que J1ão ~e apresentai-os ao futzv se\'.Cl'O da 
po:\teri~lade T . · . -

Até á -época de sua atroz conquista as tradições populares, seus n1onun1cntos, os 
fdctos syrnbolisados pelos seus quipos não da "'ão a. Pssa~ nações o cai aclerisco desna
turado, a physiononlia desfigurada que lhes allribuirão os historiadorcs>originario:s 
da<111eUe 1e1npo, e que ainda lhes all u<:lc1n os qu~ ser\ ihnen te os copiárão. O o nril de 
J'erro q tu~ M~r v io para n historia da A tnerica 'prirniti va, e i 1n priln io-l he _ J)é\gi·nas de 
sangu'e, empr~srou-o urn historiador 1nocle1·00 quando registou etn seus fastos, ali{ts 
tão d11•.ios <i\' zelo, com c1ue p1 ocuron discriminar a vereia ele • .q 11e os l nd igenas ~ão ent 
<1lto grilo e ... ';h·anl1os á fo rça <lo inslincto da na tur<'za que detcrn1i11a a pr1>pagação da 
csped1~ . u E1n todas as ,regiões da A 111erka ~diz Il.o~ertson) os lndigcuas trac.ta vão t>Uas 

(li Bober tson. 
· 1:.>J Hayna l. · 
13 ~ · Jlen:~ra, llist. general. 
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outro aggressor. Estando elles ern terra seg11ros, ou dentro da povoação---

1nulheres com nlmla frieza e inditferença. Não erão ellas o ·objecto da união coniupl 
J>raticada entre ppvos ch·ilisarlos, nrn1 daq.uell~ ardor vc>hemcnh! que devia inspirar ·a 
zona q.11e habita vão, e que ern regiões n1ais anu~nas designa,·a o ·1ypo das. nações Mr,· 
i·idipn ~es. :Nem assidnos, ne1n diligent~·s erão paa·aadquirh· OS favort'S e a'·,auenção do 
,;exo fc1ni11ino. Os 1nancrhos vfvião entre as douzeJ.las no estado de pura inno-:encia ; 
•~ por sua acanhada inrelligencia não se podia inferil' dahi que essa iosensjbllidade (o~se 
p9r dcf~rentia (l O merilo da castidade íétni"rtil, porque não podião apreciar esla virtude 
celt~s t•> , que sühli1na as pn~rogalivas dô beHo sexo no ~eiQ da ci•illsação. ' 

r . • 

.D,•pois de assi1n pt'nsar tão deafafoH1vt·bn.cnte ao St'XO feminino, é este n1csmo his-
toriador o que refere, qu'! entre aquellas lribus regid<ts por costume.'\ palriarchac~ crão 
as 1n11lhcr.Ps consultadas de prcfr rcncia aos.seus pagéi sobre a declaraçã9. e. direcção· da 
guerra, adoptaudo-s~-quasi se1;npre seus 1:011-sclh~s . Tan1be1n tinhão cllas o poder d,e 
tnd11l1a r o~ pl'isionci1"os, qucl>ran{\o-lhes .!Is prisÕ•!:i só nor' sua vontade,, e à.druiltindo:-os 
ua t ribn con1 as 1nesnias prerogati,•as dos naturaes della. · 

' . 
Os Ca1·aybc:s , que, as"i1n corno a~ outras naç<ks fndigenas daquellas regiõe!J, erão 

taxados de nenhuma sy1upa1·h ia pl1-lo s('XQ fen1ini110, niio ad1,ni u ião e1n coi1sorcio se
uão as 1nnlhcres qne ex,pon1aiu~an1c nle conviuhão ·nessa conclição, e as c1ne devida· 
uiente sabião apreciar os pred icados com que a natureza as dotou. A timkla,. a snb-
111is!la, ou a indoltnle, por 1naiores <pie íossein seus vrimores pllysicos,era desprezada, 
e n1orri;i in o p r a t! se1n pJ«1n t1.1 de ilo1ne ns. · . . , 

Na discriln(n<H;ãO' e.stabclecida p1~r todos. os escrjp1-0res inais noravc.is.da historia: da 
)\n1cric.a <lesdP o seu dcsco1>rirn~nto, iu:erca das naçôês indigenas que po,·oavão o no-Yo 
n1nndo, pertP1H:e ás tribus , que P.nlão habi laYão o Brasil, um ca rac1eristiro que as apn:
}ienta dotadas de indoie µ1enos fei·óz· que as. na<;õcs conquistadas pelos Uespanh.óes;. de 
f.úsl111nes 1nais brandos, e de 1naneiras n1('!is •• ffCCiluosas para con1 D sexo ,ft~1ni.niup .: f. 
da!! con sideraçoes ~e racs que elles <·1nil l~in a se n1clhan 1c respeito. póde-se cled uzil· 
•111e. a.causa .Pri~nordia~ dessà ~lit~e rença de caractPr~s m~raes c~ta va D\terlcia de 
11u•1os q 11e tn1 liao as tn hus Brasileiras para a ""ua sub~1s1cnc1a physi.ca, .a qual super~' a 
os· i1.1convP.nientcs elo. cllnHt loca l, qne aU-eoava a ' 'ehemencia <lo an.lo,r qn1~ scnl1,Hn,os 
a1exos para a ~ua j u~cÇão, e que se 1nanifcsta 1nais eviden te1nent~ nas regiões boreac~s. 
1':1n \'Crdade. Srs . • a facilidade de conseguir-se a n1a11nlenção da ,·ida, faz dar espcin
são aos st~ 11 1itneu t os generosos, cornprimidos só pela Ql lsl·ria, e_ verificar Cí>1n lodos os 
:s1: 1i ~ all ributos 1•s!!e inslinclo podl'roso quê teude ao bl1 llo Sl'xó. . , 
, Co1i1 (>so;a !'adi idade de :;u hs isti r .ti nliiio as t ri bns l.u'asileiras o vanrn~c111 elo esJ <1-
cio11a1nen 10 ou 'ida sedenrari<1, qne Jllcs poupava tem·p9, fadiga e t1·:i!,ial l10~ e qne não 
1ne110~ concorria para o incrc1ne11to de suas affciçõl's a suas niulheres, e. para o hal>ito 
.da vida clonH•slica. Corn 1 utl<~ a f1'.Cundidadc das n1u!her<'S desta pa rtc da A rncrica não 
J><~ssa.''ª <.le <lons, e tJ.U<lndo 111 ujl(~ trcs filhos, posto que ai g1'tl1nas l ri b u~ t'9s.!wl).1 it;h.tl;.Q'
))hagas ; e a sna ei; terílid<ide er;1-cerw Jog'o <p1c a tril>u não t:inlta 1csiúeuci~t fixa. 

t;' incon1esla vt' I fJ nc a tolàl 11 x ~intçiio da poderosa nação dos Tupinainbás ~ devida á 
c:onversão qtH' ft>z dl· S(~dc·ntaria para' non1ade, ~que. co1npell ida -pelos bru ta<>s C9J!{l.uis
iador•·!i do paiz íl .dd xar seus p1j111ili vo:t i.',St~bch:çhne11tos, di·VaKOll por'. t.9do o lillQral 
do Brasil! e foi <1(•11appareccr nas iilargcns <lo Anu1zo1ias : dcs pi·~zaudo o ·exc1nplo dos 
Puris, Ayrr~orés. 1'arnoyos, G1tayanás e <.:ar1jós, - c1uc aço~~ados das n1argcns do 
()!·.cano, t!1ubr(•nhi1rão-se pelas ina tas da sc)-ra geral, onde.ain<.la pennancce a st~íl des-
cen<knda. conlte \~ idu hoj~ pela d,eno1n inação h"'' 11 er jca de Hugn:s. . · · 

> Toda\·ia, a dt•spd lo de taes \. a11 taµ<' llS não tiulaão Oi l11di~e11as elo nrasU tHUa exprcs-
11ão sP11 lirncntal li!(urutla, qut sig,11 ilicasse a conv icção in1in1à de sua affcição, de sna 
tendencia para o s1• xo f.·111 inino. ;\s ;1pparencias s~1npre tibia . .;, sc1npre n1e la 11coli~.as 
t ~ntra:; la \ fiO a i ndo! 1~ que se lhes a tribuía, e os ''slylos de sna 'i_d<. physica.. A indo! ~n -
1:ia, a'i ncnria .. t•,.. o tof ptH' de s\la il1 li~ ll igcncfo fazi~io ·~~sis(enci,i u éssl'S \)ssoJoo.s el o C'tfª -: 
t.;iio, <pie se pa1e111t•iilO (t \ ista Cl,a 1nulh ~· 1" e 1wlo prestigio c.10 sçu sn1nhl<i n h~ > 1nns, e~t'\l 
.pi1p;iu1101,lia, c1 uc de ria i11 csagi_ur i ntlit!'cn: u li~uio e ui<·1:osprczu po.r_ clli1, só fonnul,a ,.a í . . . 
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tempre a 1nulher vai .. adiante,. e O' inarido atraz, p.r>rque ~ão ciosos, e 

' • 
., ~ara-crer rr~icion~l ~Jai l'nça; · era uma im\tai;ão '1a!i geraçties que ha ,.ião precedido, 
11éln que i1upor1asse deg('1H'ração tlo senlitne'nlo.,' igual~1éute tt·a1tsu1:itt.i<lo, de tendc'ucia 
e inclina<;ão ao sexo ferninino. · 

Estabeleci.dos pois estes principi05', cony(~m rJ1r.gar ao; positivo para 1nclho1· clucida·
ção do ponto que sustento : e niio pt't'.encheria o n1eu litu se acaso . ós não applica!!1c ao 
objeeto que ta111bem figu ra nest1> progra.in1na . '_ 

Na referencia dois ~xernplos e facros, cotn que procure evidenciar 1ninhas a-o;serções, 
s,gulrei o preceito g ... ographico, designando as trihu1' Jndigenas, de-que 1ne dl!vo occu
par~ na serie de Norte a Sul. Ueste. mod~ coordeno 1nelhor os factos, e pQs~o evitar as 
censuras 'de. ,prccedencias. . ' 

!'arn d~mortstrar, poa· exemplos, que não era degradante a condição social do sexo 
fen1iinino entre os Jncligl:\nas do Br~sHj n~ill~qna oillro«lcv~ ter a precédencia,' qóe a 
exblencja das ·Ama.:ona.t nas n1argens do grande rio, que 'ao depois tornou t•!\Sl' noane; 
e porqtre na certeza da existencia dessa associação exclusiva d(! 1uulhere~ deve cousislil' 
a efficacia deste exemplo, en1illirei sobre ~IJa minha opinião, extreruando-a da di\•er- . 
geucia das diversas narrações que lríl a este respeito. E sün<lo <JUC 1•s1a dis'!Sertação 
possa tarnbeu, a~ranger ó progra,rnrna já approYado pelo Instituto sobre a questão da 
cxistencia das Arnazona1', consentireis, 'Senhore~ , que a este nu'o ponto sirva de des
envolvimento o que julgo dever dizer nest~ Ju~élr sobre o'llássu1npto pritnordial. 

Sobre bases fra~eis t·.~1il-sc ~levado O propugnacttlo por 111eio do qual se procura com
bater a existencia das Amazonas nas m,ar:gens do Grande rio, ~gundo assvcrou 
ôrellp,na, ~ p1~in1eiro ·q.oe o navegou• ~ CO)lfil'naado p~lo Pada·c C.unha. 0 SI'. ·Àccioli. 
1101'<>U antagonismo a est~ questão~ a considera ,corno1 uma invecli~a par;\ con11110,·e1· os 
anirnos dos Hespanhóes. ju~tarneute irritados coutrâ Orellana,, por seus attenta,<los na' 
~ouqulsta do Per ó, 011 para aliluentar corn o 111a'rtt viU1oso a credulidade rou1a11e!'ica do· 
1nonarcha d;i Hespanha. Mas, se tal Íf!Í o intuito de Ot·ellana,para.JéldOrmec•!r a animad
Yersão dosoeus conterraneos, para ' subliu1aa· a admiração do rei, uão lhe serta maia 
cooresioho,, mas suscepy vel de crença, mas cousentaneo com o espil"ito ·da épQCa, e 
mesmo mais decoroso re(ea·ir, que deparára com um magot~ de ~igantes ou hQmens 
desco1n1nuna~. e que investido por elles os desbaratára, e puze1a em fuga ,a etlj:oito üo 
seu valor, coadjuvado pelo seu sequito' . · 

Parece qne com o mes1uo p1·oposilo de destruil' a descoberta deOrellana, e anniqu.i
Jar sna ,reptllação, taxando i1quella ~ft! p,ha·nta~lica,o a es1e de visio,u·a1·io, 1neLar,1orphosêa 
Raynal as A1nazol1as cm horneús,se1n barbas, que a.rn1•ados· c.li~pu_tavão o i>rogresso 
das. excursões •do vfojanle. !\' incompi·eheusivel que o hlstoriado1· philo.sopho por .ex
ct:llencla, . tão exaoto, tão consciellcioso do que escrevia, tão 11e1·spicai, ,não attingissq 
que se apreS'entava conu·adicto nisso que julga equivoco de Orellan~. <laudo lugar a 
inferil'se:dal'li que uaqudla região havia hmnens corn barbas, quando eru varios ll'e
t:hos de sna tnteres~ute hit;toria os d'á desbarbad~s como os euuuclios, o que t>ra cara
cteriBCO de n1h1gua do gcrmem reproductivo. Aliq!'ànd<> bonu1 dor1nitat Jlo
ttteru4. ; · 

Orellàna í~i obstaclo em seu curso n.o Arµazonas por innume1:ag.tribns se~ ,·ag~ns, 
d~sde q'ue ~e dJstanciou dos invasores dh l'~a'ú ; e sua vjage1h fói uma lucta co11li11uo~ -
tl'ava~a entre ê).seu Sl'.(J\lilo e as tribusque habil<.ivã'o e Gl'aude rio. Ac"Os~tttl)a(j.o pois~ 
\•e1· quasi df~rlanit-nle ~ens' tonicndor'e..,, que · todos anda vão 1ni.s, segundo l' efcre a his
toria .•nui~as v~zes, não podia engahar-se sobre o S(•xo desSa lribu, ttue loh~ rccor<lou as 
;qcrreiras da Scythia, e por isso lhe impoz o no1ne de An1azo11as. · 
. A vµliosa ·acq ui1~s1:-éncia elo Padre Cunha a este respeito na·· sua néJ~ção <lo l\io da5 

· Atnazonas, o primeiro 911e s<>l:?uio-.se a explorai-o depoL.; ~~'. O~rellanu ; o le11tenuh1i10 
pu~>lico pres1ado nas c.ida<ll's <l1· Quito~ Pasto; as .indagações á que_ se deu Conda1nint 
na ,&ua viagcrn sd~nt~fica, ouviu<l~ O§ desc<•ndente!j dos <JUe ful'~o coutenlporan<!os 
detq ucllá ,lribn : as lracliçõt•s populares refel'i (la~ por <JUantos tê1n escripto co11_1 inapar
ChtUdade' a hi:>toria daqllell~ paiz, e qtH~ j ~í 111ais Yariãu uo c~scucial; 4;! e.utfi1n a u1c11..\~fº 
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qliercm sempre lar a mnlher sob suas ".islas: No Orehf.)cn.pelo q~_,, 

que faz des.c;e facto o judicioso e nlni exact0 historiador Sou.thcy (1.), que só bastaria 
Jlara remover as d1,1vidas, que se hão suscitado gratuitamente i;ol>re este objecto; tod~ 
este!S mon11n1entos e\·idencião exuberantemente a existencia das A1nazonas. 

Além disso, sendo certo que Colombo, .en1 suas pritneirás descob~rtas, deparou com 
uma associação exclusi varuente de 1nqlheres,e1n um\ das Jlhas Lucayas, cotno acima $e 
eitpl"ie; e que na vida dos habitantes Indigen'as das Ilhas l\fariannas p1·epobderaya o 
sexo feminino, segundo o dizer 'de Haynal ; não é st>n1 probabilidade o pe11sar-se que. 
estando reconhecido que subsistião relações de affinidad1!, e 1nes1no 'de alguma com
mll'llicação eu ti·<' as tliv~rsas naçõ~s da A,111el'icâ prin1iliva, havendo en1 S('us cost~me~ 

. e nsttnças 'pontos de ç,0111açto, o instinc.to de irni~a<;ão inspirasse nas inulhea·es que 
.lil~blta vão as 1n'.1 rgens do·Grande rio o associaretu-,se 11'u1n es.tado' cxcepcian~l; excluindô 
OiJ'h01neus it semelhança . das ·insµlares das Lu.tayas. ' : ' . . . 

A histol'ia '.dos pol'OS te1n tradições de gló1·ia e de entbnsia~n10, qne·os enchem de 
ufania e de u1n nobre orgulho, ,aproveitaveis em .n111ltas · cir~ urnstanctas de , i1u~ vidn. 
As rerniniscen'cias das A1nazonas, .que co1nprehenclem gran'de a1·gu1nei1to a favor do 
1exo feminino, e que ten1 jil atravessado -dous seculos, sct'ven1 no paiz onde rllas e~is
tirão de brasão e nobr<> incentivo a9 bello sexo, ,que conta cotn rt1ais esse predi~a~o 
para a1trahi1· as a«:eições :' para que pois destruir essas)'etninisc(>,ncias, essas a·ecorda
ções lis9njeit'as, quando 1nesn10 vacillasse a sua oa·!gem, não tivesseu1 o sello da ,evi-. 
deocia? En1 tempo$ betn n1odernos, e quando a possibilidade de un1a restanl'ação_coo1-:-
1nqvia as provincias, u1na ~eunião de jovens i;enhoras alli se instituio con1 o titulo .de 
sociedade <la!l Arnazonas, tende por pdn~pul attribuição coopera1· para a defeza do 
paiz no que fo'sse compatirel com o sen se.xo. · 

Considerando pul v~risaêlas as ol~fecções que se susci,tál'ão contra as A m.tzon;,tll, e 
~ando realiclatle á sua existencia, devo apreseutal-as naqnella regiãu, corno o pr.imeiro 
t~xemplal' do que me p1·opuz- a sustentar sobn~ a questão don1inante. Es~~ peusam'enlo~ 
já acirna ponderado, que se discrimina nas obse1'\'ações philosophicas do~ ü.s.;fip.toreli. 
que corn ,·e1·dade e teflexãq escrevé1·ão a "historia da America, estabelecendo que· 
naquellas 1·egiões, em (ftlC o ·clhna é ·rnaí~ doce, e o terreno anais ~bondante de -meios. 
<1ue se podern e1nprega1· na inanutenção da vida sen1 dependencia de trabalhe 40 IJo
)nem, os inconveni~ntes <lo e~aado ~el.vagem s,ão menos se'verame11t~ selaHd,,s, e o,ins
tincto da .reprodnccão mais proúuociado e ., solicito, devt>ndo sea~ cutn,nlativam,cnite 

. refel'ido ao .Brasil, ~que ern todas as suas con<liç<'ies reu~1fo ~e1np.re eslas vaótagens) 
póde s~r ,lnais partlculannente applitado ás suas regiões Septcntl'ionaes. 
. A in~ole generica das nações ludigenas daqueHas regiões apt'escnta os mesmo~ i:e'
suha<loi, · <1ue predispõe ·aqlÍelle ,peus·arnento: a a1nenida~e do clilna e a facilidad~ de 
snbsistit· pungem-IJ1es o ií1slincto da cohabitação) e é incontes1avel que quanl~r anais 
ardente fôt' esse instincto,ru~ior é a tendencia para o sexo fe1niuino; e a solicilude ti& 
homem, qu~lquer que s~ja sua condição p,a1·a ~0111 a mulher, testemy.Qha·o sentimento 
de affeição e ternura que lhe consagra. . . 

Este tieutlmento, manifestado ~ob fórmas agrestes e uma physionon1ia gJ'acial. í-ol 
, ·islumbrado na vida domestica das tribus do frio <las ~mazouas pela Padre João Daniel~ 
ua sua historia daquella região, e se reconhece nos usos e costumes referidos por e~é 
e outros historiadores do Grão-Pará, quandotrac la dos seus Jn<ligenas. . . 

A numoga1nia era geraltnenteadoptad~ po1· aquelles Indígenas, e a sua união coojn~ 
gal nã.o era casual, mas preme~ii.a~a. coúveocionada, e coucluida t:o1n cer1as for1uali
dades, qne a fazião soleanne e respeitada. Se falla\'ãO bens ao noivo para o brinde dQ 
consorcio, era isso ~upprido pelo seu trabalho .em JJencficio dà farnilia á que ia H'ga1;-se, 
sujeilando·se assin1 o novo Jacob, á condiç-ão de e sera vo! Sá lisfei to este OIH!S .•. e cone! ui~ 
'dos os festejos, reconh~cia o homem sua posição, e os devel'eS que ·ella llle i~1p1unba ;, 

(1) A HtsTORY OF Bn.A.sn, do Sr. Southev é digna de todo o acolhini~to por sua exa·cutlão e 
i1,1µarcialidade; e o Instituto faf'ia grai1de:S\ll' V i'~o ao Un1::;il :-:e N ulp;a!'i :o>asse ~ ua leitura ptir 
ut•~io dtt trn<tucçiiv. ' · , 
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patece, o Indio não vive por toda a vida com a mulher, que ~sposou 

formava sua habitação SE-parada. e rlf.'sde logo se r.onsi<lerava chefe de familia. Vinhão 
Oll fUho.'1, ·e co1n elles novos encargos; -e as caricias e cxu·c1nosos cuidatlos quc> 1n~re- · 
cião ao .pai· testemunltavão sympathias <~ affeiçõc•s por sna 1n11lhcr. 

A hospilalldade era excrcitla por nrn'neiras 1iio hcne\•olas e graciosas , t>ntrP alg-umas 
tribos do Amazonas, q11e não se podia <·sperar ele Pº''º~ · q111! àiudà cl1•sr:onhecião esta 
e outn~s vlrtud<'s sociaes. O hosp~de cTa sen1prt~ o b~1n vindo, ~ prcsJan1lo-·sl·-lhc o 
mt'lhor acolhin1eulo, tinha á sua disposiçâo a fil lia ou a 1nul her da fa1nília. A. q 11c1n 
reconhecei· que Oi Indígenas davão ni1~nos valor e cslin'1a ao inerito da honestidade e 
do decoro do que i pra1 ka da hospilálid<n.11', . não enxeq~a:r (1 neste insolito cq~tnine des
prezo e. a~·ilta1uento pelo sexo fenünino. Tqdâvia, era ellc <lesprezé.ido p<lr a!gu1nas 
tribus, que, não, fall1ndo ao bqrn' tracta 1nent~ d~>s hospedes,e\' ila va -se-lhcs zciosan1ente 
o contacto cotn o itltcnH> da habit<u,-1'0,. · · _ · , 

Orna viio ~uas tHnlheres com os 1'11f.eites nJais prccio~os ~uP. · pocJião oh ter; e ~ntre 
estes tinha· a priJr1<1zi;t Q cellar de d"nü•s, gue era o s\0 n1holo llonorifk.o <le suas vi!.:to
rias. [,e catla inilnigo 1uorto ou vencido ·1la guerra a1:ra11cà va -se 11tn d t·u te, .~ . co1n esH~ 
trophéo h111nano oste11t1vft-se o valor .do que o trazia c1n si, e t;ra o niaior nierito para ' 
obl~r c1n caliamento ll n1ais dislincta donzella da ·tribu. 

·~·orna-se por um procedituento de ·desprezo ao sexo frminino a ~bsoluta incon11nu:... 
nicabilid&de e abslinencia, a que os Indigenas condcn1navão í~O 11111lhert>s <'rn suas pri
melr<tll régra~; ma~ dahi ~e uão póue pensar riP!orosa1ncntc que uilo ltou r~sse cni scn1P
lhante medida hygienica o intento de arautelar inconvc11il·11tes que, ~t·~undo a expe
rfencia lhes ha •ili n1ostrftdo, occorrião pnr nrgl igeucia lia \'ida ern serrid llantt· caso : e 
esse. tractamen to era ,sem duvida. rnovido antes por dPfc n ·nda pl·la m :i lher, en1 q ue111 
1nu1to·aprcciarão a louçania e assrio, do que por , .eK<irn e ao seu estado. 

Quaudo Ce$Sé1 ''ª es1a occurrencia , c1110 se considera va co1no o 1ern10 tia it1fancia e o 
atignal dc·havcr a 1nulher entrado par11 o f'stado de nul>il. reapparecia <:lia· 110 meto tia 
tribu co1n ~s 1nelt1ores ornatos e dccol'ações <.la fan1 ilia; e d•.>sise ponto comêçavão·os· 
fes&ejos e jogos pul>licos, de <Jue l!ra ella só objecto e· pretnio do n1a1lct~ho ,·cncedor •. 
De~te exlgia•se alérn dissQ outras P'º "ªs de valot· 1nos11·a<lo nos co1nb~ tes, de soffri1n~n.1.o 
estoico nas flagellaçôes e tortnras qne se lhe irnpunl1ão.- · " ' 

• 

Po1· uu1a crença ·erront'a dos lndi~enas ~ introdt1zilla f.ntrc clles pelos Tupin-arnhás, 
e <(UQ só se pôde explicar p~lo seu estado de· e1nl>ru1ecitne11to, de que a 1nulher ri<io 
cott<.:orria pítt·a;1 geração, e que e)o.sa faculdade <'ln todo o seu cornph:x<, e.ra a11ribui(l<t 
ao pai, assun1ia este todas as c.ondic;ões eia partn1'it~1'1e, e as des{'nlpt uhava" co1n tanto, , 
n1aior dei;\'Clo quanto n1ais se persuadia Qtlf~ pela 111enor oc•gligeocia na rcp1'est~n1açflo 
desse paJH~I <le,1el'la . ()eriga1~ a· vida do rec~rn-nasci1lo :· (~ não st! pod<'u<lo dt.>preher'!det" 
d~sta pratica absurda o intuito_ de tueno;;cabar a rnulhcr, via-se.unican1eute a exceheu- · 
eia do a1nor ~o pai. · 

Contra a opinião, posto que sempre nppareces!\e co1n o caractrr,le i11ex<1cta. de 'qne 
os Indígenas do A1uazo11as abandona-.-ão suas n1nlht.rcs ;í d~ vassidão só por cffPito do 
desprezo en1 que as tinhão, eleva-se a ioJot'mação que nos <leixúrão os Pa<lres Vieira , 
João JJaniel,e André J/crnandes. colhida de seus trabalhos cvangclic0!4. AJé1n ,do 
que só se pódE:' dizer con1 verdade que a offcrta· da 1nuU1er ~e fazia uukan11!nle ao hos
pede por exagerado senti1n1·nto ele generosidade, corno ati1na t>Xponllo, 1~ Yi• go e in
fundado que t'ste infa1uc abuso se gt>aeralisHsse. Os A·hcengaybas erão tfio zelosos <h~ 
suas 1aulheres, que não eonst•ntião-lhcs que fallasse onlro idio1ua seuãc, o seu, par<i 
~oprar-lhe toda a com1n,1nicação coiu os brancos e corn outras tribus. e jJ1nais se sep<i4 

l'avão della!4, ~ conto Um de priv<it-as das seducç,1es. Os Tt1piuan1h<ís, entre os 
oos1u1nes ltonesl(;)S e benii;nos que .para atli transplantárão, foi a fidPlidadc <las 1n11llie- , 
res ·o <ruc lh~s mereceu 1naio1· solicitude <.•u1 introch1zir, e o f.J11C teve 111aior act•ita
ção entre a~ trihus que se ~olligéÍrão co1n cllcs. A iutidelida<lc da n1111l1c·r c•ra sev<' l'a
tnen~e p~111ida co111 sericias, e ás v~ze:s (,'QlJ'l a 1~10rL(•,e nãu se t:<Ht::H'utia uu s1·xp rc111ü1üJ.o 
a incoutiueoda ciccssira. · · ' · 
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1'8 iníancia, porque, 
, 
a medida que eJla envelhece, elle casa-se com 

• 
' 

AM mulheres pril4ioneiras na guerra erão PXCP.plnadas da )P.i cnmmum. que !ntjeitãva
º" homea11 aos restius canibaes: as que E>rão be1n apes!Wadas ad1nittião-se na fanaillia 
éo1no 111embros della!I, e quasi sP.1npre se r.011vertião em concubi1ti11i. Esta eiclusãu a 
favor do sexo fe1niuino, durou até ao infante trafico do re19ate feito JWIOs brancos. ~ 
para cuja pern1anencia e contlnuaç.io se arro.ia vão na P.SCravidão O!'I pri14ioneiros de 
ambos 08 sexo~. que erão comprados aos vt>ncedorel4. Uepois que alli se intr·oduzio e'te 
barbaro eomn1t>t'do, a pret~xto de· déstrnir-'!H: a anthrop1111ha~ia. não só não ~e coni1e· · 
guio· eritão t•stl! fi1n, corno· a.it me~mas mulhcrt!s, ,'que até alli niir> •·rio consid.erada" 
como:prisionei!'as, furão d••l\tióadas,para o resicate; havendo mais esse 111otivo cte -KttP.tra 
entre ar. t1·ibns, di> mesrno ll\Odo' qtte acontece na cosia d' Africa, onde à a1nbição e a'er(t:-" 
cidade do!! f(!gt1los, excl1atlas pela ,an1bic:ã0 e ft!rociduclt> de atrozes 1nercadoa·t's1de c•n·ue . 
hu1nana, ln Vt>Dlào ·e1n~rl(encias de glÍ<~rra. pa1•a que !léjão l~vadol4 a vert?onho~o tralii;o. , 
e entregues' á 1>.e!iitdct e ii<r1oniinio!ld escravidão os ·1u.felize!i que· cahl~ln prisioneiros. 
No~ f1~8tlil!I canihaeil cabião ás na'ulheres os rnais hnpol'tanlP.s 1nisteres ; e o horror· 

que ainda Inspira esse barbaro P. atroz ~osuune ~t'llhe-se de os 1•artic11larizar. Na~ uncias, 
t•ara applandir às nniõe~ · con.jugaes 'e a uuõ!lídade das donzellas, goza vão de préçeden~ 
eia. e coqipetia-lhes a distribuição dos líquidos embriaganl1!s, gnard.audo abstinencla 
dellt>s, parca q1.e estivesseu1 aptas a occorre,r a qualquer d~sintelllgencia 011 dc•sordt~n1, 
qua1i 11em1H'e sus<'.itada entre os convivas. Na<la rnelhor prova as d~ft>iencia1' que O!i 
lndig~DaM llnhão iw.lo se~o ft>ntinino tloqu~ o se sujeitarem a t'Slas conciliações nu est~· 
do de Irritação ou extre·rua_alienação em que ois punha a embria~uez. t\ voz da n1ulher, 
ou o toqu~ brancto de sua ruão sobre a câbeç4 do ébrio desortlc• iro. applaeava de subilo 
tuda a furia e vociíera((ão ern que t>stava; curva vã-se s'.Jb1n :~o 'e ri:souho, e cuaupritt 
pontualmente o que ella lhe detet'minava. · 

· Lo~o queº" Âra.1Jca1 tinhiio urna filha. dé!;igna vão-lhe n1arido, o qnal •. apP.nas acl1a
va-se con1 fo rças para trabalhar ou caçar, ficava suje-ito a servil -a e a seus ,pais, 001no_ 
tte a tivesse desde Jogo por consorl~; 1nas a realização do easame1uo crt quando O:i 
~posanc.los cl~~Jta vãa ao esrado da pube.rdade. . 

A cobardia ata guerra. além ele~ ser severamente punida pPlo chc>.fe <la trihn. era, 4 
qtur a commetti'a, repndla<Jo petã nàulhfll' e ban~do <la farnllla : e I'ª"ª ser de 'novo aco
lhido por cHa, e reassurnir o-; dh'eito'i <le tnilrit-Jo: tudisp•!nsavt•I se ton1a' a 'I"'~ 1·el\ta-: 
belecesse o Jl~rdido conceito JlOr acto~ tle valor rnall ifes1adO!l en1 co1nhate, .- approva
do,. pêlo· chere. ~~Sta cir'CtltllsléÍllCia !l~e's illSJlÍl'aVa Ulll esforço d1• val .. Ulia. ()111' }ll'OC!ll'tl• 

v·ão ante'!t suceurulllr na guerrà do lll~ mosu•ar fraqueza. Qu~ ana~s f~dão o.s f,aludic to1 
da nlt'ia idafle· 7 · , · . ,. 

A!ll multâel'e~ erão co,1sulladas quanclo se premctlitaviio grav~s e1nprPza~ : ·e o sE'tl 
~irentltnert'to ti·a titlo em gran-de· conta, e ·con1o principio btHJ! c~i-trt!ado : tonta vão · S•~, 
os seus avisos e conselhos d•! ~n~ferencia aos pa~1~s ;. e se 1náo exilo houvesse a urna 
t~ntativa em que a 1n .. lher não 1ntt>rveio. attrib111ão-o a essa rl1•sintelligi111da. ~:sfa nu~s-
1n1t deferencla guardava-se na exhihi<:ão das· prova" d1! destl'f•za ~ dP. l'Psi~na âo "ª" 
tbrt11ra!t eorn QU•! se .iustificava o rl•ancebo a ~ piraufe á cath<•etoria ele Kt1Prr.eiro: uu1 voto 
de mulher, enn·e 1nultos ;te julgadores ._ d~citJia a ques:ão ou pró on contra. · 

A idad~ avançada nali mulhere~ da região cio Amazonas era 1naior pn•r()jta1iva para 
mais serem acatada~. e a t tribuir-se-l hP.~ respeito~ Jura va.-.e sob &na~ palavras •. e. f>ela; 
convicção de s:aa hnparcialidadP e rettidão.a ellas sulnn•~ttia-se o voto de vid;i e 1no1 te 
no ultirno julgatnPuto dos prisioneiros ou crirninoso.;, ~:ncarrPgavão-<ts dos Vt>Of'licio"·· 
não para ser~tn ex1•ostas á n1ort~ por cff .. ilo tle 1ura coufei~ão. "'ª!i po1·qn<~ , s~ntlo a 
~Jlicadi1 dos venenos o que fazia os gueraeiros t! caç<u.lores mais animo'.'os ~ e1n1•rehen..:- . 
dt!dores. f1 ;rçoso e•·a que as pessoas incun1bidas de os apro1np:arc111 fossc1n da sua 
iJUirna coufianl'a; e da 1naior fide1itlatle. · . 

ncleva não deixar en1 silencio que Jlelo facto ,tle lle a rran ~íll' com violencia do poder 
do (lrincipal de Lama-lcutga tuna mulher a. qnetn a1nava •!XtreH10MlHnentP, hou,·e· n!na . 
1uble\· il~r.io g~ral t!Ja tod1J ª'l'•cltc ..:i4t:Uso Lci·a·itol'io, e ccu1cuare11 <l" t'a ·lilias calechi!Hl• -
. . ~· . • 
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das .dflrílo cÓsl~S a s~t~s. rJnis~iOn()~'!P~ t'<, TCIJ~lla':l:do-se C~l~_lra t ;IJ,·~. 0 oJfcnditl.o, p'~&~1 <'i, 
· h•s:.a .. <le º'l! co1:po fo1:n1 id.;" ti. ele sa f'i tt.ario«,, <i ""<?'º" "~$ povt!at;o~s, e• dt~rri~>~I· sacl'i !~'T ~ 
~am~u e. as 1grPJas; e por llHl)tO 1,t'IH(>Q correu c;>, satll;.ue nos lugares- que Jil ~(! hav1ao. 
suf··i1~11fo 110 clunl'inio .cJo l''\'rl!l~elho. · . · T , : • 

, ·Trarí,11p<>udo-nH' do, ' Anlí17.01~1:i pa'ra ·a·s Qos;c:--~1s tia ~'Í'aranhãó:. Ço.yar, e 1'11allo Grosso, 
~ó . ol.Jst.'1'vo p11q ucna,-. di.s!it'nH•llI.anças locétes en t r<' es lisos e · "º~tumcs'. dos r JHligena~ 
•li•si;;1s cHff ercn tes re~iõP.s rt·l~!l va n1e11 te a0> !'PXO (1·1n in i ~o. P,91'. issd <~•e são. ••lias co111i •. 
~~1as~ <' s1d~sistem1 f'~·~rc as s.i.1a-s trrhus rr.lações dt· afiinhJ~1dc' e ~ór_résp_o~l~nuta ·~ send~ 
f'1üc 1•ssits leliucs divt~rg.c•nciat1 1 ouh:irãp ira.ais a ntln-!1a' ai·gun~1Ha;t,.'fio. Çoilsegui}He·m!.!11· . 
{~. :ahsri ah indo--1ne <~ rousith~ra~ões geraes, refcri(ei casos .L~c.t1l,l1l'i·es, que si.a'tão de 
~poio à qu<>stão. · . . , , . . . 
' A onl1•tn g11a1rd~da nas c~cnrs()cs. das tribns <Fo Maraul1ãq di,\''i" ás M~ll1eres, a 1ne~ 
lliór .~ a nÍais s••gu.ra, posição; ~ rmqtliHll" 1nai·cba.vão eHas, escolla(1as 'pt>los. Vt\l(}féHIO~ 
da J r ibu, s·~nl.jl l'l! pt:Olnptos a ôef en.derc1n-as. ·~ a ser -lhes otfkiosos. <'nl!tin•ga { ãUiSC 
()1{ mais nlOÇOl'i na a«'f1uisição da caça:. a< qnal no fjin da'Je.rnada era ~l.cpvsta. t\r seu~ 'pés~ , 
E11uü1anto se J>t'Ppara v.a a .r.•"f(;içãio hii-.v'iio jo~óS e t:lnn~a:rpur.a uisH:acc{ãQ das OllÍUH~l'C:J· .. 
~t\c &e cncatTl:'J;<fvão d 't• ss~ mister. · . _ _ . · . . 

Quant\() os ~onquistadores do paiz, uão sntisfeilOR ai.11<l<l' dt" havcrt-m ~s1n~gado .r. CX 4 

t1: 1:1ui11a<1~ ~~. tnctigea~s %11'~ _o l)a!:>it<!vão, , forãQ co1n il .~h}'1i~1· perlft~a e ~ra~ii~l desb~1ra~ . , 
tar íls n·lupuas dtts tnh11s Po1ioatge_z· e laniecra~is, que ' ' tVt!''? pacHica1nente e1~1 :llJé)-. 
tas dbta11te:1; .. ·aipp1·.t•he1Kfcrão.. tortas as rn;11!1eres que não podl~rão evadir-se-,, e as ~ncí11' 
:e1"itrão na~ ptisõc·s da capital ; .1nas. sa~1e1ulo· scu-1 1narii(Os qnM. tinJ1a 8ido,9 seu . 
dt~~:ri~u~! ío1:~0 .. t!sP;01.11a11ean1.l.'1~1~ e!11.1·eg:u·~s.e• ;\; ·~1·i~i\ ~), clizt~trdo q,ue. era:lh~s ni•tiÃ ~u~'Vl! : 
o r1g()r e a 1gnoirun1a: da escra vrilao, llo. q1te ex..ist1re1nr sepa·rad<~ d\! sua~ nl4&1herel!~ ~ 

~:"-nos C0-'1.hecida a prova cl:! dl~tli<:açào 'l;11la' ª ' suas 1n!lllicres po,r 1'e»rvpJ e)Jl(lln~i·. 
~apúa,. 'aq,uelle chefe; do.; Ç'ctJp,ie; rfi.ns, e esfe d,OR 1'imb!~á~ ... p: p~rneiit·O,{ Otftrtdi'. sµitt 
nnflli1~r· p·r~oncira e1n um éncontt·<• ~ué houve co1n ó-1 eouqnistadore!I,' t(.unio"a~Y1's : 
c1ispersos da sua· trib\1, e coin files acomme1 ten com a 1naior i111pttvhl~z a Torçà cut\~rana-.. 

' tl'•<' o rc•pellio ;, e, dcs1!!\l)Cl'ado qe .n.iiQ poder :Jihl•rtru· sua. 1nnll1c1:·,: fc.}i cahir 11~1·tq·. '' 
~en~ Qés,;. o ·'ou1ro,.4.pXH' idcntjco. 1n1llt_i 'llO., ~nhl~voa '" ~ti.a. t1111)í1 ~ as do ~learl1P,, .t(H~9 • 
c,;1n··<aclas tle 'lnta'c, ha vião parenteado i'nient(Õt'~ pacilicas; e por µiuito te1npo t:oi o ,le1:- · -
1·or daquelle Lerdtol'io, e o as-;-oloo inteira1nr nte (i ). . . . 

CQn1 as ~raciosas- n1.ulhe1tes da lribn dos C,hava.1i~es ,pt·r1nei.a-~~ o· V<;tlot· ma.is sn}>ido
no-1 cv1nba1é~. e a .niHior forçil e-dest1',t!?-a..rec0t1heciihis:nos j9g-08' festivos. ,\ donz1~1l<.1, .· 
e~ u1~ e 'l objt>cto. \,los con'lpel1do1·~, · e·que a1é· alli· f<)ra rccata1lâ e occnl ta ás vistas do)'• 
ustranhos. ostenta..:se com. toclos 011 !leus ornat~.;, 'dirig~~se ao veuce.dpr dos~iogQSt in1-
Vl''.1ne-lhe q~ ta1.;~ <:>· :.b~ijo d~ pl'ittlJ~iros i11no1:ei. e po1~. e~t~., n1od0· p.i·oclaina!:'O seu,, .. 
f~, a 1·1·d·o · · • "- • · ; 

" ( • ' 1 ~ ~ ;' ~ • 

' Eoll e os , Pnyá,qua$· as donzellas-1ê1n 111n distinctiv~. de sigmfJCação do scn ést~do,~ 
que' é ao lon~·~ conlleddo, e por eslc·inodo allrahe1n lo::to as- aueuÇõcs e1(1' fl:'1•enéias de.· 
v icl;1i:t ·ªº' !44' li s1'.X"» ·~ idaHt~ .. N<1 n1ol'Le ,llos ª•litr[tlo-; chpf~1o as nu1llw1·es long9., teuipo, e 
1h11tilãu seus dedo-; co1no 111na dt' 1no1is_ta·itç;1o · <l~ <JU( pão (}.uereur J'eparar seu estaú<>. 
di~ viu ~·ez. · · 
· No~»Gti1~,cµr1ís, qn~ (U\'ag{'io pel;ts cn1nrl'!nas lle ~ra.tto Grosso,.vel'ifka-$.{' a . ob~erv·a-1 

'Íãi1 "d~ Uúy11itl, q1_1<~ a lrih11 noinad•~ Jlunins ~erll foéltU<Ja; pol'que ohsta seos n1ov-i1n<,!n-. 
los h;1hit11aes e 1>01· ~ran1h~ ex.tcnsãó {1 m~dhcr- ~ :· avi<!a, ou c:irt~e<;anclo u1na cr~~n~a de 
'·''""ª i<latle .- ~:is porq,1e se· pensa que ''!'ises ho.nleus err;,1n:~:s desprczão soa:; 1n nlhcres, .. 
dailJlp :-;é' cl>1nn 1H~ov;i · co11Yil1e(•1He dt>.~sa aq;_ui<;ão g 1wq1ien().· nnn1err de.Jilf1_os, q11ê._ 
a·pi·t.-st>11tão. ·Pelo co1nr~1ri i>, - ~e · 111erccé Ct't!dit o o historiador de~ta trihu (2). o t.na~:111· li 9 
C11na a un ica 11n1Híer á <Jlt•! se alliou, embora '" vida notnatlc qrtc adoptou an(i\·ipc ncll~~ . . -

' . ' ' . ( . " . . ~ . ; ~ . : ·. 

. (ti . P.aula Ri)H•iro, O~ I nd ~ dÕ·Maranhã'<l. .. _ ' . · '• " 
! ;'~ t-:r.:.Jn~;t~~v ll ocirigut:~ tl i:i Pr:i.Jii, lli~luriá dà:;, Guoyct!l'ús •. 
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r~1ér·a ·· 3· rc3po.stá:guc.a este deü ·uni a Inuiana qua11do a :eprehcn lia tlu li<i ~ 
' 

. . ,, 

a "clhic.-, e lhe faça o srn1hlante d~fo1't.l1e: sabe nprf>clar sna!I 1naneiras h•r,111\i; 1• c~n1-, 
1>1:~1ze111eiras~ eslà Jl"1's11adido que a nl4iá@ couj!'gal d1~ve ser durtt' l1111ra; ~ 110 C<\sO rar" 
tie <.(i\'or<:io,1~ «>fle feito J)()r n111~uo é<111sen1in1rnt@. O caso laslin1oso.de l\'anine. n•f1,• ... 
1)do rwlo lti~'t9riade1·. n1ostra o rxc~stjcf d9 amor conjugal., que não dt!iX<]tt d1· st•r cor~ 
respondido jlelr.' 1narido, à d.~~prilQ $1;1 i11fillclitladl!, de seu pro~edi1nt•o10 a11lí•ri1 .. r,. . 
. A,s poucas tl"ibus <la rnça tupic1 .. , _que ao t<'rn.po ela co1u111i:-.1a do bril~il r•·sitJ~~\! 1ui 

terriloriu\ pre s~ dil't1·nde de ~lari'lnhão J• Bah1a, •1n11ito pouco apn~·"'''nlão {I\~ <~ht>J~"º 
~ ttalh~nte <'ll\ s<~us costurnes, que possa 1n,,ostt:ar-se,em .relevo nas co1isidcril't;<it•s .~enu·s 
1'0brc! a vida dor.; hahltanll•s do •Núvo·1n1!1ulo, e dPsigúar c!xe1nplos á 1na1eria de .qÍ1(\ 
'.!ne occ11po : 111~ 11•,·a' conu~1do n::u•1,1c.io'11-<\1: algiu~s· fac\os ~solado.,, 'qt•c. -s•~ JtOúe1n. aclduzH· à· ~ 
<Jtt<istão, t~ <.lll'C coll•iµ-çn1-se dos <~sc'ri[Uvn~s (llJ .11·111p~. , . . .· · ~·" 

. · (,ogo' <pie~ ;~s filhas dos J1Htigl'nâs tjue 'hallira >1ã<' a st•1-ra <1-e · lbiapa~a ch~~g:aviii) i) 
· i,d.a<h! ui1b\I, tr;11Ça,·~-in~-lhP.s por baixo dos o1ho·s nn1a risca v1~ rn,·~lll11 ;. '-~ ao .. rno1n1-'11111 
<pie s~ <~pn~-;('lUil ,·ão co1n -est-c c<11·acteri~lica da Jlvbe.rdach~, crfi~ · IC\'~1\'las <'Uf 11:i.un,1pho .. 
e rccchião as adoraçõi!s, ·qi1e s6 pert,•nci-ão ;'í f-i11a di vincl;1tti-. 0> ;lH'~avio ;1s t• 'slás 1u1hll; 

,e as, 1~ () ubjcct<.1 tl~llas ia vithi1· 110.; bnv~Qs do ip1c Jnais tiC ha''ª ~xtn•1ilad11 t"ln \·alor e 
i1gilida<lc. · , · 
. V~-s1•, P"sle-que cm tl'mpos mf'no.sre,m<ltos, con st~ni"ldõs nos annaes dr• 1'crrr111nbuco .. 
o valor t! tesoluç~o da illt!Stre '('.o·u:-;orlc tle Ca11iarão ·na gue1T~1 cou tra o:; 'lollandeit•:-.. 
e niio 111r11os disli.nctas a p1~epond-eranc!a .que tinha entn~ as do s~•t s11x.o, que se 1l1·d 1c :t -, , 
rão u,coadj1l\·al-a t•1n suas en1111'ez-as wa~·ci<1es , e a ascen<t••ncia .1clqnirida sohre o ;!ni-
1110 <11• -;,.;c ass1~natatlo chefe, que lã() pr(!staM iH fui 11aquella luta. V1·1nl)s n·pruduzid·1 
11os Cahctés, que ha1>iH1vtio os deserto;; de Per11a1ub11co, o ro ubo <ias ll!ha -; dos Saoi11o'i 
(1•ito pt!los scquai(·s de lloniu.lo. na fnnctaçã<t ua capital do 1n111Hlo christão. Q11a11do 
(altayflo 1nutht•res a e~sa '11·ação 1~odc1:osa. qnc a~ depois i'iunificou-se <.'ln i'liv1·rsas trihu;-,
cpungi<!os pela neCC!\Stdade d<1s uuiõcs conjt,glli>s,. at<aca.vão s<•us vizi11hos, e os d1·~1~º'"' 
j,a~ã<> eh~ soa.s ·1nnllt~rcs e filhas, i-.-ern que j;\1nais pud1•ssl.!1n ellas, ilnilttud.o i:l'S Si~hinas .. 
eslalH~h·~er e pocto que .as~9rJc11t •HlllPll~s povos da pri111i l i\'a llalia. . 
" 'Já por \'l't'eS tc),tho-tne rcf~rido· ílO~ ~OSllllll,l'S ~ lll'élll<(aS <la podt~l'Ó~ flíl~âo <los Tupí
)léllllh<is, que fig111'ão e1n1 quasi todas as paginas da Historia, 11ttl~ nos ha tN11ls111i1tíllo .\.
ton l;u·ciúu~n.t o da guerra, feita:a.1 roi011•i):..c p<·l~1s coflq 11;st11dor1·s aos hahi 1 ant.1:~ pri 1111 iH-; 
\Os da teria de Sanla' Cri1z. Esn~s ht'cligi·nas, l'lll <111en1 hcn1 assé11ta <> titulq dt! ~:1u~;i1,,, " 

: IrJOflclo, d<!rão origt'~tn a diffen•ntes, trib11s ;,y,.1anlQ ua lon-g;' .:sPrie de ·suas '"k{s~iJud1~s~ 
, , ~~mp e~n.sua penosa c•n1igr<1ção. g11a1:çlà1·Jl ~> sf•tnp1·" suas c1~e11ças, r"'ginu·n. e t·os1111p1:~ 

.J>u.hliços .e . iu·i\'1H~{)s. Dotada de 'insli~iclo · nlais d··iwu\'oh·ido) ·.ic hléas q11i• pan·~iâ11 
~lc~al).ro.chado'I <l-c 111 tellip;cncla nienos ohscunl. ••ssa u;r<;ão, ~l'll' <h~spr(>io1i o ri~fu~io <lüs 
111atas, pr~scllll'Oll às 11 ibus . coru <p1en.1 -se c(nn1nnn icnu cnl ~"'' c1nil(ri1Çdu. 1,~ <1s ~l nt~ 
J1abilavão a r<'giUo do A111az.ónas1 ·1111u<l1• foi cxriugnir -se, a doçura eh: s~us -cos111n1cs. a 
orc!<~•n. <'Ili Sllil'S <i:-sod<lçôes, e 'o a1•r<i11J1S ~111 \(:)(IOS' os rnist<:res da \'Íth1. Considc1·a11d<.>-:•l 
})OÍS ~on10 a r1•i,r11 lador.1, t' lll<'t-'1no ius~ 1:11< tor.1 <1i1~ 11açÜ1'1'! e 1 ri ht1s . co1n q 1u·n1 te uho • 
~xc•1nplific<tdo n1inh<1:-; obS<'rvaç{;,.s, e q11;1<ru.(11 uM•nns, cc •tno objtH:io d<i itu.jlação. quê 
u~las pn•do1ninava exdusiv:11n1•tlle .n a ·<1Hs1•nria ele outras '111ais nobn•s fa~ t1 lda<h;s in- · _.·i 

tdlel: luaes, é cvidc·ute <ttt•~ '"ti HiJ<pwlla reftt•ctir q11an 10 · pcnence a c·stas 11aial•tleri«1 de .. 
l jUe me occttpo ; e isl•l })o,..to é <:>cio~'<> ffit1·;41· ein 1H>,as dt~tOl)Jlsln1çõ~s, que uão podiáo 
ser to1nadas sc11ão ·conto 1·1•clnntla11cia '(' rE•pelição, q11(• rPlt•ra evilar. . · 

Não po:;so toda,·ia onlit!iro be1n sabi.t10 "<';<1so, cp ~P. até S•·r\li> tlt\ii•sü1npt~a urn. pot~ niá. 
do hpif.o Brasil•!iro, da cclchn~ l'a1·ar/uas~ú. <J11e anais nnc u1clo a11t~s1a o grão de 
~.on~id~ra<;ão (]'lte era inhe rr.111<:~:á.rn11lhci· ·enlre os . T11pi11a1111J[ls. /)iogo Ati:ar~$ anr't · ~ 
~e111a-se (' ll Ire t' lles CQ111 ú pr(.~1 igÍu ~lc 11 nl t•flJ~ sohre11n1 N' ai, (~ra<;as (1 :.ua éll IHil dt; fogo 1; 
r<'..nde1n-lh1• H<lon1t;Õl's, s11j1·i túo; s1~ an, ~t·11 arhitdo, e• 110 <;ouc.dlo dt! td-o l-<'1!1[H~ p1 o: 
p lci'O. Cu,peca e ,outros tad<1\1Cs' oih!n c1·p1-ll1c ~.uus fill1a1:> c<1n10 a vl>laçflo ntais nit~rito~ 
ria 1• tle 111ai"r quila:e. · , ' ' . , , ;; . 

• ' ' ... • .. • ' .. ~ "' ... 1 ) '" ... • " 

· L:a.iil nu n\ St ·l'it i!1.ni·a vf:F>fa eni ' 1l'1~us <.\<.:talhes : \'OU trat lar desse~ Itl <.,h~-ct1as ciu~ "'--.. ·' 
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\'er, sem motivos vehemei.tes, morto lima filha . ... Esta interessante passagem 

llabita,·ão a parte Meridional do Brasil. oomprehendida da llahia ao IUo d- Prata, e 
cujas tribus, PXcepto a dos Guarany1f forão ramifiraÇÕt!a da grande nação •los Tupi1. 
\'ou ai11da d .. 1nons11·ar -por Jactos, deduzidos dos iteus costu1nes, que, bem como os 
dêtH outras rPgiô1•s do Brasil. tinhão por suas mulheres tendencia!t e afJeiçôe.~ bem 
J•ronnncladas, l'rni~a en neste dt>rradeiro empenho fixar as con,tcçõe~, e fazei-as pro .. 
1wnd~r para a cau!la á qne pn'z pt~ito. - · 

~·orça é que O!! 1'11pi:-1, e!lsa uac;ão progenitora de nma muhid~ de tribus, qne disM-
111inou-se por todo o Jiuoral do ttra~il. lenha a sna 1ne11cão ne!lle lusar, que foi o thea • 
~rode sna!I ~lrjalil, e1nquanlo se não dividio êm grupos, 'que fonnárikJ lliversa nomen,. 
clatura, dt>~prt>zadu a 1~rhniti va dt•ooininação. 

Bt>rn co1no ~•li.t11111as das tribns A1nitzoniense!I, ~ 'fnpí~ <lt!V·illo se fazer'it!!isfgnalado~ 
nos co1nba1rs por alg11n1 acto de va!ür 1pa1·a obteren1 as mulheres com as quaes. quet•ião · 
ttllia1·-se, Cou~egni<tas que foss<~•nt l'inh<io ellas de" seus marido!'! os Ol'natO!I mai11 primo· 
rosos qn<' pucliâo acl(1ulrir, e o t1·ac1fM:nenro devido a seu s••xo ;' e o rt>'cato e desvelo 
coni cp1e t!rão trac1r.das as tornavâo d~uma Udelidade a toda ~ pro~a, e inseparaveis de 
!it~1's niarido!t ern. toda.; às siluaçt1cs de .. 'sna "l'id~t. O cl'in1t! do adul1Prio era punido de 
111or1e; 1nas a prole a1l11l1erina r.ra' adopiada, e recebida na familia eo1no lilho legitimo. 

/\ 11rih1wm alguns hi~toriaclores a ~lissolução des1a ·nação podero-.a á dt!savença SUA· 

cilada t!ntre dons ch1•f1•s de tl'ib11s,.dds qu~~ lht> erão corúedt>radas, pelo roubo da filha 
d~ uni dellt!s, 1Ja,·e111lo l'•!l11c1ancia da pàrt~ d~ offensor em resli1uir a nova Helena, 
dividio-St~ a n;ição 1!1n dous partidos, 'que lutárão por mnilo te1npo com l'nccessot 
' 'arius; mas, lil·li~ados por urna guer(a tão prolongada, e sendo já a1neaçados de 
Jler10 (Wlos co1u1nlstador~~. h•vá rão. mão de tão rlisp•uada conlcnda, e subdividirão-se 
ein grupos, tolnt1n<io cada um dt'nomiua~ão pt~l'..nliar. 

A condição br:t' ia t~ f ero1 dos Aymoré s . que, ao ernhren fiarem-se na!ll inatas da l'efTa 
geral, to111í1rão o nome dr. llotocufios. não er<t _ sus1e111ada ante ,suas mulheres, t>m cnja . 
)ll't'st•nl(a 'li'"'"ª ,·fio-se doceis, afia ,·eis e cond~scentlt>nlt.>s. A lrt>~ua, que dt>poil' tl~ in· 
1111mt•ros aunos dt• J:uerra e desotai;'ÕP.s houve e~tre ell1~s e 0-'I colon0$ estàbel~id~ no 
lt>rritol'io entrt o Behnonle e o l"ttrahyha do. Sul, fol prorno·,•itfa por nma de suas rnn! · 
lheres aprt'hflndida por Alvare" 1\odrigt1t!S~ con1 o in1erP.9~e de ~r ~ua esp~a : e tanto. 
J>repond•·rou dia 110 a11in10 de iw.11!'t co1npatrio1a'>. q ne co1nmoveu-os a l'llstare1n a _lura, 
•·nlr•·garulo-st~ ·lhe a (n•cha de ponla qllebrada, que &y1nbolisava a p~z en'l't> Ol6 belli· 
gerante•s, · 

A exlr<'ma s1•nsualidade de81a trihn, .e a con!!lderação que dava ao sexo Cenlinino, 
in1pu11hão-llt~ o onus d~ g11f>rrt•ar ·ii .. 1rs vizinhos para a açq'uislção de mulheres, v·isto 
fltll:! sua co11clição d1• 1101nacJe \•eda,•a·lhe o nume1·0 que a r>odia satisfazer. Conhec'ia e 
1·•·s1wi1a va os laços 1lt! c:on!lan~ninid_ade e de fa'rnilia, e uão tolera,·a o adulterio, postD 
•1ue rt•conhe1·esse a lubricidade corno o devei· lni\is hnpP.rio."tO. e que nada dêvla ohstal·o! 

Juj111t10 :feria itt-! omiuis!óie aqui a tribu dos Pttrís, tão 1ne~qnhthos e1n seu physieo. 
como celt!hres pi>lo s•!tl animo 1·ixoso e briguenro. Delles !Se sa ~>e, por info~rnaçõ~s i;em~ 
))re ex;1c1a~ dos ~rs. s1.-Hilr1irP. e D'Grbigny, que a sua P?ixiio ctcnninanlt> e tine mais 
,·er.es 4•s irrita é o ci111ue. exacr.rbado tah·ez pela resenha curnparacla de sua physio110-
1nia pa1ibular com a 1lns H1ttoc11do..,, sens anlagoniitlas nat11réles, e rnais bem apflssuados,, 
~e lwtn qr~ dr 01 clhas ·~ lahiOi rnnliladOH. AdOJlliio 1~mporaria1nc11te a polyga1nia,; e a 
~uêl 1111i;io coojul(al consisl~ em sea· o pai da noha brindado pelo pretendente, que a . 
reci•h1• co1110 1>m r .. tribuicão do 8en presente. 

Não ha 1n11ito 1111 (\ t!sla i rihn s11s1~ ve-"e e1n g11t>rra aberra P. rt>n hitla co1n a dos O:rilõ. 
pelo ass:tssi11a10 1'.01n1ncttido e1n u1na 1n11lh~r uo chefe Enxú. 

Jln~sl1•s a 1'.h••::ar á rneta à que 1ne propuz, pas1'arei de lt!Ve pe la~ tri'.>t1s que ·oceu
Pfl''ão o terrilorio entre o l'<trahyba e.1> Rio Grande do Sul, n11.•ncionancto apena~ <I~ 
11t>11s co:-t11111t>s al~uns ·raclos isola<!Q!\, qne tenhão nexo corn a qucst iio sujeita. A mai!i 
e ! l~so, hf•m falhos de noticias a semellrantc respeito, são os historiadores nesta parle do · 
l:Sraliil .. lu~epar;1vd1i de seus n1ari1J.os em suas longtts 'e arri~cadas excu1·5õcs' são as J~u· 
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~a historia philo~ophica <la ..\.mcrica,consciencios~moute escrlpta_ sob
1 
exactas 

-
lhere'i dos Jf acu.nls, qne bebem as agna!I do Jequilinhonha e :Rio Doce: e ª" affelçôes · 
qne recelM"1n dellt>it ª"fazem resign:idas e perseve,rantes nes:ie!I penosos movimentos.~ 

O episorlio da!I Sahinas na historia· do!t Romano!!, em -sna vida primitiva, é em minia
tura rt>prodnzida pPlos M onox66 nos s~rtões de _Mina. co~tra os Botorudo"• seU8 

. JlPrpPtuo!C ndver!larios. Acom1nelle~ a estes de so&preza, (jeixão escapar os homens sem 
olfeudel-os, comta.nto <111e nã'o 1·esistão, e fazem unican1·ente apprebensão das mulheres· 
que porlent l~var sem r'sco. · · . 

Não é s«'m signi.ficac;ão coincidente c~m a matPria em qnestão o pPnbor qne servió de 
liga a João Bamalho para co1n o cht>fe do!I Guayt1MSe1 nos famosos campos de Pira.
-t1ninga : a tilha do cacique foi dada ao aventureho para firmar a fidelidade que entre 
arnbos se pactuou; t-ste foi seguro-e lt-alem sua palavra. e aqnelle falseou ao momento 
que·p?de c911tar ço1n o apoio do seq.nito de Martim Agon-so (t.). 

Varias rnulheres de uma das prhn~iras misiiõ•~s. da, Capitania de s. Vlcf'nte · ror~o 
co1np1·t!hendldas no saque dado, pelos ltanhae'n1 n'uma, incursão que alll t\zerão: e. 

quando se prcsu1nia que pela f(\rocidade desta lribu, . principaln1ente para 1;om os cate
ch 11 naeno!I, tel'ião sido as prll'ioneira~ assassinadé1i1, soube-8e r1u1~ erão bt>m ~limadas e 
respeitaclas 1>elos seus roubadores, fazendo uma deltas parte do serralho do chefe da 
trihn (2). ) ~ 

011 Coyapó~. f!Olicltant.lo do .Conego Bueno, ~m sna viagem pelo Tielé, al~uns do11 
()bjectos 'lllt! distribuía pelos lnd.igenas; aceita vão de plt>ferencia a outra1 cousas aquel 
la!i q11e Pº''ião sc1~vh· de orna to a :o;nas mulhere~. · · ; · 

Na reluctancia entre é\i crenca'i 'da fé christãa e d~ paganismo do" Indigenal', erão 
as n111lheres que menos ht.•sita,·ào, e mais pro1n rata1nP-nte se deci11ião por aquella. apro· 
ximando-se dos missionarios sem ternor, e ouvindo attentas e enternPcidas 31' suas 
ttxhortaçõe~ Uos 1~s dos cathec~histas sahiiio conpnngidas e ~n• pl'anto ·a reduxlr séu!4 
maridos, ~ estes Ct>diiio de !tua i<~o t atria al~umas vezes antes pelas persuasôes de suas 
tn ulheres, <I~ qnP. pela ÍOl'Çél d ;t pala\r.ra evangPlica. · ' 1: , . 

N'alK1ttnas entrev'istas c1ue houve. en~it! os Tamoyos e Nobrf>~a e Anehie~1. man·ife~-. 
tárão-se aqut>lles ad1nil'ados de qul' O'i Padres rt!jttitas~e•n as mulheres que lhe erão 
otT1•rta<,ta)i ; ,não podendo co1nprehender 'l•U~ ho1nens houvesse que se não enchessem de· 
prazer .e dciwjos e1n presença do se~o fetninino. - .. 

Depois de ltat4!r percorrido tão ousa~amenle um e.tJtadio. que além de ser inç.ado de 
tantos tropeços foi asst•ntado sobre tradições hi!iilol'icas, e al~u1nas v_ezes sobre o vago 
e iJtcerlo das conjecturas, eis- 1111~, $enhoi'es, chegado a.o po~itivo : ''ºt' traçtar -dos Gua· 
ranys corn provas tl'Slctnn:)haes. como que1n, residindo. c~o1no já, saüê o lnstitu,o. por 
1nais d(~ ,-jnte annos na provinda de E. Pedro, U1:011 habilitado para conhecer co1n bas
tante pafliculari<lade a indole. caracaer f> co!ilhHn~s dP.S.'lP. povo, que se deve considerar 
co1no O!C <lerrach·irus r1~prcscntanl<'~ do famoso lmperio do Guayra {3}. Até a<1ul posso 
ju,liti{icar minhas as51~ r<;ões cont a historia escripla, <1ue 1ne fornect•u, bern que co111 
t•scassei, os daclos e1n que ellas 8e baseão, e nisso se d~ve coutia1· ; e no pouco que nie 
resta a di7.<'r n~o sei s1~ 11odc~rei coutar co1n ,id1•ntica, confiancta. -

' Brevt•s no~·õ1 ·s· hist-~1ricas a rP.spt>ilo <l1·~11a raça inrlh~l!nt1, ~ 1u·eced~1~te1nente ao seu, 
domiuio f)clos .lt~s1,itas, são indü1pPn!lélveis para bem avaliar-s•~ 4!._estylo d~s seus cos
Htm1•s ern r i> lação corn o ponlo disst>rtado. ' manifestados t-m tempos posJeriores, e que 
não forão destr11ido11 pt>IO)t sf'ns civf lisadon!s. 

'fotlos os historiadores desta parte rlo Bra~il são nni'IOnOi Ptn a~sever:ir que os Jesni
'ª" não d~j>a rárão· com f(ra v .. s diflic~uldartes na cathechese e c1••ilisação da nação Gna
rany. dit (J1tal eJ'ses habci~ pe1:scr11tadores distingo.irão, lo~o s.ns.:ep~ibi~idad~~ !'OCi.aes~ 
lntlolc dodl e uoudiçlio pacifica. Em v1~rdalll~. púde-)'•~ st'Ul e1-ro' fundai· sohr1,. f'sle~ 
tre.ci pontos o característico 1noral desse Pº"º in(('liz,dci>tinado se1u dtn·ida ·pela nature1a 

:11 ~lemor. de Fr. Gaspar. 
(~.1 \' irla d•> Pa<l re ..\nchieta . 
(3: Carta de 9 de Seten1bro de 18it. 
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infor1nações,mereceu particular attcnção de n'luitos escriplorc~, e por isso, 

"' ., 
t . • • • . . ' ' . • ' •. 

par~ preendtitr fii1s bc1n diversos 'ctaq·1~cll,e~; á <111e e, arraston seu info.t·t,unio. Cedc~ndo á .. 
nersnasão, mai~ be1n que á (orça, d1~i ~al'.~ e~le do llO\'O as tnala.s, '°bude se refugiára })t1l'êl 
~va~fr.se á e&c11avJdão dos .dcvaslatl.ores_d o seu paiz odginario -; 'assodou~se de b9a-
1nente, abrio sen coração com candnt:a á civilisação, ~ rcuunciou a. todos os seus hahi :
tos e coslun)~s por uma relit;iâo, que não conhecia, e qt1e se lhe afli~ura,·a de 111na. 
expressão severa, e por homens sol.>re·cuja a111bição ue riquezas"e . avidez de predouai-
n io não sabia calcular. ' . , 

Dos Guaranys ,ignorão-se os costu_mes privados a1HPS, que se forn1a§Sem em a~socia
ções so·b o reginien Jesuitico: austero, 1uaii con!'cntaueo com a sna iudo[e. o que soulH\ 
alliar-a sujeição volunlitria co1n a op·p.1:.essão ciln1~ntada e1n pritt,cipios religiosos. Drs-_ 
t1·uida a confedt~ração do G uayra, e fHgindo. aos fen:os <la escravidão, · qne se lhes lia ria, 
preparad'o, lixár.ão :;ua n~sidencia :nas•n1ar~ens. do P111·aguay; e coruo já. ti vessc1n . pro~ 
"ado os.gozos da ci v ili:sação, snjcililí·ão:.se ~s insiuua~õ1~s dos J~sui'ias ; e un1 novo esta~ 
beleéhneuto social ~e fonnou .:;ob as t'or1nulas; que aincja [)l'~\' alcci·ão , <lo regi{ncn. 
prin1ili vo das ur. ções qo Pel'ú, e alltangendo as relít111ias 40 ·ç uayra. e daqudlas tribos , 
c1ne. habitando o continente do Sul, -e1uigr~!·ão para aUí, escapando á espada dll c.les
truitjão setupre e1n punho dos conquistadol'es cio Brasil. 

• 

-.Alienado po1· idéas ascelicas, e talvez,snrersticiosas, foi em tempo \lo domínio Jcsui-
1ico o instinc10 desses lud igena,s, que-os fazia tr n<lc1· ao sexo f~niinino.- l'crsnarl ia-seJ 
lhes que a união dos sexos era urna aboniinação hurri\'el, .e que o _laço conjugal na 
.idade adolescente er., delSappt'ovado pP.la Divindade. Coin t~s'tt~~ prcconcl'itOs inllitlioso!l . 
e11ta1Jeleceu-se o ., celibato, ·e tintrn--se li~1nens desligados de pi)ixõcs .un1orosas para ·-o 
~1nprego de pcsadQ.s trabalhos, para a~. e1np_rezas l<n1gi'n<11n1s 'que exigia o trafico com
n1e1·cial, e para . as cxp1~diÇÕl'~>' co1n <Jue se ai i1nerí1a va _o fabri co do nH1tf! nos d lsta ntes -
Ooreitas da seri·a geral. E pois que co.01 ·ião erronea opinião pôde-se comprimir o gcr
tnen que produz os senti1nen1os amorosos, as gerações, que ·11e se~\1irão á fundádora, 
f-Orão dimj~u1do em numero, porqu~ só era 1;ennlUiúo 10 casa1nento a pe~as, en1 
que, por ava-nçàda idade e excessivo 1raba.tho, eslà•ão quasi embo1àdos os cstin1ulos d( 
procrea-ção; e ao _ternpo, do desme1nbra1nenlo de tão fatnosa associação recouheceo-se 
eensivel diminuição no pessoal que a tiuha iniciado. 

• • 
Eis como sahirãp os <:uarànys do poder r<'pr~ssivo dos .Jesui'tas ; poder calcnlad~ -

~obre sua crença itupllci ta e conscienci6sa pela fé chr is t~a, para arra11càr-l~1es ~sfo1·; 
ços ·extraord'il1at'i9s en1 IJcm de sttà desh•etlida .f!lnbiç.fto·, e para aiign~«·11léll' seu pr~do...; 
iuihlo. l\elaxalla.s <Jtle fosse111 taes prisões, rrassu.tnio. a íu,1tur-eza procr(~adora lo .seu 
J1npel'io ·; e o ho1nein· Gnarany e11t1•cgoti-.se sétn rcser\'a, e i:;e1n 'ª resti'icção 1nent?I qn~ 
:\e lhe hnpuuha, ao instincto <1ue o fazia iocliuai· ao sexo fe1niui110, ou sob os pre•:eilÕ~ 
!acrantentaes da igrej'ít, ou por. convenções ·q ue a t~ e a clvilisação n~pngnão. l\las (oh ! 
quão infel iz te1n sido ·o 1h.•stino desse povo digno de 1f1~lhó1· sorte ( 1) ! ) Se co1n os s1!us 
)10,·os '.cJ01ninadm·es entrou no plf'nu gozo d~sisc ins1inclo, tornou-!'le-lhe por\·~ntura 
tnais pesada a opp_ressão, e cah io ern'ffiu na v~ruadcira escravidão, c.uja contli<;ão tinha 
apcuas estrcad-o no du'1ninio dos Jesuitas. 

' 

• ( "'. • \ "!I 

Ainda depois que a-p.leuitudc do gozo .do home~n· <Ja rP.producçãÕ foi dada ao Guarany . 
e elle a ~Xe'i·~~~I absoh1tamenl~, UClll aSSllll Se inanifesta ~a tOUlélS áppa-re1fcills que ill<~i:- •• 
~:ão o aniln,«?. t:lcviido e lisonjeado por 11111 sénti1ue1110 de co1nplacencia. Niio , cou, o in t'uito 
de suggcrit': n >,spcüo ou ten19r, e incnos 'cotn o cspil'ito' de_ rt•st>1(va , se111p1·~ t~stranho ij/ 
canll111·a que e111prcgava coan· o sexo ·rt•ntinino·, 1nas por ' ipdolc; pela i11ti·nr1ida de, sua 
ton11>leição lymp1la lica e gl,acial, e por halJiio, que ,· io l <•n 1 amentf~ . s+> lhe. fez to1nar ~ uo 
~9ntinio ~esuiüco,pa ra evitar a connexão doa sexos,o Guarany apro xitn~ va-se ;'1 1nnll1•!1:, 

ainda meS1110 depuis da aust•ncia p1·olongada, co111 unia inscnsil>il ídadc e frieza, que 
causaria suslo e estranheza a quc1n não livesse por certo de que éra esse o seu carjlcle· 1 -

' 

(1} Veja-se o m~·.1 op '..t'S }'.1!0 ·- '.\ -celebração da p3ix.ão Uc J ~s:.ts Chri~tQ entre o.s Cuaranys~' 
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.foi "-erti~la em bello:; vcrso_s portugnez pelo viscon4e da Pedra Branca (pc~ 
mingo~ Borges de Barros),. do· s:eguinte móuo: .-, · · 
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Oxal.t ! que ao nasr,er, de dó mo,'.idà;-1 
l\I inba niai Ine livrasse dos lotmenlos, · 
J>as dores que hei $Offddo, e quê me aguardão? 
Se me n1at.assL' ·entãof Üvre e~aria · , 
na criwl contliçà&· qoo Jivee111 .sor·tc. 
Ja no futuro, mais do que hoje, soll'ro. 
Padre, se ó pódes, nOS!.'O estado peza. 
~o qos ~ngicis .conipar~ ·: .Livres correm; . 
1'. nós com u~ filh9 ás costas, outro aos pettos. 
E1nquanto cação, pesciiO' ~ nós, n1esquiohas, 

, Ua lavoura IJa Uda1.ressua1nos, 
Sern de nada cuidar i\ casa vo'Jtio, 
Milho para licor , raizcs, fructas 
<.:arre~an1os: e en1quanto se (livertem, 
Con1er11; dornlem, as noftus empre'garuos 
J>ara o chica fazer; 1noendo o m~lho. 
Co1no a vigília pagão? Ernbriagado:::. · 
Tirào-nos pela trança, aos pÇs nos calclio• 
Oxalá que ao nascet·,a mãi que tive 
A' mor te m·cntregass·! ! Quanto digo' 
Todos os dias vês; n~as tu não sabtls 1 , •• 

l>os n1atcs o peior: llo esposo inj us~ · 
EscraNa ser, alheia d1l descanço; 

. No campo co' o suor banhar a terra, 
i-:• pouc•J, a par iie vei· 'lindos, \' inte ànnos, . · 
Outra esposa abraçar, nova, sem siso, . 

. ' .. 
(Jue os filhos nos maltrata, em nós impera : · 
E ~o. i.11•1 .queixunle eSf,a'pa, utnbraço ~nuado;.,.. 
Oh-! Padre; co1no queres que soffran1os 
Est;,do <issim cruel? ;\ fflha amada . 
l\la.is bcr'n jazer· podemos que roubai-a· 
A' vil csaravidão, peio-r que~ a morte' ? ' 
Ah! quizcs~em ôs céos, de nqvo o di~o, ,: 
(Jue <.l'<tmQr eommovJda ·a mã:i quç tive, · · 

1 Na~ entranhas da' terra- me sun1isse, . 
Quando n1áo fado n1e1 ar rojou ao mundo': 
NãQ teria do n1a~ soJl'rido tantas, · . · 

'O peito ct·ores~ Jagrünas ,os· olhos; 
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r1s1icó nat~tral e babitnar; e que tal physionomia nã9 atfectava o seu ailim'o sempr'! docit 
e se1npre sujei lo á mulher. .. · , 

Esta auscncia de affabilidade e de 1ernl1ra ostensiva não exclqia da mulher seu con .. . 
tentam<'l\10 ao Vt.'l' seu l}larido : em sep sertltJJante z.nanifeslava-se tOdll a V('hemencia d<1 
prazer en1 que nadava seu coracão; a Juz a1norlecida de se-u~ olhos pret~ t~1nava omlt' 

, anim-açiie 'si.gnific~tiva clit f'moçiro qn·~ seiltia ; seu~ la.biólr al;>r.ião.ge fnvoh~dtâl'iame·ute 
mostt·ando dentes offuscantes: de brancura ; e com -0 seu suave dia•ecto. n1odulado com 
os dent<.>s f1!chados, e de~prendido por uana .boca, cheia de ris~s. dirigia--J:he palavra• . 
(}t\e o Jisonjea,ão, e que todavia niit) o faz-.ião··nn1dar de ~speclO'· [ .. ~ · · . 

Se o hometn Guarany era tão acanhado nas rnahifestaçõeg <k sna a_tfelçã'O á mulher, 
se .elle não . lhe corre~pondia con1 ·igntte.s '. i:ll~ 1nonstra_ções c1uand<> :;e ª'·is~ª'''~º;. O· s~nti .... 
1nen10 a1noroso que pol' c>lla uutria n~o era-equi"Vo-co, e ~1em podia deixat: de set· reco• . 
11hecido e1n todi. a sua m.a~ntttule nos ac.tos variacl0S d.e SJH\ vid~. Jit acima. disse que. a 
tleteJtção do- Gttarany para· lhe sogge1·h• sei·viço,s -cra incon~eguivel se não tinha. inta . 
mullíer ao lado: vcudo-a perto de si ••ra pontual em seus deveres , resi~uado nos t:ra- " 
balhos, e frel á sua palavra e jnrarrien~o; anas.., se o arranca v.ão de sua familia·,.em• nada 
inais cogitava que não fosse pôr tern10 it sua sepal'ação. V ' , • • • 

O prodncto de St'US scrvi~·os e u·abalho era a.ichrsivamente applicadoá acquislção de . 
vcsrnario tino (' ('.nfoitcs, coni que Ol!JHtva itta .• r.ulher; ' V<-111glo1:ian!lo-se de vel-a l>ern 
fraja<la 'no~ dias frstitOS,,: ai1ida que efle nãó se Lira.sse do seu \·estir orclinarió. Todos os 
con1 modos lhe ~ rã.o proporcionados de prcfc~eneia ; o 1nelhol· cá \'ali_o da tropiUia i1a~ . . 
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YISTl~IENTAS~ E OR~.\ TOS ( l ). 

Vê-se ,no sexo recatado- o pejá"f 
St>1n í11ais que a an·t ig;a· ga!a r1 ne Eva usava, 
Quiludo por pt'na de uni voraz dest"jo. 
Oa feia desi;in~ez s~ cu \·ergon h~ ~11 : , 

Vão stt111 pudor co1n barba.ro <.tt>sf>ejo 
01'1 homens, con10 Adão sem cnipa auda,·a: 
lias le-se, ahna Natura , o quê lne ordenas ; 
Pvrque no Sacriticio. usão de penas. . 
<)ual das bf'llas A raras traz ,·istosas 
Louras, brancai1, p11rJ•t1rt~as, verdes ph1n1a~ : 
t)utros pejem .• con10 tuni,:<\s lu~ta·ostts, 
Utn ~erniz de halsan1icas e~c111nas: 
Nen1, temem nelle as chn vas procellosas, 
Nem o 1·r10 rigor de asperalf hruntas; 

' Ntn'i se receião do rnordaz besouro, 
Qual Anta, ou qual Talú dentro c1n seu couro. 

• 

• 

• 

.. 
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• 
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Os lndios, quer homens e qner mulheres.andiio nús, porque desconfio .. 
cem comp1etaruenle o senliinento de ih1dot; acont.ece, que os homens, 
quando co11versão com mulheres vir<1ó-lhe as costa:; ... A.lguns u;ilo traz·~r 
uma especie de tanga á affeição d;as partes. putlenJas,e outros '>rn1io-se fa- , 
zendo com as pe_nnas das aves, saiotes. diadHrn<-ts, b raceletes.~ par·i, o , que 
escolhem as mais formosas pennas para este mistet· Suppõern 03 ludios,q11e 
esse modo ~e trajar é 9. müis elegante .. O jesuita Simão de Vas~oncellõs diz 
que uns. f)int<io to~o o ·~orpo de v~1rias côres, como1u1nmcnte de- prelo , ver .. . 
1nelho e amarell~. co1n sumo de· hervas, com a tinta de jentpapeiro, 
urucú, etc., oti se adornão com, as peunas do guar[1s, nraras. caiiiradés~ etc. 
e com ellas fazem grinaldas, corôas, braceletes, franjões, plurrlagcns, para 
enfeitar a cabeça, braçifs, cintura e perüas. 

Têm os Inuios para si,que não ha formosura,que terem furatlu as orelhas~ 
1 . 

pP.rtencia ;: e t1do~: os dt-stino~ e posit;ões de sua. \'Ida deviüo ser a· aprazirncnto de s'úa ~ 
mulher, ou por seu conselho. • · · 

O Guarany, pelo estado de con~tranghneuto moral em q11e f>xi~tio, e qnP. foi lif>rnpre 
«>· p,eccado eterno de sua desdilosa ra~a. apresentava em toda~ as occasi11es de ser\·ir aos . 
branco!I nana tacitu1~nidade, qut- exprimia bem a signif~cat;ão de~se caracler t~xcepcioual. 
Acudia ao ch;1mameolo pªra o serviço, OU\'ia~co1n silencio so1nbrio o que lhe era d1~
\enninado,,e- retirava-se deixando o. mandador na toct~rti:za se o 1nandatario cun•1wiria 
be1n ou não sua d'isposiçiio. E1n taes-oc&!il•ies -nnuca !'e Jlu~ ottvio a pala\Tél ·n eitn'(sian),, 
t•ssa palavra q.ue, no conceito do 1naior pratico Q\le se le1n conhecido da li11g11a c;ua1·;l
•Y"(i),expr,inlia a idéa da rnais subida conviç;io, de toda a exectu~ão, e <la 1uaior cerle1.a 
t1ue podia.esperar -se da p~ibi l ídad'! hun1ana. Esta poderosa palavra era dada pelo 
Gllarany á sua mulher se111pre que esta lhe exigia set:yiÇos ou- brind~s·. · 

(().O Or. Alexand~e Rodrigues Ferreira, famoso naturalista Brasileiro, dO que vio, e ao 
que escreveu o klglez Rober tsoQ,diz,que a mesrua natureza se descuidou de ensinar a0:; desta' 
par~ da ,\n1erica, quanto lhes era indect~nte o apparec1.we,m nús. Porér11 corno clles •. debaixo 
(}e um céo btlnigno, nenhuma necessidade sentern de reparareni'as suas r.arne!I cout'ra as. 
injurias do tempo, ante•· a sua mesma indolencia o:; conrida a pvuparcn1·se a tu.ta q1.ialqucr 
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l~\eiNt~~ e n~riz, 0n<le m e'lf.Cm prdras\<J,~· c(>r.es , 0 ~"·0~. p<ÍOS , 1 l 1 ~ll f(~C\ '.OS TnlliS 
~-1oâerosns tecern Úrna rede. e vão-n'a enrhendo de P"ni1ns ele \'ilr ias rílrê~ 
(•rn fó.r111a tl e 111antilhll ,e a traze1n sobre a cab1-!ça , até á ci11l1J ra. (-) .g1 ~nti1~ 
.Jarqpixur~a,te:n .~orl(i) o ·rosto .tão pintarl9 .q t}~ ea11sa .ad rnira ~:3io . () . .; 1\-Iariis 
faze1n u1n le(·ido tio palha e fórm ~\ de abas \Je chapén . e o lf' aze111 circ11lúr
HHH1,Jn 11a ca!>eç.11 , deixando torla a pa1:te 5!1p1! r i11r d t':'1·<dlt·rla. Ern gPra l o~ 
~;e1 1 tios n ~io iJei~;io c·ret~r ca·~ellos uo . eqrpo ,p(lrq 1,~e o:; a 1T;11 1~·iio , <t éxc-ep1;1io 
J.~s , 11it ,.;ubt <;a, .que n tósqneiiio de 1n'11ita~ ~nu11ci,ri1 S: 11ns -o.; tr;cz1.•n1 (·orn
prido:', cu1 1-1 111~1a meia· lua raSp!iLla 'por ·diantr~,-q·u~· tl iZl~fll t Ollf1~~a1 11.eúte (0-
•nárúo <q•! S. Tliorné esta tnod11, qtniudo_ este apostolo n11don e1 1ll'P- ~ lle~. As 
rn ti ! h c~res h·onservão cornpridos os eah~ell"s, ftue siio de ordi11;1ii 11 1 1 r .-tl~s: e 
corri. l11s. ()11an:lo 11nd iio enojados os ho 1 n1~n s. tlcix:i•.) c n·s:·er os cal.i~ll-os,1~ itS 
1n u lhe res <Js cor Lá o cn1 s'igt;,lal de <.ló~ se "6 v·iu V<•, t1 u l ht.r csl·~ a'11:0;e1·1te o' rn11r.ido: 

. . 
cspecie de t.rabal~10, que lhes não é ordenad~, por uma ex trem~ neee:;~c;idade ~ todos ot~ q~(lsi 
tvdos se de1xno ltcar no estado de urna quas1 abs0luta n udez. Co~tl' ul.no-se co:r~ unia·s ltgelfas 
t án)!as da cntrecasca de C:1 lgu1na arvore, scl é que se querem _dar á n1uruiieação, de trazerc.ru 
cobertas as parles v.eq . .,'-Onhosas. _ 

Pelo 4 ue nclles se obs~rv.a , bem se pôde, quanto ao priecipio, e progressos <fue tem feito 
en:re os ho111cJ1s 11 nrte <le vestir, e {lt \ lrajar, subir desde -~ SlUl i11fa11cia , ·até o S•!U est.a<ll> 

·.act11i:l l, <! isen_rn~ndo que os homens primcirame~Le a'nct;lvno tud.011 n1l1i : pduco depois tractàriio 
·de' cu~nr suml! llt~i m; SU!lS p;u~es v~rgctnh1Jsas t donde· se 0~ 1~.1,e~rã.1,) l\S ta!lgas, ern que·!·!llHl 
e xpen enc1a, e gosto mais tardio, fo1 aperfeiçoando a maberia e a turma . .Cresceu o deseJO, H 

. ü nl alguns pab.cs us obrigou a necessidac.tc a reparar en1 os seus """·po::;, passando clles a us~
r em de t·ou pas a!llirtas, que primeir~mont~ as lizerào d1• folhas; l\O depois·d<1s entreca~ca~ da=
..a rvore~; e-pcln tempo ad iante ,das pen nas.das a ves,e das petles de otltros anirnaes. f cch{1 rão
ge ainda n1ars t.?i l'de as.rouµas, principiando em fórma de Cat>14l a!!, abertas pell~ lados, e sen1 

··'l11<1ngns ; donde fo-rão tomRndo por um longo l.ipso de ternpn, os rei tios e as ma terias, de q ue 
. hoje n:; f'aiurn , depois q U!J <:ouhecêrão a lã, , o linho, o íl lgod~o .. e à seda ; e depois que a arte:~ 
tinsirrou a conhecer , c'11ltivar, recolher, prer>arar, Onr, e tecer' Ç<\da uma de:3tas subl' tanr.i<ls, cll! 
lhes emhell1!7.ar a materia S\~ eocarregárào os tintureiros, os bontarton~s . e outr,Js ar tistas; cnm 
a mera fúr ma se occuµ;i riio 1>s al fain tes, fJr~porciooa n(\o-ns,cüri<lnrto-as,e co7.endo-as, segundo 
<>gosto, e a ueccssida11e c!<~s bo1nens. os.mesr:1os Centios, ai11cla que andão nus, nuncn d ispen
siio os 01·namc1lto:., e enfeite~ , <:om Cf9C ornao os b1-.1ços, tts ilero1ts, e os eabellos; tt·a,ze11do 
penrl 11rac~as' neUe.s, ou al:;urn as fQlhctas <le tnc.t.~es, ou· r1·á~n1eatu:; ci t' conchas, de eryst11e&, de 
palhns,que tamhem l(razem pl~n,tentcs nos nari?.~s~ nos lat11os, e n~ :-; nrelh<1s. Outro.:; desen-liii•) 
()il pelle ll llla m11lti !..lfíO d.e liStt'as, e de ftguras GÍV'úl'SllS, CLIStl\tt<lo·llJt•s estas pinturas muitas 
dores, muito lenqJ1) e rnui tt> tni l:>alho. Outros .aodão sempre tintos de urncú, ou caraj urú: 
assitu eomo do;; <u1tigos Un~ tões :;e escrc v~. q ue.se tingião com o p 1stel, para assim i11c•1tirl' trt 
n1aiol' terror· ao iním igo, e tanibem apr escntare!fl a:.; su•s pessoa..; tr.1 um ar 1nais bi7.arro . 
Nll Memoria etc ~O de li~ vcn!ifo de 17i>7. !\Obte <!~ 11cntios Vura p1 x1111as, fiz menção dq co;;turnl~ 
qu l~ lilles tô1Í1 ,de pin tace rn a l'<.i!'ce e m <llff0reoça dos n1•tros. PiH'ém ou t,ros h i) .que não são os 
do Bi<; ~e.~ro, .poc._1ue dol!es jü,disse que, exc'eptundos o~ l l.e1·el{ue1H1s, e oi; Uapés, nenhum 
niais pratieava deformiLládes i ndustria<;::;), não sü se esn1erã1• em adq uirirém, e apcrfeiçoarern 
-OSSl'US po11c.is or.na:ncnlos, rnas tarnbcm scnten1 um pe~'O e inclinação na tural a alteraren1 as 
fúrrnas natu raes de sem• r.pr µos. Os :n1~igos C:,n1b11bas, como en já escrevi na M•·mor ia a que 
<Jllcs derão t1ssunipto, datada de t-7 de Setembro do referido anno, imµrensa\':io cn ~re duas 
ta:.a~ k1$ · e~ beça~ das_crinnç11s, f)Ura as t'rszer~n1 ' chat~s: ouLros lhes.daviin u!na fi ·~u 1 ·a r.<111 ie~. 1! 

oult"O$ ·c.j 1Hldrada. O ll<~n:q uenn ,. como ct.erx.o escr1pto na l\J~niona de '2!) iie. Agnsto, rasga, H 
distende as extremida(~es '( las u re lhas. O Mt1q1, l~nmo lambem ·escrev i na Mc111oria de :in elo 
111esmo mez, e outros 1nuitos Gentios furão ambos os labios, .e trazem introctuzidu:; nos.furos, 
ou o;; baloques, os quaes pareeem marcas de coquilho, ou 11~a~mentus de o~sos e de ped r as. 
Os :\l auils , l~tt tnó JW.1 exµ lieauo em outra Memoria, lambem cle20 d tl Feverei ro de l78i , andão 
s empre e~µartillm'dos á imilai,;àv das danrns da Europa . Para Sü adq u ir(1:êm sPn1elhnntes fúr
nrn~ , arri,;eão as suas vidas, e as de seus t1 !11()s,' faz <~ndo-os logo pas.;ar~ desd e o berço, .nelos 
11rnis dol<lrosus tr<~.nce~ . !liiCI se d.tri~indo clle~ <.1 ;'m.tro !1~1 mais do q~i e ao de. (J.cs11rc~1}ua~·ern o 
plano da natun.>z,1~ deha1xu do v-ào p.r·1>t<~x to rle aperlc·1çoare!'ll as suas (lbr:.is. P11ru111 11 ~ei·to 
é , que o principal fim a que. tendem esll!s .d i fferr~~t~s caprichos. não (r tanto pan1 pnibelle.7.a
r P 111 o,; s()11 ,; corpos, qua nto pan1 lhe d;.irem um ar unposl11r ,Çtue,r:on1 a s :1a p r P»'t ' llÇa, t: tlelor-
n iiJad e a lt~ ITt' U inimi go. • 
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e n1slo mostriio· ler..-lhe a~nor, e lhe ser fiel. E' tão varindo entre (lS- . 

lntlios . o n1odu de se losquearern, que pela cabéça se eonhecem as na-
·çoes ( 1 ) .. 

. 

) 

CllEA~lO DOS FII.IIOS (2). 

As mulhPres pnrem no ehuo. e qu::in<lo isto acontece não são ellas, que 
Jevant3o as crianças: o pai. 011. algu1na outra pessoa, que-to1não ·po_r co1n
plldre, ,é q~e a erguem. O pai incurnbe-se do ~ortnr a vide. COJ!l ·º~ dente~ ,' 
ou ~01n 4Juas pedras, dando uni~ n~ outra. Logo que o urnb1go se corta, 
jlÔe-se o pai a jejuar até que caia o urnbigo da criança,que é e1n os 6 e 8 
dias.e enlÃo cessa o jejntn. · 

Ao compa<lre se estreitno as amizerles e nfl'ecfos, comó entre :os povos 
r.hrislãos . Se a criança é varão, o pai lhe faz um arco, com suni fr~chas, e 
Jh'o ata n'u1n Jos punhos da rede, emquanto que no outro puuho, a1nar-

• 
( l ) Gandavo t>fCl'f>,·e,que AS invençõés e f.&lantari:u' d&qn4~ usão os Jndios,são trazerem 

alguns o beiço--de baiio f111'1ldo, é unta pedra con1prfda ~·ctlida fH> buraco. Outros lra
zet!l o roslo todo cht~io. de h111·1ttos e de 'l>edras,e a11sirn parec<!nl rnui fl! ios e disformes; 
e isto·lhes fazetn emquanto ;-;ão n11·nlno~ . Tambem cost-untão todos arrancar<>m a barb~, 
e uão consen1e1n nenh 111n eabello Ptn parte algun1a do seu corpo ; salvo na cabeça ,ainda 
que ao redor delta por baixo tudo arrt1ndio . . 

As ft~meas prezão-se multo de seus eabellos, e- trav.~m-hQS n111i ,comprtdos, Jin;ipôs f.' 
pcnteatlos, e as anais deltas ennastl·ados'. ~assim ta1nbr,n1,rriacbos como femeal\, WKln-
1não tingi r-~e algn111as rezes com o snn•o de •certo po1no,que se chRma g .. nlpapo, q••e ~ 
'ftrde quanuo se pisa; e dcpoi~ que o põ~m no corp'> e s;e enxuga,.fiea mui ~gro,'e por 
lllUilo que se la \'C, não se tira senão aos nove dias. · 

(Z) Alli ch~gando a esposa fecnndâda , 
A tcnno ji feliz, nunca se omiue 

r' ., 

' • 

De pôr ua re<le o vai a prole a1nacla,. 
Onde o amigo,; e paren1e o fe!iclte: 
E couto~ a n•Ülher'· sotfrêra· nada, 
Tudo ao pilj reciinado.enlio. se admiue,, 
Qual fó1·a, tent.lo sido cm 111odo serio 
bcu proprio, t~ uão das mãis o puerperio. 
Oua11do na rede encosta o tenro infante, 
i;inta-o d•• ru•j?ro to(JQ, e c1•~ ''eJ~•·lho ; 
U111 pequt>no arco põE>, frc.cha volante. . 

. E 11111 bon1 cutt'lo ao lac.Jo ; e cm tom de \·,eJho-. . .r. 

·C 1u1 dü:rorso palht'l,ico, t• zelante, · . 
\t ai-lhe i Í1~ph'~1ulo o pat•.! rJHtl conselho ; 
(>ue sl'j•L forte clir.,. (c<)lllO ~e oovi~ae) 
Q•le se ~ailla vingar,. que não fugii;ise. 

', f)it -lhJ~ dc•})t~i ~ o n-01n~, que npr9p1·ia 
J>or ~..- int'lhança qtu! ao infitnle iguala,. 
Ou com 'ttte o PSpcra Cl~ ll• IJa·e all{un1 llia ; 
~~ ni o t~ p.or <kíl•ilo 'f IU! o a~signala : 
A, algtiu1 na fronte o oonu! se i·1llprin1ia, .. 
ün pi111ão uo H'rniz,. q.ue t~•n por gala; . 
E s1·g11ndo a figura ~e lhe observa, 
Dâo-llit: o _UHIJ\•.· tle feva., fruc:o, ou Lterv~ 
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rn-lhe muítos molh()S de lH~r,·<~s ,. t111e syrnboli:;ã.o -0s· c()nlrari1)S qur~ seu fllho 
tem de 1natar;c acabitdas estás ccretnonitts,beben1 e folgflo alegros-. 

·A.s 1n11lheres depois- que pare!ll se- viío. laYar nos rios, e l\111a111enhio l\ 

rrianç.a de,ordinario at1ho e rneio., se1n qlltJ outro tiii rncnto lhe ud111i11is.:. 
tren1 ( t ). Am~io eítren10:-;a1nente ;1osfilhos,e os lra1.em rneltiilos e1n u 11s Jie
daços dQ rede,a que chnn1;iú . typoiàs,e os.-le,viio <is roças.e pa r,a toda a pnrttt 
ás costas por lugares frios e quflntl~s. esca.ncha1los nos q11n1,ris, co1no fazeru. 
as cignnas e africnnas cornos ~~usfillios. Corno são ~upersljcioso~, re,~eiando 
qué os enfeiticern, applicão-lbes algodfio sobr~ a Citl>11ça, pendü n\O'-lhes 
ltO ~esco~o ct~rtos páós ou punnas ti-e· pnssaros, cou1-0· preservativos- t.lüs 
rnâ.es. . . · 

ljclo extremo sentin1ento d() a1nor rn:ttt~rrio agr<hlecem a, quern a-r.ttr.i<·~a
Jhes os lllhos, tt foi por esse u1eiu, _q;ue .o-:; jesuítas-: c~ncieguarào JVi111~st i-
cal-·os. ' · · -

• DOS TITUI.OS DE r.Oll\.tZA .l~TRE_ OS JNDIOS. . r 

Entr~ os Indios o maior titnlo de nnbteza, que ~présenlfro,. é'âi!;{.Hnma de 
1n'(Htes pràlieàtlits nos ini1nigos,e para o que t'>Õnserv-ão ns ossns· e ·c1·a11c~o~ 
partt comprovarem o seu esfo~o A vnlenliú. Affir1na oj t-1suita-Sin1ào rte Vn::t-

~ concellos, que ~ ~es osi?S dos ini~ig')s , depois de rnortos e- C(i)midos, sãt> 
gullhhüfos crn lugnres pArticulares, junto ás casas, co:no e1n cartorios. os 
hr1tsões das rpaiores .fida lguias ;, e_ 1a11lo mai~ se pr-ezão de~tes·. ti,lr.do~ , 
qttánlo ~ão n1aiort!s os inonies de êa·\r·~iras,• ·e ossos, porque sfio signal do 

f 

' 

. . ' 

'fraJmlha c•tn tanio a n1iii "em ncjva cura, / 
Quando o. parto conchw, ~ t•1n t•!rupobrt!ve, ' 
i-;t•rn 11H\is a ri.e qta~ ·a rwóvid~ n.rl uc·a, 
~··nte-se 1 .. sta. e sã, robusta e {~\'e: 
Feliz J{eUlt', se llÚi!<>Se COlll fr, pura 
A t-:úl~ria cchtca<;âo, \\UC si111ph~s U!•e ! 
()n~ o qu1~ a 11<}' uos faz fn11:.os , Sf'lllpl'f' c-s1in10. 
(htt> é ruais que pe11a. 011 dOr, Ull'lindre e n 1i1110. 

\ 'ili cot.n o a<lnlto filho á ca<;a,on p~~ca~ 
O solid10 p ai pt>lo alitnento: 
O p•~ix<' á m11llu~r lra7.1 r. il ca rnP fr1•sca> 
E~ tt•nra t)role a frnc la por !'IH~t•·nto : · 
f\ 1{0,·a provisão setnprP. r•·f r1•srÃI, 
E dú nc~ta fadiga u 111 d.0~11111cnto: 
On<' ·q \IP.111 1H•ga ó snstt:nto· a <i u1•1n <h•n v~da, 
Quiz ser pai , por fazer -se urn f~ilrridda. 

• 
• 

( 1) As Tndia~,. diz Pedro de 1\la~:dhães Ganda·vo, q 11ando pr11:<'1n~a prlmc•ira ('()usa cjne· 
f;17.(•111 depois do parto.é larâre1n·se 1o<lt1s.c·1n t11na rih1~il'<l,e th;ão tão IJ<1n1,tJbptJslas con11.t 
se não parirão; e o 1ucs1no fa zc1n á cria1tça que parctn. f:1n lugar dcllas se d1•itão i>t"us 
n1aridos nas rcc.les, e assitrt o~ ,·isitão e cu í·ão, cun10 iw. ,clh•s fo'sse111 as 1nesmiu;. paridas •. 
Jsto nasce dcllas teren'i e1n 1n11i ia conla os 'pais de ~eu~ -tHhos, e desejaren1 t·1n t:xln•n10 
d1~pois que p;ircrn dellt>s, de <' ln lntlo lhes co1npraz<'1'1•111. Todas criào scu:s lilhos ,·icio 
sanien:i>, sern uenhun1a rnancira .dc castigo, l~ tnarufio até a idade de 1 e 8 atulo~, ~e as 
mãis até então não accrtão lle parir out1'0~, <1 uc os lil'c1u dblo • 

• 

( 
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maior nu1ncrfi dos vencidos e1;n guerra, e de suas maiores \'alenCias. Para 
com outros, cons-iste este titulo, ~em um como tosão, ou habito, que trazem 
lançado ao pescoço, consistindo epl um collar 'de dentes enfiadQs,-dos 
que matáriio nas gue-rras e desafios. Este tollar é ainda Je maior estima, 
se cousta de maior Dume-ro de den.tes· queixaes nelle enfiados. Para com· 
()utros,são as unhas crescidas ·o signa-l de- nobreza; para outros, o ca·beUo · 
cortado; outros 1um fra-ldão de forrnf.>sas pennag.; parn outrosro' maior nu- . 
mero de bura:cos nas-faeQs, bei'}os. ri-ariz e orelhas-. São estes os varios ti:-
tu lo:s de nobreza en lre os l ndios. ( 1) ,e pelos quRes não só se expõen1 a todos-
9ti pêrigo$, para se não desdize-rém, com·o dê1v cotno penhor d·a sua pa- . 
lavra de honra uma destas caveiras, ou fio de dentes~ ou· pedra ~o beiço,. -
ou Íl:lce,. e1nbora lhes custe'á' vjda, ·' 

> • 
.. 

1 • 

MEDICINA E LONGEVlDkDE DOS lNl>IOS. •• ' . ' . 
1 . . ' ~ ~ . . ' 

r . ·f " ' • -

Curiio-se os-lndios com os' me.ãi"a·men~os sin1plicés. c·a~ um é medicqi 
de si e dos suus, e os remedi0s-são àdf'!linist.rad&s c001 conhecin1en-to seglrro 
de suas virtudes~ Corno andão airave&;ando extensas florestas, expostos á~ 
mordeduras- <le anitnaes ·\Tenenós-os,. con'·hece.n1 os melhores contraven~nos 
do rn1Jndo.. . · . • 

Empreg<io a sangria pt>r meio do ~~nte de certo pci.x.e, qrae lhe serve~ de 
lanceta para sangrar, . 
. Em <'llgumas na1;.ôcs, s'!'· o- medico· desconfia que· o enfermo não escapa; . 

apezar dos esforços da m~dicioa., então são convidados os parentes para 
chorare-111'-S"obre o enfer,mo, ~depois dãa-lh·e com· u1na- clava na cêrbeça e· (J • 

lnal<io, e feito ·e1n pedaços comern1n.'o; p~1ra que depois de morto não seja 
JHlslo Jo!S bichos,.e vá gozar dos-_ lug~res, alegres,.qu.e s0 são concedidos ao& 
que tnorrern valoi·osarnente n:a guerra (2) .. J~stes t:asos de medicina sã<> 
Jaros entre os InJios,, porque' são indivi<luos 1nui sadios; e por isso' é 1qui1 

•' . ' 
(-1) Os '111diO's nebrcs são cha1nadt>s JJafa.ias: . . 

• 

f 

• 

• 
(2) Quese·ac.onleceqne_a enferni:ar se ' 'enha,. 

, Conctir;rc -co1n pied-a llc. a l11rba a1ni~a '; · 
E·pt>r da'r'-HH~ uH1 re111(•cliu, que convC'nha, 
Consu l t~-rfo entre si con1 gente ~ntiga: 
Huscão quern l4e herva saiba,. on cnra lenha, 
(.luc !H:>ssa dar allivio oO que periga~ 
üu talvt'Z sangrão 1i"un1a fehre ardt•nte, 
~ervin<!o de latlce·ta 11111 fino denle. 
J\las vendo.,.se o· n1orfal já na agonia, 
St> n1 ter pura o r~1nedio outra csp~rn n (; a, 
Es1jn1~ a 'l>ruta gente~ acção 1nui pia, 
Tirar lhe 'a '1i<la com a ma~sa, on lanç a : 
si~ 1norre o tenro filho, a mii'i i;:eria 
]':si i1n;1da cr"1;>!, quando a crianc;<i, 

• 

Q 111' pouto anles a~ rntlndoddla veio, 
isoo torn':í ao :icu lugar no flTOprio· ti cio. ( Cú 1'aniur/t }. 
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' . 
raro vêr·se um lndio torto, · ~égo, aleijado, surdo, mudo, giboso, ele.; sâ<J ~ 
de longzt vida.e passão 1n~itos de ·100 a 120 annos,e·os cabellos não etn· 
branquccc1n senão-na ida-de decrepita. 

• 

• DA lIOSPITALJl>ADt ( 1 J. • 
' ' . 

Chegaodo á casa ttlgum hospede, a honra e ngar.alho que lhe fazem é 
s~ut;1rem ... n'o na r<>de, e depois que elle se accommoda, lhe vem fallar a 
1niJlher e filhos, e 1nais atnigos1que se,senlão cm~ redor delles CQID os·cn .. 
bellos abaixados, tocundo cÓ'rn a 'n1iio:no ltospcde, começão a chorai todos, 

' ' 

l ' 

·-
l 

• 

•• l 

t 

• 

... . 
• 

' 

. ' 
' 

'\ 

'· ' 

1 
1 

(1) q'al'era 'o povo rlldfl, e tal nsança 1 
t-'~ l.IH~ ,.ê.p1·aUc;t-i' no viçio Biuso: 
Tudp· ilotà Diogp, ua esperança 

' De COt:rigir por íi1n tão cégo alHl!oiO. 
l\o lugar da cabana, mn que deseauça 
i\lenos da g1•nH','~ 11111ltidâo confnso, 
Põe'-llu~" rede Gup~ ,·a,que (J convi<la, 
I>e 'rica, e tnolle, plun1d eutre1ecidt1. 

1 ' 

• 
J\1as f'is aqui urn gran<lr n111nPro o ro<!êa 
Oe t)n1pluqJados feissintOS sch·agt>llS : 
On \'f~-r,e a casa de clàrnores ch<'ia : 
v 1st11me antigo seu nas hospeda~rns. 
1) 11.:1lq11er êh<>gar~s~.a Diogo aintlt1 n 'cE>ia1 
POI' ter visto as !torrificas passag1~11s: 
l\tas mait,1ná apadu ele longe exp!k iio, 
E be1n vindo o e$trangeiro sigllilkão. 
J)cr coslumado ohseqnio os mai.s luz idos 
1Jomã•.1 Diogo nos braç!>S; e no pcilo 1 

A fn· n te llle aper1a vão come<lidos : 
~ignal •'nlr'elles do ho~pital respl'ito • 
'!'irão-lhe' ern pl'essa as rottpast e vt>stidos ; 
F pondo,o ~obre a rcnl<'t co1no e1n l<~ it11 , 
f;t•-tn rna·is dizer-lhe nada •.. ~ sern 01tvil- o; 
'J'udn se afa:;La, (; deixão-no tra.nq11illo. 

' 
Co1n nH1ior cerc'n1011ia outra visita 
Festiva cde_IJra,·a o· seu cortejo; · 
Ft'. lllinea tur,ba, qne o cosltune incita 
i\ off~n'c<' r-se hone~la ~o seu des<>j o; 
~-·~nla-s~ ~ol}re o~ pés; e felicita, 
Cobrindo o rostu 'a 1nao1 corno po.r pPjo ;• 
\"1·stidas Vt' m de fo lhas tão brilhante~ • 

• 
Que o que fa lta ao valor, têm de galantes. 
Parece ser da mesa o disprnsei ro 
P1n sei val:{ent que o n 01ne lhe peq~nn ta : 
:4c tem fo1ne, 1 he diz; Oll se prhnciro 
Qu<•reria beber? e logo a,iunta, 
Se:n inai:s respo5ta ouvir, sobre o te.rreiro 
A ~~01ni({a qne tro11~e e1u cópia mun~a : 

fPõe .. se , lh~ U_içu de pe~XI', e carne crua , 
E o 11ü1110!50 · Caulu, que é,paix.uo s~ta. . ' ' 
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.c•m grande abundt1ncia de lagrimas, e em altas vozes; e neste acto conlíl<J 
em prosa trovad·a ,as cousas.que se tem pa·ssaQQ até aquelle .instante, en-· 
trando ern tudo o que contão, os trabalhos pouco rnais 0'9 menos, que Q' 

hospede passou em seu caminho, e o rnais que póde p~ovocar a lasti2na e 
o cl1oro. O hospede durante este tempo não. falia, mas depois que o pranto 
cessa, alimpão as' inulheres as lagrirr1as e flcão tão quietas,como se não li· 
Yesse1n chorado, e Jogo se cu·mprimentão, e 1-he trazem de comer. fedro 
de Magalhaes .~ahdavo accrescentâ,. que se o hnspede é P,ortu·guez, maldi- . 
ieúÍ a pouca dità dos seus dQfuntos, que forão tlio rnal afortunados, que nfto 
át~.ançárão ver gente tão talorosa e luzida, como são os J>ortuguczes, de 

-

' ' . . 
.. 

' 

Todos com Aula come1n furiosn. ' 

Sem olhai:; serh failar, ne1n distrahir-se i 

Tanto se -ab~or,·e111 na pa·ixão gul~a. 

' 

Que 111al putléra ao \·êl-os distingu ir-se, 
8e s3o feras, olf ho1nens. Vergonhosa, 
Triste miseria humaha ! confundir-se 
Lm peito racioual e• uqi bruto feio 
l\o horrendo vicio, donde o 1nal nos \'eio. 

1 ' • J 

Acabada a comid<i , a. turba 'bruta · 
O e&tro.ttgciro bem ;)indo outra ,·cr: grita ; 
F, a tropa feminina, que hsto .:senta, 
Cobre a face co'as as n1ão!i, e o pranto tmila : 
t3up.eva poi!t que o hospede r.eputa 
Causa d o seu prazer •. e autor da dita ; 
O sacro fogo á ro~a lhe atea,·~, 
Ceremonia hó~pilal, qut! ·O povo usava. 
Th'm presumia Oiogo, no que explora, 
Que algum 1ntsterio se occultava in1erno ; 
J_,ernhra-lhe a chamma, que o Caldto adúra ; 
O fogo das Vestaes recorda etP,rno ; 
Netn cltn·i(Java que de orige1n fôra 
Costurne da haçã(1, d ,to paterno ; 
1'rar.ldo, se é possivel que se crêa, 
Na dispersão da• gentes, da Caldêa. 
Paraguaçú Gentil (tal nome teve) 
Hem diversa de gente tio nojosa ; 
De cOt· tão alva. con10 a branca neve ; 
E donde não é nev<>, era de rosa : 
O nal'iz natural, boca mui breve, 
Olhos cli:l' b.ella luz, te,-;ta espaço1a : 

• 

De algodão tudo o mais. co1n manto e11pf?~10, 
Quãnto honesta encobrio, ft>z ,·er-lhe o preço. 
Um principal das terras do contorno 
A bella Americana te1n por filha ; 
l'\obre sem· fasto, an1avel sern adorno : 
Sc1n gala eneanta, 1 e sen1. concerto L>t·ilha : 
Servia áos Carijós, qne tiaha e1n torno, 
1\Jas que· de amor , de objccto a maravilha : 
J)e tun desdém tão gentil. ciue a quem ol11a''ª' 
Se inira va immo1esto, horror causa ,.il. 

• 
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cuja terra todas ~s boas-qousns lhes vem nomeando, a1gumas que ellés têm 
ern rnui ta estima. E este tecebimento é tão usado entre elles,. que nunca 
ou de mara~ilha deixão de o fazer; salvo, quando reinão alguma malicia 
conlra os que oa vão visitar; e ~hes querem fazer alguma traição. ~ 

Oepois destas cerenionias conta o hospede a qne vem. Os hf>mens lam
bem usão dos mesmos chôros, mas é em casos graves, como mortes, de.
snstrcs em guerra, etc. , e tem por grande honra agasalharem a todos que 
chegiio em suas casai,e darem-lhe todo o necessario para a sua sustentaçiió, 
e bem arc'o, frechas e o mais que podem, segundo as suas possibilidad~~~ . 
sem que para isso ex·ija recompensa. 

• 

' 

1 

, 

Foi. destfnad~ <lc 3eus pafs valentes, 
.Esjlrn;a de Güpe,·a ; n1as a Da1na 
Fugia de seus olhos itnpucientes, 
Ne1n ,Pren<!a lhe acceituu, porque o não ama ; 
Nada. sabem de amor barbaras.,gen,te~ • 
Nem arde em pf'ito rude a a1na1ne ehamma ; 
Gnpeva,_q.ne nio sente o seu despeito, 
'1'racl;tfit-a sem amoa· ; mas eom respeito. 
Bella (lhe disse en!Ão) . gentil menina, 
(Tornan·do a sJ do, pasmo, em que e:sli "era) 
~rte humana nao t, mas é Divina, 
Ver-rnP a n1hn, Ycr-te a ti na nova espherti : I 
F.lla a phrase,~em que fallo, a:it1i te ensina ; 
Elia. se não rne engana o que aln1a espe1·a, 
V1n fogo e1n nós aceendP., que de rei;to 
Eterno haja <le ardet, se ar<le1· honesto. 

( 

Desde hoje 10e a meus olhos corresponde 
O rneigo olhar 'das Juciua~ pupJllas, 
:se amo.a· é•.,. pórque a1nor quem é que o escond~, 
Se por elle e~sas lagrimas' distillas : 
Com que chammas- nieu peito te responde, 
Co1u n1ão"de esposa podt•rás sentll-as ; 
Jlisse; e estendeodo a mão~ offereceu-lh'a; 
Elia, que nada dii, so1·rio•se, e deu-lh'a • 

; 

.Põe-lhe de f'nga,os oll1os, que abaixára ; 
E ou de amante. :ou lambem· de vergonllosat 

. U1n tão bello rubor Jhe tinge a cara, 
Con1Q quando entre os tyrios nasce a rosa; 
1'res vezes quiz faJlar, tres se calára ; 
E ficou de so~obro tão forniosa, 
Quanto elle ticou cégo; e em tal porfia, 
Nem um, ne1n óutro então de •i sabia. 
llas,1·eflectindo Ioga o Heróe prudente, 
·Fixou no coração con~ -fé segura, 
Não cu1nprir as 1)ron1e~as de presente, 
Antes que lhe entre n~aln1a a fonnosura : 
l\ende-Jhe o sen«1mor, 111as innocente, 
E faz-lhe prou1ellcr, que r-ona fé pura, 
.E1nquanto M~ não lava, e regeuéra; 
Ertt contilu~ucia ,-h·irliõ sincera. 

• 

,, . 
' 

. " 

·· .. ,/ .. .. ... -.... . 

• 

l 

' 

:. . . 



' 
• 

' 

• 

' 
... • 

. , 
• 

• .. - 360 - • ,, 
' ' ' . - .. 

( 1) .. 
J • 

l ' . 

. . DOS IlAILES, DA lUUSICA E DO CA~TO .. 
Têm os. lndio~ varias'jo~os com 'que se diverl.em no's· te1np0g dosignnrlos 

para a folgança, principalrneute o:> 1neniuos; lê1n brinque<los tiio variaífos, 
ern os quaes, alem da d·ilfl~\t, arrernediiO c)S c"antos 11.<1~ aves, e corn la'l ordl~m-. 
<}Ue não ha rÍ1ais crue exigir dctle·s. Ou1·aute a fúlgan~à, o~ tneninos n_1io 
~ morestão, nem pronn11ciiio p<llavras irnpro~)rins, ne111 pulhas: Rari ssimas 
:yezes dão uns ·nos outros,' e os pais; deslle o::; verdes annos, ensinüo aos . ' 

. -' 

' \ 

' ' f ,, 

' · / 
' .. 

• 

, 

' ' ' ' 

."~ J~ ('Sta fé (diz-lht>).esposa c:1n Deos q11rrida. r 

Çt11nrdar-tc hoje pro1uet10. ' 'UI laço ("terno, · 
Alé banhar-le u'agua fll'Ollll!ll id a, , 
J'or canditla aftt•id'ío c1 .. arr.or fra.ti•rno: 
A nuu·, cfne sobrt·vi va i1 propria \,,ida ; 
An1or, que prf'ZO en1 laço s· ·~npiterno • 
Arda dep9'.s da inorte fm 1naiof cba1nma ; 

\ 

•' 

-Que assint t racl<1 , de <Hn or, Jl ~te 111 1)ot· Deos _ ~n1a. • 
Esposo (a hella di~).ren no1ne ignóro ; 
l\la~ n ão l t' ll coraç5o, qne no n1cu-'pPito 

, 

• 

: 

. ' 

Jlf·~dí! o nu,101~nto,. e111. que te vi. que o ail9ro : 
~ão sE•i ~'~ er~ •n101', já, sf' era n·speil11 : · 
J\lal' sei do <pie en ião 'i, do q nc hoje êxploro, 

( 

Q111• de dous coraç.õrs 11111 l\Ó,foi foito. 
Quero o baptisnio rcn, ,a tua. ig1·1;j<1; · 
l\ r11 povo s•·ia ó teu, 'teu Dl'os '1nê11 sPja. ,. 

. ~ 

'f<'r-n11~-,1a~, craro, tcr-uH>. -has llen1pre a teu. lado:· 
Vit-tia tua, se te occupa o so111110 _; 
A rniada sahlrci, ,·cndo-11! ar111a<lu ; 
'rão fic ·l na~ prisõC':;! co1no 11'111n th1 ono : 
Onlrcin nlio tema.~ , q i:e nic s(·ja a1nado : 
Tu só sei;~s . fienhur, 111 só rrwu dono: 

t \. , 

Tanto lhe diz Dio~o. e an1hos j11rarii•1; 

.. 

E, em fé do jnranien10, as 1nãos"t1 cá ão. (Cara·mu1·ú ). 

'1 

( 1) O natura list \. Dr. A 1 cxand re Ro d ri·gues Ferreira,, t rarta nd t• dos inst ru rnen 1 o~ ' mar·. 
tiaes e f esli VOS dos ( nd ios, diz: lJ ue são OS tr~can OS, ta rn bo ri n ll<i s, trorn !tetRF, t "li"( S. lrl e n b y~, 
gaitas feitas de cannos, de ossos de auimat!s e de bicos das avc!I ; casra,cis 110,; pul!los, 
nos j11e!hos e nas tal.Jocas. •1ue lhes servem ele bengalas, ·éor11 t111e bateru 110 chão, e 
dcterrniniio o cortl}l3sso .das danças, Q que ~udo prot111z urila, 11111~i c.a horriso11a aos 1;u· 
vidos, sen1 hannonia, qualquer qu'e e lla seja, ou í.nstr111ne11tal, ou voi·al. Poréfu ella' 
uão é a <1ue rnais os inlla111111a, e anima para a dança; porque o espirito della é o do~ 
lico res fortes . ctdn abuso Jaz. t111e 11ão ha,ja baile, .tfue 11ão seja u111a \•eriladeira haccha· 
nal. Co1110 ignol'ào a arte, tfue tt!lu. os F.uropêos de d.annn aos 1 icõres, pt• la fPr11H•11ta· 
~ão , uma forra de embcbeuar,' obt~u1 o 1neslí10 ctreito por diffcrcates \tre;os. J4lHH;ão · 
de infusão, ein agua, g'ra11dc9 q1,Ja11tidades de uns holl os chaLus de 111andioca (a qu<! 
'Cha1não beijús ) depois de 111ast i~ados pelas velhas. A sali\'a c~ x ci ta nçll cs 11111a fcrrncu·
taç.ão vigorosQ. e d~. 11tz;o crn poucos ·dias; fka urn licor .d.c _1Jm sabor. e furt11111 t\)rlc 
para a sun bebida. As 1nulhcres pó'r nc·nhu111a fórn1a silo àd tn illidas il dançn: antes 
bc111 se pôde guardar de ser vistas a 11ue l'ôr espreitar, porq ue corre ri ~ co de pedir o 

1 Pagé que a 1natem. Cornos rnovitn entos e ,a l{ itações dos •'1Hpos, duraute o ba ile, mai~ 
se rcf111a a crápula; para 11ão cahircrn tl:e toch• ; ~rn 1~ lles. pri11dpia11do a c.11111.rnlear. 
cncadcí:lo-sc uns co ru os ,outros, abraçando sn pl~los pescoços. E111 seruelhaute t•srado 
é que 1:llcs cornmcltcrn ·as 111aiore's pcrtid ias, e im pi ••dades : e é <·crt o que rora é a 
cinnça, <1ue acaba se ru cffu sá'i.o ele sangue. N,., c 11t:H1t .i <' ii cs sü <lttix<io de 1.J ebcr , <!UI se 
Utt!~ esg1.1ta11Jo a ul tima gota do.~ st•us yiuhos. ' · 
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filhos a u:1n:-a r e cantar, e os seu-s bailes não fa7.em <lifl't1rrnra nns rlos 
• • I 

(IULl'<1s,po1· sere1n urn continuo ha~er de pés, ou <1nd11nifc. · Pui ,:,.dor, nl'e~ 
11ea11do o ('-Obe~â; corpo, e tu<lo,1·0111 lal ('.0111pass11,e coq1 ta111a st•re11idndt;", 
.ao suu1 de· 11111 cascavel. feito de sipó. corri pedras ou cuntns d1>11trt1; 011 <lo· 
u11111 espP('Íe de , Lusi1~a, e .tle q1n mo;lo ,e ordern, <flie ás ..-eze·s <·e1u 
ho11:1ei1s bailando, e <'ilUtarirlo en1 carre'íra e1tfl<1d11, 1111s atraz· cios oulrn~, 
lH'ilbiit~ todos juntamenlc ao mesn)o f~1npo . a u1u s.ig.11aJ ou p<•fl<'<Hla no 
t'lt:io; corno se estivesse1 n todÍ>:o; no ' n;iesnio lugar. 

O_s in;;tn11unntos, cou10.conla o piu.lre Sírn<io de Vas. :onc~llos, s;io feit(I~. 
uus .du o~~o:; de finad•J:;, a que chau1iii• can9oera •. e -011tros .tha11i;io 1r1uré-
1nu,.i; outros 111aiores, co'n1111tJ1nu1e11le-·de· eo11chns , ,~ q11<~ chiu11iio rne11ey-
9uaçú, e outros urucá; outros fei10:; ,di~ Ciu1n:-i, a que !~ha111ão 11Te111hya.
parfJ. A~ da11,;as e s)11tos cliaruão gtiaú. ur1tcapy. ·curupira, gua1'bipaie, 
yuaibiabuctÍ,. Uu1 desles.·~en~ros de dµnças. é ruui solentlll~ PJtlre elle~: e : 
ve1n a ser, que a11diio u.elle todos á roila, se1n n11uctt rn11d.11re1n o lugar 
<1onde corncçárão, cant!}ndo no 1nes1no 'tou1, al'e11Has de ~ua-s valentias u 
íeilo5 1lt~ guerra, co1u laes assobios, pal111adas 1-.) patad<ts,que ·utroiio os 
Yalt!S. E para que itiio desfalleçiio e1n acç;1o tão heroica, as~istem alli n1i-
11is1ros destros, que dão de beber 8(1S danr;1tfllHS COOtiDUltmt~nte, de dill e de 

· 11oile·, até qu n se vão enabebedando,e éahin<lo Ora Ulll,e ora Outro, nté Cll~ 
hirern quasi to.los~ · · ·' · 

Os cautores são,cntre elles 1n11ito estimad,)s, niio só ho1nens, romo mu
Jhel'es,e t:111to,q11e se torn.ão Üln inirnigo born cantor •. e inventor de tí·ovas, 
não o 1natiio, ~ nern o come1n, nern n1es1no aos< filhos.r ~ 

1l:o: 1uulhi~r~!S bailão junta1ne11t•~ cornos h()men§, e fazem ·CGro os braços, 
-0 corpo ~raudes n1ovimentos e rnnn1os, principal11H:H1le quando bailão: sc'>s. 

C~uanlüo eutre si diffcrenças , de .vozes para a har1no~ia e cor~souaucia, 
e us ,inulheres se ernpregãu co1no Liple5~ col1tr~ltos e teiJores. _ 

' . . ' 

. ' 
' . DAS GUEl\l\ÃS. 

' . 

Antes dtl dHclara~iio de guerra, siio n<)meados ·qnalro ou cinr.o <los 
n1ais ant.igos lndíos dit tríhu, qne forêiO ttf(tff1C1dos por vnlenti.as e oruez<1S. 
Os escnlhidos sentüo-se ern roda,. e1n l11gar St~parado. 011d~ ninguem lhes 
po~s8 fallnr, ernquanlo delíl>erão. Desde o começo <lo coucla".e, vão os 
velhos con~l1llc11u.h1 e bebendo, P; e111quanto ,dura l• bebida dun1 a consulta, 
·e o que estes SitLios vene'raveis de<'i.de1n, iinpreterivel11 1eut~ se hadc cu Ln-

( , ··prir, ernbora cusle aqs dé,1oais l!1dios .a pBrda da vida. · : 
Declarada a guerra, os \1eH1os elegetn u,m guerí·eiro .<lo districtn partJ. 

m<1n1h1r os out.ros na guerra. A" este g.eneral cornpete o officio de prégador, 
p<ira llnimar _os de1:nais guerreiros a se ernp.enharern ná ar:t,;ão, e parn o que 
vai clle a oerlas hora...; do_dià e da noite ás suas nioradas,á !1~mhra r as acções, 

\ ' 

e Yi~lentias dos seu:; antepassados. e é1cobRrdia' dos iriiu1igos. ' · 
Se o general, durante _a guerra, torna-êe cobHrue, é i1n1He<i i'.1 farn1:.11tf.I 

..deposto e 1101r1<~t11Jo outro,e fiua ern <lespreso, se1.n que hingue1n fl1~a <lclle 
o u11:uor <:abeJal. 

I 

l 
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DOS lll\lSl v :'iEIROS DE CUEP..R.\ E SEU Tl\ .\ CT.\~fE~TO· ~ l\IODO DE OS M.\ TAR E 
C011EllEM-LIIES AS CAHNES ( i J.. 

, ) 

' > 

N11o ha' prazer n1aior entre os lndios, e nem ,festa rn.ais· concorrida: .. e de 
maioL· cere1n1)uial,q ue rn11 tar á se11s i11i1nigos,e conler-lnes as carnes;· O;' 
<;u1n o q ue :uJq11 i rern a re pt 1 ta1;ã-0 de vtl lentes .. 

O initnig1> que é npanha·do n :1 guerr;1, e siio dc.~.ti nados á me>rte. vêm 
logo ainarrados n,> n1eio de e.;lrepitosa algazarru, ·c~ : n utn signal no pes
c11:;0, constante <l~ 111na d1i1gadi nha co rda. Se é ho n1e1n, que p6d 1~ fugir, 
Lr1iz u111a das 1n:ios atada no nesco:~o J·11 11 to á barba; e nntes de e11trar nlls 

' . 
povoa.çôes, que ha pelo cnrni11 ho, arranc5o-lbcs as pestanas , as sob.rance• 
lhas e·hat'bas, se tern, e to,squ:eando-lhes os cabellos da caheçn ,á son n1odQ, 
ornpennando-o's coln pennas Hrnarellas, rn 11i bcrn postas, os vão 1nostrando, 
corno ern trinrn pho de victoria, ó 1ne~·ida qne vão. se enr·arni.nhagdo para 
u alJ êa. Chegando -0 prisioneir<? á terra dos seus inimigos, as 1null1eres. 
saho1n a· recebel-o,gri tando e batendo co:n à palrna das n1ãos na boca, que 
é o n~cébi rnenlo conHnutn entre elles; e sern ~n1ais outra vexa1.:'ão, 9u pri
,·nçã'>, ernbrulhfio-lhes nos pesco~os urn cola r de-cordtt,cle boa grossura, tão· 
rija corno páo. A este culnr j :-~ntti o u1na comprida corda finissima, arrern.a
tada ern ci1na co1n co~tifs vvltas,á chegur a .hl1se da. barba. Com essa cQleira 
Jicão <?S prisioneiros urn poueo desfigurados, porétn ·sem. vexames pára os 
rl1ovirnentos do pescor.o e corpo. Se dcsconfiiio que.os inimígos lhes pçH:lem 
~·ugir, lhe? põem uma pêa pôr baixo dos joelhos, de fios de algodão teeid.os~ 

',.; 

-

, 

(1) Se rl'alérn das niontanhas C<\ t'envia 
o Grão 1'upá (l he cli~) ,q11 1! ern nuve1n negra 
l~icurece curn sombra o claro dia, 
E rnanda o claro sol ,. que <> mllndo~ alegra ; 
:;e VPllS doncte- o sol clonne, e se á Bahia 
De alg111na nova lei trazes a regra ; , 
J\charás, ~e gostares na cabana, 

· 1\lul l1 ercs, caça,peixe,ecaxne hun1n-na. 
A carn1"-hnrnana? (rrplicou Diogo, 
E cou10 pódi>, r.~plica cm voz, e aceno) 
Se vir que co1ne al!{t11n, .ho1a1'ei fogo ; 
Farei que inunde e111 sangue e~se terreno. 
Pois si~ os bicho:• noc; <li~ ve1n c<in1er Jogo, 
{O harbaro lhe oppõe co111 d(~ se1n'pcno) . 
A nós réi z-nos ho1-r;n·, se dl1•s nos co1ne1n; 
E 'é 'nienos triste <J lle nos t ragu•~ ou1 ho1nen1. , 
O corpo humano (disse o ·l1 '' l'ÓC prudente) 
Con10 o bl'ula l não é : <l<>sdt~ que'nasc..:e, 
E' 1ngrada do espiri~o <'1n:nen te, 
Ern q1H·n1 do (;·rão 1'upt'<. se iinita a face , 
Sepulta-se na t 1~rra, q11al se1nenle, 
<~Hce seuão apodrece, não rc11as1:.c ; . 
!J\'lnpo vi ~il ; <pu~ aos corpos reuniri a, 
Torne a noss'a ltna n~:: piru r coin v k~a. (Caramurú). .. 

,. 
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-e cnnv0.ni (ú1temcnte nperliH]n,e eorn .gunnlas Í• víslil,que se nJo dcgG1 1itl 11o~ 
de 1noil o alg111n os ·deixiio andar solto~ por toda a ' part.1•. As gui!nlas e11: 
carregadas dB~sa eontinna vigilancic1,sflu lndias que lhes dii<J por 1nulheres, 
~ pari• ·lhes prepnrar a con1idt1 , e os e11gordar ( J ). Se os Indio.:; rccu!;iio 
d111··lhes Stls fenlo, elles 1011úio o arco e fret:lHl:>,e at.i riio á pri111eira il\'C q1:c 
-0.vistiio, sr.ija e\11• de q11e1n q11e.r q11c fôr, sern ::i11e niugnern os i1 npe1;N; e 
assin1 vfio passn11ün .o lernpo sen1 . .rnedo dà n1orle, q11e por n1~ nh11rn 
·J>rincipio os priYa Ja aliu1e11laçã1> .e do somno, e da lr<tnqui ll_iuatle de ·cspl
rilo : e pll ra o que ri e1n, fqlgão,con10 os de1nai5 Indius; e prel'e re1n ser 
co1ni<los por seus in imigos, á fi tarern rf1d11zidos {t condiç;\o d1~ 1"scravn~ : 
.porq ue dize1 n ser triste cousa rnorre,. escra1;0, e ser de1:oi·ado dos bic/iQs . 

. As rnulheres co1nm111nn1ente são gqa rdns fiei s, po1"que este .. n1'aq.~o lhes 
ficn en1 honra : e por isso 1nuitas vet es são eLas in ) ~.as, e !ilhas d t1S pri ru;i· 
pnes ; e. rriui prjncipalmente, se seus ir1n <ios, são os mat t•ilores do~ in fe{i
zes vot:ulos á morte ; porque as qu~1 niio l~m esta circu1n :o;tftncia ús vezes 
se aíl'c í ~·oiio aos prisiouetros, e propurcionão-lhes rr1eios de fugircru corn 
clles, ·correndo igual risco de serem apanhado~ con1 ella,s, e l1•v<1re1n 1n11ita~ 
JHincadas, e de serern co1nidas.. pt·!IOs rnes1uos, que s81váriio as vidas-. 

J\Jllrcudo o lernpo ern ·que hão <le ,norre.r os inirnigos', co1ne~ão as rnu
!heres li fazer louça , isto é, panellêiS, algui<).ar~s. gran1Jes talhas !Hlré1 os vi.
nlu)s . ~ tílo grandes, que cada unia p.Jde receber mais Je u1na pipa de liquido. 

'f udo · IH'Ont pto, rna ndão os . p.rincipaes (,s seus roe11sageiros con v i1t11r aos 
oulros, das diversas aldêas., n11 distancia de 10 a 12 leguas,pal'il H lua pre~
eripta. Ninguern se esc115a ao CDnvite : os hospcl:les, vão e1n rnlall8'0l1~s ~nu1 
mu lheres e fi lhos,e todos eutrAo p <tfi\ uai lugar, onde se d t-i n~a e .briura .; 
en1 todo o temvo, que se junlil a gente, bebe·se muito vinho, porque,sern 
bebidas, todo.outro agasalho lhe niio dão apre<;t>. 

Logo que toda a geute e~lâ reuni<lil, cotneção a5 ceremonius,e com cada 
u1na:gAstão um _dia. . , 

• 

.No 19 dia Jevãl,) u1nas cordas especiaes dentro de alguidares, pora 

• 

r 

. 

(·t) E1n1anro qnc se· ordt>na a brutal fegta, 
i\ada sahiã.o na 1uarinha grn1a 
Os hahi1a1111~~ da prisão ru111~ !lla ; . 
Qu1• ardilosa 1 h' o esronde a ge11 lt~ hru ta =' 
E 1•1nq uan1u à ft' ral potnp.a .Lit se apre~t a , 
Toda a pena <'lll favor se lhl' c o 1111n111a; 
l\<~•n parcc1·1n IPI' dadll a n1c 11or o:·dc·rn, 
~n~o que co111iio, o co11lendo cugor<lc1 11. 

:\.1 i1nosas carn <·~ n1anclãc2, do<;cs fructas, 
O araçi'í , o caj ú., 1·ôro e 111an gii h<~; · 
J)u bo1n u.1ar.at 11já lhe e1íclteu1 as grutt1s 
Sobi·c ri11 1;.1s , ·~ ri 11 1;1s d~ gnaiall;1: 
Vasilhas pÕl"tll < li ~ vi11 ho,1iu11ca en :\ \llas. 
F. a iirunnnda ca ti111podra, q t"~ <la haba 
Fazer coslulll<\ a \J<1rl>ara patrulha, · 

l .. 

<Juc só de ouvil~o o e_;>tuu1:q;u se C,lllDr.ulha. (e ara~nurú). - ' 

' , 
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o terreiro, onde um mestre ·. de ceremonias lhe.s dá d0us nós cnr
redios, err.i fórrna de laço,, com ~algum artificio; porque ~nós tem doze 
voltas, dàs quAes cinco, vào pt>r ~i~na <le onlf-.'\S cinco,, e as du~s por baixo, · 
e cornpleliío a la~ada, que 'besunt<io corn o pó de um çerto barro µnctu.Oso • . 

No 2º dia trazem rnuitos feixes de cannas bra-vas, mui compridas, pAra 
fazeren1 de noi't~ rotn ell~s Qma bonil!t fogueira, ao re~or da qual bêtilno 
·Jnuíto del{ressa. homens e mulh~res, com m{rssos de (rechAs aos hombros, 
e dentro dà fogueira,os qne hiio de ser mortos, atirão algum"s achas de 
lenha; e quem leva co1n e\las aguenta a contusão.e se não queixa . . 

No 3o dia f;rz.cm un1a dança de homens e mulheres; e todos com gaitas 
de cannas,batendo todos á urna no chão': cqm urn e outro pé, sei;n descre- · 
·parcrn no rncsrno coinpé.\sso, nssáprão os 'canudos, sem cantar~ n.em falJar; 
e como silo muitos; e as cannas são deva.fiadas grossura.s, além de atroar 
os matos. fttzem uma h·armonia infernal ; mas etles aturão nella.como se 
fosse a mais suave musica do mundo. Entre estas festas,que são as princi:
JHles, elléffse entretêm com gr!lças, 'adivinhações, .~· ·oti~ros pássatempos, 
que muito gostão. · . . 

No 4• di1t,em rompendo n alva, conduzem ()S. 'desgra~ados A lavarem-se 
n'urn rio. e os Tão d~tcndo,nté que seja de todo dia c1Hro, quando -voltem~ 
~ entrttft(lo pela nlflêa ,já viio os pris-ioneiros com os olbos sobre~ hombros~ 
á verem de que tllbaria lhes ·sahein os matadores, que os hão de· agarrar 
por detraz ~ e como o 88U brasão é fJ)Orrer corn heroicidade, é as cere
monias,que se "TiiO seguindo, é t)ara ~e aproximarem ft morte.elles resistem 

, f:orn. a n1t?t;1na forçl\tcnm que· o:; a~arrão. e (ts vezes a résistenci.a .éta·I, que 
· os rnatadore~ cl"n<;.io, e é m·r8ter pôr- pêas aos prisioneiros 'para· cêdereO) ;' ê 

entiio bufàndo,ficão ertl pé,e à·ferrados á um homem vigoroso.quatro ou 
seis velhas ( 1) pintadas <le vermelho e 3marello, destras nestas scenas de 

. •. 

' 

; 

. "'. . ·- ' 

(f ) Tal do cabr.clo foi a furia infandaf • 
E o fanatismo, q11e n:i men te o et'ga, · 
'faz que tení}o eela acrçà(~ por • eneranda, 
Jnvoque o.Grão Tupfl, que o raio emprega: 
No rnvio· v~-!'e qtH! em.n'dl. vo~tas anda· . 
o eleito n1ata<;tor, c1)mo,qúem préga . 
A hrados; extrortaodo o povo insà1Hh · 
.A' ensopar toda f:I n1àg no sangue humàno. 
A' tnrla a roda a multidfto fremente 
Com ~rit~. c'o1·re-;ponde A int'arne i<l~a ; 
f,1nt1u11nto o fel'o,u1n gesto·d11. vale-nte; 
lia te o pé, fere o ar, e nm p<lo ·nfunéa : 
J~rgue-~e u1n, e outro lenho, onde o paciente 
1·'.ntre prisões d'en.binf ·se encadêa ; 
f'o~o se accende nos profundos fo5SO&, 
J~rn que se torrem com a c-arne os ossos. 
})Ún l.r o 1le. umi\ est::icada extensa, e vasta1 
(h11~ a n\ 1merÇ1S11 -plel>c mn t.orno .borda/ 
EntrAo os µrinr;ifHH~s de 'i:ada .r;asta · · · 
• ~1> 111 be l la~ plurn~s, onde a côr <li:>C'orda : 

. 0 11 tros, que a grcu ha tem com fcral pa:;t a 
no sangue hunrnno, que ao matar trasborrla, 
O~ Xigrn.mante:o; silo ; que ern vilo conjul'o 
C)mm~o a~ :::lombru::; de~de ·o ,~ven10-e.souro. 
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horror ,cm grandes ehàros,com algui dares, com cordas- enroladas, que,pos· 
tas <l os. pés dos des~raçadog,entoão uma ca ntiga, que as outras lljudão,cujas 
letras siio cnnforine à ceremonia ; e ernquanto ellas canl<io,os homens tomão 
as corü11s, e mettidos os laços nos pescoços, lhes dão um nó sirn·ples, junto 
dos outros maiores, para qu e elles se nfio possão mais alargZtr, e fcútit de 
cada ~1onta <l it corda 'u rnR roda_ de dobrns,as mettem nos bra&os. As rnulh~ 
res~qne and~o se1npro ntraz dos prisioneiros. ás. vezes lhe.ajud;io a carrega·r 
as corrias, e ca11tfío: nós .'~01nô~ aquella.~, que fazemo~ estirar o. pescoço aQ , 
passar<J; e <lepois de outras · cen~monias, lhe$ dizem n 'outro pé ~ 1e tu 
(úras pa pagaio,avoa1ido .?tos f:ug·ira.~. : . . ·, · .l . 

· .,\' este ternpo est<io os pqres_ âo vinho em carreir,a, pelo .meio 4e u,mà 
cnsn gri1 nde~ sérn reil~rtimelltos~ ·por rn;1i~ comprid'a que sPja; a qu<tl fica 
ntulh <1 da de g<~ nte, e tanto que éomeçõo a beber, fi ca un1 inferno vêl-os e 
o u vil-os; porque os que bail í!o · A rant1io, aturíló co·m ·grandissimó (ervor 
qu t1ntns <l ias e no ite·~~ os vi óhos d11rã'<;>; porque.como isto é a .propria· festá 
da inatanÇa . h11 no beber dos vinho.s muitas· par~icutaridades : a cada passo 
ou rin;io: e de noite e de--dia conlãn, b·ailfto , bebem, e fallão . Uns querem, 
que os outros ou~:;i o a sua historia ; outros fall<io áquern ma is alto :.outros 
fitzem mu it:t bulha. sem nuncR ~e ca larem. Logo que principião pela ma
nhna a beber.enfeitlío iiS desgraÇad11s victimas da sua .barbtt ridadé, por um· 
modo particulilr. a !'aber: depois de lim~\o o corpo, o rosto.e quanta pen
nugP,n1 nelle ha. untiio -no com azeite, que suppomos ser de copaigba, e 
sobre elle ~ p pl i rão o p6 da <'.asca de nQzes esverd inhados; e sobre isto pin
tão os prisioneiros de pn:!l.o. cotn trar;os gRlantes. e sobre a· pintt.i'fa,deitcio
lhes,pennas p ic~rlas de aves. desde a c11beç.a alé es rés, que os tornão mais 
eneorpiidos do que ua realidade são, e co1n as pinturas do rosto os lornão 
horreralo$. . . ' · · 

.. 

{ 
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' 
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• 
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. Companheíras-de:officio tão nefando 
Segu~~n1 deu m c;i bo.a turma, e d~ outro cabo 
Seis torpjssl mas ve-lh~s, aparando . 
O sangue,sem um leve menoscabo : 
Tão feias s-ào, que a· face está píntando 
A imaaem' p rdpriissima do diabo ~ 
Tinto, fi corpo em verniz todo amar ello, 
l\osto tal, que a Medusa o faz ter bello. 
Tem no r,ollo as crueis sacerllotizas, 
J>or conta ctos funestos sa<'ri ficios, 
Fios de dentes, que lhe são divisas, 
Jle mais, ou me; nos tempo en1 tae-s officio~: 
c~ ratas ao cêo se crêrn, de que indivisas 
Se inculcão por Tartareos mnleficios; 
J<: en1 testemunho do niister nel'anelo, 
Nos seus côcos corn fi}cas ven'l tocando. 
Quem pude reputar, que dôr traspassa 
A ·n1isé}'ánda irifausta companhia, 
Vendo taes feras rode:-ir a praça, 
Que o s:-ingue com os olhes· lhe bebia 1 
Vl!r q ue os d~n tes lhe range,µor negaç.a, 
Se nào é· que os agita a fotne ímpia, 
E d isser la comsigó: En1 poucas horas 
Suu 1.rnsto.destas (eras~ tragadoras. 
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No derradeiro dia dos vinhos, fazem no meio f]o terreiro uma ctlbhna de 
folhas de palmeiras, ou tnntos q.uantos siio os desgniçacl os quo lôm de 1nor
rer, Qodc. sâo meltidos, e bem 1truc.tados de ~eslas, e pouca corn1da, para 
não terem muito sangue. · · 

Ao 51) dia pela n1nnhiía até as 7 horas, pouce1 ·mai's· ou' menos. os corripn
nheiras dcixão os desgn1ça<lo_s, e se retirão pnra suas casas mui saudosas, 
dizendo algumas palnvra~ seótimentacs por despedida,ao menos fingidas,e 
então lhes tirão ás pôas,e lhes pass~o as cordéis dos pescoços á cintura, e 
postos cm pê nn porla dos que os hão de n1~tar, então vestidos apparecem 
com ,uma capa de pennas, e danç"ndn,,<lão urna volta-pelo terreiro, e corn 
esgarcs estr~u1hos,c0m os olhos~corpo ·e mãos,se chegão aos triste.s,qpe têtn. 
as cordas e~ticadas ás ilhargas;. se têrn algµ1p objecto ao pé Je si atirão,e se 
JJão tem. á5 veies lhes dão par~ e~te fim,porque em coJ}tincnte lhes sabem 
os 1natador~s. e tão ligf!iros em de8viar o~ corpos.que nada lhes póde acer
tar. Acabado i!to,Yen1 o~ lndios,que se inl_itulâo padrinhos,tomão n espada 
de páo enfeitadt1, que estaYn preparada,e lbes passa por en lre a5 pernas, e 
depois, tomando-a pelo meio com ambas as mão51 aponta para os de~graça
dos, e acabada e!lta ceremonia Tira a cabeça da espada pa1·a cirna,e n mettc 
na mão do inatador ,<ftte, po5to no htdo esquerdo do padecente,de5carrega
lho O SOl.pe; e COIIlO O desgra~-tldO sempre procura (le5viar-5e,levfío algÚm 
tempo, -até <1ue por Jlrn, accrta~do a pancada, '1norrem º' rni~eros, com as 
caheras esbandnlhada~. . . . . 

Se o-desgraça<lo cnhio de costas morto, e não de hruço, tomão corno 
prequncb, de que o matador há de morrer. 

Os desgraçados mortos, são .leYa<los á uma fogueira,que para isto está 
prompla, onde os pellão,e os entregâo ao carniceiro ou magarefe, que lhes 
faz um rombo abaixo <lo estomago~ conforme o seu estylo, por onde as ' 
crianças pri1neiro mettem as mãos, e puchão as tripas, nté que o magarefe, 
corta por onde quer; e o que ·ihe fica na mão é o qllinhfio de cnd.a um; ~ 
tudo o mais se reparte con1 os convidados; salvo alguns lugares, que se dão ,· 

' 

• 

' 

COrrcm,depois de crêl· o ao pasto horrendo; 
E rctalhand9 ooeorpo t>rn 111il pedaços, 
Vai cada urn,famelico,traz~ndo, 
Qual u1n pé, <1nal a mão, qual outro os braços : 
Outros da crua carne ião cornendo : 
'J'a~Ho naJnfame gula ·cri.io d~vassos : 
'f al'S ha, qn(' as assã_o nos ardentes fossos, 
Alguns torrando eslão na cham1na os ossos. 
Qüe horror da ~htunanidade ! vêL' tra~ada 
Da propria especie a carne já corrnpta 1 
Quanlo não <leve a Europa ahPnçoada 
A' fé do lleden1ptor, que hurniltlc escuta? 
Não er:t aquella infarnia pr,1ti cail a 
::;ó eles sa gente n1hera.nda, e bru ta ; · 
}~on.ia, e Cártllago o sal>c no nGc turno 
llvrri vel sacriljcio de ~at~rno. 

• 

. . 

' • 

\ 

• 
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aos 11ospcdes mais honrados, qbo os Jevão bem assados.para que se tniô· 
torro1npiio, e co1n ollas,d~pois ern .suas terras, fazem festas.e novos vinhos, 
com que se rcgaliio. Diz o Padre Si1não de \1asconcellos,qu~ os lndios a.ffir-
1não, quo .corno é impossivel qhegarc1n a prqvar tantas rnil almas <la carne 
<le utn só corpo,ou 1nesn10 de dons on·quntro, s~ coze muitas vezes u1n só 
dedo da mão, ou pé, em um grande caldeiriio,até·ser bem deli do, e clepois se 
rcp;1rlc o Cé\ldo, em tão peq uena quantidade á cnda um, que se não comell 
da curne,belieu-lhe o caldo do corpo do sen inimigo. E q1u1n(lo algum dos 
}lfincipaes,ou por enfermo,, ou por n1uito. distante,nüo póue achar-se r>re
sentc, lá ,se lhe 1nanda o seu quinhão.que de ordinario é,uma mão, ,.ou pelo 
·menos um dedo do defunto,peJo hl·asão qué lhe fie~ de ter comido~ou l;>ebido 
o cal5lo de a'lg.unla parle do se.u inimigo rnorto cnl terreiro (1 ). i • 

. ~ .. 
~ 

CEI\EMONIAS QUE FAZEM ·os INDlOS AOS SEUS NOVOS CAVÃLLEIROS. 

Acabando os matadores de fazer o s~u triste officio, tirão-lhes as capasf 
de pennas, e as espadas : e se retirito par~ as suas cabanas, á porta das . 
quaes os estão esper.on<lo os pad·rinhos dos desgraçados, que n1atárão .• . e 
con:i um arco na n1ão,atirão co1n 2'S cordas por onüe passa o matador, tào 
subtilmente,que não toca e1n nadtt~ o que indica ligeireza na guerra, e 
então vão, pur todas as cabanas,os parentes, adiante delles, nomeiando-lhes 
os nomes por toda a afdéa, tomão-lhes tudo o que possuem. Acabada esta 
ceremonia ,botão páos pelo chão, onde ficão sobre elles cm pé aquelle dia, 
com tanto silencio, como se furB. aco1n·mettido de spasmo, e se JJies apre· 
sentando as cabeças dos mortos, tirão u1n dos olhos.com o nervo optico 
lhes ,11ntuo os pulsos, e cortada a boca dos mesrnos, rnettem-nas no braç.o, 
e depois se <leitão em suas redes, co1no enfermos, e na verdade elles,se 

' 

' . ' 

l 

-
Os sete erntanto, que do mat· e.um vida 
Clwi:rárão a tocar na in fa1ne a rêa, 

'-' .;. ; 

l'as1não de ve1· na turba recrescida 
J\ brutal caiadura, horrida, e feia : 
A côr vel'luelha e1n si,-1nostrão tingida 
De outra côt diffeten te, que o~ all'eií.1 : 
Pedras, e páos de ernt>iras enfiados, 
Que na face, e nariz traze1n furados. 
Na boca e1n carne hu1nana ensanguentada 
Anda o beiço inf ei·iot· todo cahido ; 
Po1·que a t"Crn toda em 1·o<la esburacada. 
E o labro d~ ris pedras embu tido: 

Os <leutcs (que é bcllcza qne lhe a;;rada) 
U1n sobre outro despouta r<'Crescido : 
Nem se lhe vê nascei· na barba o pello, 
ct,ata a cara., e nariz, rijo o cabello. (Caramurú) . 

•• 

.. 

(1. ) Na Revista ele 1.850 do I11stituto HisLQrico. vem á pag. 517 a gravura .do chefe 
lndio Quonia1nbebe, que copiou Theret, eu1 1557, estantlo no IUo de Janeiro, fJUe di
zia t'!I' co1niclo um nun1en.i tão avultado· de. ho1nens, que o proprio Thcvet avaliou e~ 
dez n1il . Era chefe de u1na cabecilha d~ fudio3,que era o te rror <la c()::;ta entre a babia 
do Hio de Janeiro, e a de Santos. · 

( 

• 
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~ntem com medo, de que,niio
1 
p:reenchen(lo· todo crceromonial,.a alma dàs 

"'ictimas os venha matar. . . -
.... • • # ' • 

Dnhi a certos dias, .riscão-'lhes ~ pene· do rnrpo corn o d~~ n'te de r.utín, 
_, de Varios modQS, St•gúit.dO a Corage1n do CU\'all'PÍ·ro, e sobre~ as fÍ SC<l,S dcitào 

carvão moido, e se conserví.l ainda 'dci·t<l<ln. na irede sern ·r<lrlúr, e ne1ii pedir ~ 
cousa alguma; e junto dellt~s põe-~c-lh~s ngua e f:irinha,~ e uma Cl;}ia, ~on1 
amendoins, pa1;a que n5o co1niío c11rne./ e nern peixH. I . · · 

Cicatrizadits as ~· i sc~s da pelle, se ía~e~1 mui,tos vinbos~p(lrR que os rna
tadores tirem O dó; e éOrtern OS ('abellos ,que olê alri t)S ti11hâo ,gfétndes. 
Deste, dia e1n diante ficiio habilitaJos para''rnatar. sem que .passern 1nais por 
nenhurna ceremouia, por se.rem cavulleiros curnplctos. ,,, .. 

• 

' ~os E:STE.ÚKÃ~IENTOS. 

~ r • 

São os Indios,mui sensiveis ,ás mortes dos seus; e logo que algum morrr, 
' . ' ~ os ·pareutes se lançiio sobre elles cbora11do., ás vezes cô1n tanro alarido e 
precipitação, que, se ainda elle conser\'a re:;to de-vida,, o, afogfi o · a,nles do 
têrii•o ~aturai. Os qüe,. não podem t~eita r 9 rosto n.a r ede, se <leitão p~lo 
cbãt>, dando grande,s baques, que _ p~rece n1ilagre niio acabarern 'co1~t º" 
finado ·; e destes baques,e choros, ficão ás vezes tão eslrogadus,que acon-
t~ce ~orrerem. _ . . . . ,: f . . · .' . . · 

Quando chor<io dizem muitas 1asl1rnas, e mltn1festao suas magoas: se 
·é ~~ noite que a rr1urt~ se ,dá, le;viio-n:• ~ern juterrupção to~-~ inteira~ e1n .~ 
.altos gritdiS. Pttra os a.cornpa!lhar rios chot:OS H lnrneutações, convi<litO' os 
pareules 0' vizinhos :. e .se é · princi pi.1J :<la ·<1ldca, aj u.nta-se todo o . povoado 
para chorar, e nisto há etiqueta de honras~ sen<lo praguejados os que não 
chorâo,dizendo-se-lhel"~q·ue talnbern n'ão hão de ser chorados na 1norte.' . 

Depois la vão o n1orlo, e pintilu-no rnni g11lanle, ·como praticão co1n os 
inimigos,. e depois cobrt!n1-uo de past~s . de algodão, á lhe não np·parecer 
cou~a algurna, pondo-se-lhes uma ç~ia no t•osto,e senta<lo,o mettem den· 
tro de urn pote,.de .nnternão ' prepnrado~ e<~ cobrern de' n1nneiril que lhe 
ROO chegue terrn, e dentro de u,ma espe1.:ie de .casa feita <,le hilrro·. collocão 
(,) Jeposíto sagrado, onde todo~ os dias 'lhe leviío d'e to1ner; e assjm ,cnntinuão 
por algun1 le1npo, sempre sendo pra1.1teaJo ( 1). O Jesuí ta Simão de V <.1scon
<:ellos escreve, que uns enler.:rüo us·seus fi11.ados e1µ vasu <le .bi1 rro,que clla:1não · 

. . . , 

r 

(t ) Depois de enterrndo o çadaver,ficão os parentés em cGntinuo i;>ranto, de noite e de d ia, 
que revesão acabando uns, e priuei p,iand.o outros. Não comeri) senão ' de poiLé: ás rn u lhen::s, 
:.lo s1~gundo dia:, cottão os c:.1 bellos,e chorão toei a un1a lua, e . acabado o churo fazem 1nu i tu~ I 
vinhos para tirarem o dó; e os homens se losquêão, e as n1qlher.es se pjntão de preto. Acaba
das e::>tas <;eremonias r,01neçào todos em co n1mun ic<1ção : as vi uvas nem sem pré se tornão a 
'Casar, e não v~o n1ais ás .festas dos vinhos, e není se ti Agem de prelo: os homens \.:squecern 
lo~o ilS suas tio adas, e procu rão n1qlheres,po1·q u~ não podem vi''<ff se111 e lias. 
· Gandavo ,1mrnia, que logo "q lle morre u l ndio costun1ãó cntern l.1-o · ern uma cova assentado 
sobre' (~ pés com sua rede às costa:>, qi1e cm vicia lhe servia de cama. E logo pt•los µrinieiros 
d ias põem-lhe seus parentes de comer ern dn1a da cova,) e ta·mbem alguns lh'o custun1l10 a 
tnettcr den t.ro q uand41 o .en!tJn :i.'io; e totalineo te <.;uid.fro,' o L!C cou.e1n e d·on r:ern · .uu.rcde y uo 

. têm córnsigQ na rne~mu <·oYa. · ~. ' 

• 
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lgaçabfl, Ct'lli1 i;ua ío:1cc e en-rada ttÓ pesco:,n , 0 11 ~1in1nl1 1 an l~ · i11ilsn n1r.n_Co 
de sen trabalho, pllra que poss;io na outra vida fazer sua:-; ph1n l:is, e _nii1> 
1norr<io de Jorne. Out.ros rnelhorü'o a sepul1.11ra, porque ps 1111~1101 11 e1n ~nas 

~ entrttn1í<ts., corn as c13re1non.ias' seguintés: ati1:i10 o: cp,rpo do def1111t.o il u-1\i_ 
c<11npo, 11<:01npanhanos de todos· cs s~l1s p<1rent~!s : e cht~gados <1 lli, ürão-lh~ 
as er~_l.ranhils os feiti~eiros, e agoureiros n1ais venHriiV•~i s : e logo . o v;i1! 
repartinu1) f'm partes , para cada nm, segundo o gr;í11 rnitinr 0 11 111e11or de 
parentesco. Estas partes são torradíls ;to fogo.por cc~rta~ velhas. <pie pos
suem este oflicio ; e ltirradas ellas. cada 111n co1ne a P"rte q11e lhe couhe. 
corn grH11de s1!nlimento; e tê1n elles p11r;1 si, que é o .sig1111I d1-! 11\aior a111nr, 
que po.ti1~ 1n ostentar nesta 'vida.nos que' se aus1~ntfío para outrH, <l d11r-lhe:; 
sepultura e1n seus ventres. e ~ncorpnral-os ern suas ent.rn11hí1s. Co1n unút 
(liff~reu ~:,a. que os corpos dos'que sno pri11cipi1es P-ntr•~ ~ll1~s. só os co1nen1 
outros )!rin1 :i paes. e r(~partem os ossns,c<~rn ·os d1~1rHtis par1~nlt~s. os qua<~s 
s1i1> guar.Lh1dos para os ternpos das s11as grAndes fesl:ts. onde. pilrtitlos enl 
pequBnas p1trcellas, con10 se forão Çt)nfoitos, os vil o comendo pouco á pouco~ 
e <~1nquanto· niio ac1thcio de comer t n1i Í)S os ossos,niio dei:<~o o lucto, que "' 
consiste e1n. uns cortar os cabe1Jos, e e1n outroS- deixa·l-os erescer. 

O. luclo. é scrnpre d~ixado com gr<\ndcs festas, e muit~ bebedeira. Os Ta
puyas em particular comem os filhos, quando suc~edern morreren1-lhes 
L)go dep9is de na:-;cidos ; tendo p11ra si, q.ue é r.1t1.<Ht'vel~ dar-lhes sepultura 
no ffil~SITI<l bArço.em que gozár'.iO it primeira existencia. S~ O rnorto possui~ 
algu1n ohjecto dado. a pessoa doadoun1 tornn 1-:loo:ial-o, o,ude qner que o 
aclu~; portpie uizP.m, que o qoado tl}ndo 1n 1 1rrido r· perd~ o ílireit~sobre o 
objecto, e só o póde possuir o dqador,que foi u seu <l_ono. E1nquanto dura' 
o luto os selvagens pouco folgão, e pouc:o danção l1 ) . 

(t ) F.st~ é a paixão r~vorila do~ selTai;z:en8qesta. par'e do g!nbo, escreTe Q, Dr. Alexandre Ro
drigues terreu·a_,1! assim escre.veu.,na sua H1stor1a da Arner.ica,Roher.tson,e. o tenho observado 
ha tres armos nos Gentios eh: dentro, e de fora d~st1~ J\io. ' / 

SeDdo elles por nalureza uns vArdadeiros quiti\ist'as, que a maior parlt do seu tempo a 
co~somern em um e.stado de lanJ.;uidez, e .de indolencia; sern occupação alguma. qu~ os po~sa 
a~1n1ar, e entreter, quando cesi;;io a~ guerras e as caçadas. Gosti 0 de um exerc1c10, quo lhes 
pou em acção as faculdades activas da natureza. E' verdade, que entre elles l\ dança, se não 
deve chamar divertimento : antes é uma occupação muito sér ia, e imporian\e, que se envolve 
t!Ol todas as ci rcuR'lstancias da sua vida publica, e particular, e de. que depende o principio 
e o fim de todas as suas deliberações. Se é necessario entendere1n,se entre si duas aldêas, 
dançando, é que se apresentão os embaixadores, e entregào'o emblema da paz. Se SI' declara 
a guer.ra ao iuiroigo, por ou tra dança é que <lo parte a parte se principia a ex:primir o se11 
resent1n1ento, e a vingança q ue se me~ita. 1'~otão nsta dança, é.unia ver,la<.leira scena, ~m 
qne se representa ·a c:am{)anlrn dos Gentws. Pareci•, que se està vendo a sah1<\a do exercito • 

. A sua mal'cha p1~lo paiz e o ininli~ó: as r1reeauções çom q u.ü acttll!P0:· ~ nrdileza C<>nl que se vão 
c~11boscafl'do alguns dest1J0amentos: o rnodo de sorpi·ehenl1er o u11m1go,: o tumnlto, e a fero
c1clade do combate: e o trinmpho cta víctoria. Os act.ores,que H~rào na soeua , corretn a o~cu
J.HH' os ~eus po.stos corn t;into calor, e enthusi:w;mo, cotu tantos gestos, e visagens, e com as 
vo7.es Lao prornptas, e apropriadas, a rapitlez, <~ i\ celeridade das suas evul\içi'>es, que aos 
Europeos, que preseociiio o baile, custa hern a r:rerem que aquclla é 11n:ia mera scena de 
ensaw, e não um comb,lte real. Se se tral-!ta de consult<1r os Oraculos, oara se lhe revelar o 
n1ysterio, q.ueindica alguma f\) tne geral, aiguma in undaçã(j repentina, algu!na prHga .de rat.os, 
oo de formigas, que lhes devorào as ~-=iças; ai~uni canto das aves, <Ht gnto dos an1maes do 
seu agouro; o pa:;1\ ou o feiticeiro, dispõe a dança, (~ clella,e elas differentcs cousa~. que pede 
em nome elo Oracult1, {que sempre são as que elle deseja para si) faz deo,;nder a rnvelaçào 
de, rn vst1;! rio. Se adqecc a letu rn delles, corno os. S(~ns pag~s nttri b<1em ;i origi: m elas en rennidll • 
d.eíl, a· iníluencias i:;1)bre11aluraes, elles rnesmos prescrevem cer'tas ceren1uai,1~ 1nyste1·iosas ' 
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f>.\S ~XÇpF.s DE'1~DI~S E:\I f>.\P.TlÇUL.\R. 
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N<'ll~ vrrei~ nac;.õrs tl••S!,:onht>cirlas , 
Qu~ e111 n1cio dos sr,rl<1~s a íé n'ão <101na ; 
ti: Cj 11~ podé1·iio i-er-YOS con vera idas . 

\ 

~laior itnperio, qJIP hOIJ\'(! Clll n rt•cia, OU l\OOla : 
Cl':l lt's yerci~, e cerras e.-;condidas, 
01ul1•,sc nn1 raio da \·erda1lc as_so1na, 
.\rnansan<lo-a-., tereis na turh;t i1nmen~a 
Ou Iro r~int). 1paior que a Europa e>. tensa. 

n.~,~ora-sc a·!•lfeliz tni&P.ra g1'nle, 
,f:. sPmprc n icluzida a 1nf'oos terr:1 , 
Virá 1od;i a~ t:xLinguir-se i11foliz1nt•ntc: ;' 
:;-ic•nil<! ·e l'l.l~ qiu11 p,c{1nen9r 11!'.a i-or a. ~11e rn1. 
Ql.ha1,S1:r-ihor, corn. retlexao olen:h'nle , 
Par<\ tantos 1nói-ta<is, .<1ue a hrenha c>ncerra; 
li~ qne, l·i(r·ando' l~<'sse ahysino f11ndo, 

< 

1 

' .. 

Vir('is-a ser rnona1•<:1ia do ourro mundr>. (Caranuirtí}. 
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·o vas1.issi1no 1m pcrio do R~asil, fecuntlo em tod.as ns s1'1ns producç ó.e~;~ 
.roberto de un111 ".egcta~iio corpo lenta e l11x'uríosa;e scrnpre verde; rega<lo-pe- 1 

los fD<lÍOl'C5 rios llO mundo.cujôs 1n~los· produzem, na pl1rase ( t J de U01 sabi'o 
l~rrysileiro,inlmensos fru clos silvestres,c_orn os q11aes se nutre a iinrne11sa caça 
grossH e voc<.1 til, que vHga por todos aquelles sertões, e varie<la<lo io11ume· 
ravel <lc peixes, qne se cri éio nos rios .. lélgO~, e rnarcs, que bordiio o s·eu 
delicioso terreno; onde o Indio .. aquelle bornem selv<1gern, sem,.ngricultur~ • 

. n~m inl\i:Jstrin., tlebnixo oe um 
1 

clima agradavel, e que o não incornrri'od~; 
soberbo o altivo, con1 a fúrça é-· rooust'ez do sen braço, sem mais ,véstj-dos 
que aq11ellc, que lhe_ de!• a natureza; vi '!e o t.Jorn)e descunçado, serr1 jámais 
sà tcrnbrar, donde lhe ha de VÍf 0 sustenlo P<lf(l 0 outro dia, O' é.lfC9y, e a 
frecha 6 toda a sua riquezá; é .toda a sua industria. Ass im vi.verr1 rnilhares 

' , . 
. ( 

' ' ' en1 q11c fnzem consistir o remedio dt) enfermo. Neste sentido a danea é um dos mais emca'zes 
nied1camentos, · que lhe reccitão setnclhantes medicl)~; e se o doerite ·não ií.ódc s\1pporta'7 a · 
fadi g-a ub exercício, o scn medico a supporfa:por elle. Emfin1 sH olles querem applacar a coler<t 
dos Deoses [que nunca cstlío b1~n1 con1 os Gentios, quando etles estão mal coJn os seus pagés, 
ou qnanuo se descuidào do seu sustento, ·e rHgaloJ; se preLondcm celebr ar algup-i dos seus 
he;1efieios, 01! teslernuQhar a .sua alegrin._pHIO nascirriento de algum Hlho, do algun1 paren~e, 
de al~un1 amigo; ou a i:ua tnstcza, e e-no.10,pela -,norte ç:le algum dul !t~s: se tractào de festeJ;n· 
nlgum cnsamento, ou mesmo a declar1:1ção cto menstruo er,1 snas filhas, pela pl'imeira vez 'que -
são as.<>istidas: se eelebrào alguma graotle caçada. ou pescpria, alguma colheita de fructos, da 
sua estimnção, para os seus vinhoR e bebidas '; elles têm danças, e farças proprias, para si
gnificar~m os cl1!Terentµs n1otivo:; da sua alegria ou tristeza. Se a caça<la,por Clemplo, foi bem 
succeLlida, conforme é a ,especic do ânirnah cfue elles caçàrào, assin1 é a mascara, que l'azem 
para O baile . 0 rcstejo,por Cê.\U~a de uma b'oa c:içarla de porcos, SC faz com uma UJaSC:tra q~e 
representa a caqcça du um porco: o da pescaria de um peixe boi , com outra mascara que o-· 
r eµreserita. Veja-se a este re~peito a Memoria de 3t de ,\ gosto de 1787. Uma dança ha tão 
ba\·bara, que toda a ceren1onia consiste em 1lagcllarern uns ':1os outros com azorragues, ou de 
corda rte pi ta, onde couro de peixe boi; os quaes teJri apµcnso na ex.trem idade, algu rn solido 
que fir;i, coruo osso, ou pectn1 ; ·flag-el:and<i-se com elle, ató fi ca rem csv<li<io~ em 1:<1ngue: se
gtlnclo en jí\ ex.plíq11ci ein r•ulra l\l enioria <le 13 de ~·ev crciro ele ·1186, aonde fiz rneüÇão do 
uso dos in:;trnni ontos, e da festa chamada do Paric<L · 

.·\ 

~1} n .. losé Joa1p1ilh da Cúnha de AfCt~edo Cout'ilho, bispo de Pernmnbuç9, eleil<> 
de Uniga11ça e Min.11Hlu, <.' (~epois bi~;po de ~Jras --E'lls(lio Economico. '. , . · 
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e mllhHres de bnrnens. sem lrabalhaí·em 1)ara coiner, qnc parece nas<"êà·iio· 
s·) pnra gQza r. A lerra <ln prornissão, régada do 111el e do leile \ se vê retrac
tacla no Brasil. 

Para darrno~ cirêumstílnniadarnente icléas dos selvagens do llrà-sil, men-, ' 

cionaren1os as suas nações con1 nHíis ou rnenos clareia, <.:oufuo~1e podet'nos 
uliter · peJas noticias e dneurnentus que· possu irnos (t ). · ·_ 

Ababás. Jndios errantes, e 1,abil<1dores dá Sl-\ l'fél <los Pnrceis, na prO\'Ínci&: 
<le ~1alto (~ rosso . . 
" Abacatiar·cs. Erfro habitantes <l11s ilhas do l\io d·e s·. Fl·nncisco; ern 

• 1 , 

consr~quencia <lo· -aug1nenlo dn popu'i()<'ÜO .J.:uropéa:, e:Jles se pi.!::;siu'.ii\ > para-
* -

él terra fir1ne. 

' ·-
J 1.) O Tlr. A l l~Xm~dre HQdrigucs· Ftü·r.cira diz, que"·os I tf(!ios; ou sã.o d~s,cendentes 

(~()S Gentios j \ e1pontados, os quaes for.ão pra1icados, desc.idos, e aldt~ado~ ptdos 
b rancos, ou são ainda Gcnlios rnodcrna:ncnte tlescidos pará·às povoa :~ões. Poré111 nd~ 
las uãci ha ludios tâo són1ente descidos des sertôcs do Pará : po1qne os das naçQes
)"urnpil\tllla, l'ussé; e ou Iro&, são,-µc outros rfos, e !>Cl' lÕ• ~s _diversos. Tortos (orfl'o deda
l'a<ios,c COllfirtt)aclos livres p~lâ lei de o· de Junho dt~ ·1:755,que recO;'(,(O u,2 ~fül~a lCl'Clll <l: 

· ~11~. i11Lcira,e Hei olns'crvancia,. eis t1 es l.n1ll'as do.-; stnn1nos. Ponfiliccs 1\lexan'dre VI. 
Paulo 1!J, e Hcnedicto XlV;e 11'ào incnos <.lo que as oi to leis ( i ) publicatlas sohre es1a: 
inateria, pelos !;cnliol'es reis pred11ce.ssores de Sua ~lagcstade, das q oars li.z expressa 
1nençJo, na Pa rticipação 4"' da prin1 t~ ira pa\·tc, lia vendo Sua. ~1ag1•stade por bem,: de na. 
dita lei de 6 dt~ Junho,. restiluit· a01' Jndios do- Grão-l•ará, e M•u·a11h~o" a;lil>crdatlc <ias 
:;uas pessoa!'!, bc)lB· e· conune 1~cio, pela f()nna qne nell'a ::;e -,d('êlarou - · <i'ue. pa1•a. q11c 
11cn1 os n1 oradores branco , ,. <~ .oul ros, deixasstm. de acha r quern lhes fizesst! as suas . 
obras, e lhes cultivasse as suas terras ~ nen1 ()S 1nes1nos lndi~ dt:i xassetn: ele pt>rccbr11· 
<IS conreniendí.ls, <1ue. de se applic_aren1 âs r efe ridas olu·as,,e sei ,·iços, lh !~i; .11ockrião ' 
resultar. E1n i111eressé reciproco de uns e (}litros, estabi>lcce~se o gov1~ ruact(J!· ·~ caDitâo 

' general do ~filttl'lo. cm j11nla do:; .· mi1)i,11·0~ ·letrados ' da !;àpjtál,,' 1! de accordo <:<>.•n li'; 
gover11ador, e nlinis1ró~ da cidade, de S .. 1Lniz <lo ~laranhão, e <'as duas rcspccth·a~ 
ean1aras~ os jornac~ co1npcll'11tes, para se elles aii n1en1arcm. e vesHrcn1,. Sl'guudo as 
a;uas d itft! rtn les profis~Õt!S: con f onnan<lo-se,q uaaio fosse possi \'Cl ,.coni ío que a l!Sle res
peito se praticava 110 reiQO de Portugal, e uo.-; ou tros da J:o:uropa. De fór111a que os. 
1~ f~ridos jornacs~ scrião pagos pOL'. férias nos saJ.>hatlo~ de cada ~~111a1u.1; cobnu1do:-Sl~ 
assin• uas quatHias 1~1n ~nc ll9n"esse1n sidE> traciados, ou Pfft pauno, ou ':tn (erra 111<:•i1 r a~ .·. 
ou 'ctn <linheiro, con10 1nelltur pa·recesse aüs qJte o ganhassC~ll. Procedendo-se por 
c.!ll cs verbal, e exct:ntiv~11ncnte, pelo thi·or do alva rá de 12 de Novc1nbro de 17L!7; {! 
()b ,ert·ando-sc a~ di t<·s-taxas, selu cnihargo do dilo alv1-1râ, e <lp cap. ll8 do antiito n •gi -
1u~1110, e dos outros alvará~ de 29 ~u S'1~1ernhro d(~ :1.648, e de· 1'.l .. dc Julho-d,: i 65G, e .. 

1 de t1.Jdns as 111ais disposiçõc-., <~ taxas att~ então ~siab,d1•G:idas. . ' 
Em ou'ro §ela c1\ada lei d1~ 6' de 'Jlluho~ decl:lrou - qul~ fica,·ão os T1ulios incorporà-

• dO:i co111 os rna i~ vas·rnllos, sen1 <lislincção, ou txc. ~'pçãÓ al~11n1a, para goza1:e1n de iodas . 
as honras, pri' ilcgios, e liberdncles •. quc gozão os outros~ ' 

'fambt>1n e1n on tro § co11 fi r111ou a disposição do ~ AO dn éilvará elo 10 de Al)ril 
de 1680', no <Jtiul · s~ lla\- i~ _orclen,~do . <JlH~-clcpoi~ d1• des€idas, fosscu1 ~culJores das; 
~uas fazeactas, cou10 o <•rão no senao, s<•1n .llH•s poderc1n· ser 101naclas ·; ne1n .pagariào· 
fôro, OU lribu lO algum das ditas lCl't:as,aiuc.la q_lle· CStl\'C~:;elll. dadas CtD sestnarias i\ pe~
SOas particula r('s. ' 

No outro ai nu·á de 7 de Junho de 1755,ord\·non- q llt'· Os ·tndios existentes nas aldêas, 
<JUC ra.,sasseni a sei· "il ias,. f1_>Ss<~1n ~oYérn;uios 1~0 te~np.oral í>c~os. s<~us jnit.esordinarios,. 
\:crcado1'e8. e lll<Íi s oiUci<H1s 'de justiça,. l:i\: 111 q.ue, pb t'a serllrc1n CSlt!S çargo:.i, ' li\'+? S'it ; u.: 
i1u pcdi1ne11lo algtr nl de baix1•za'. J , . 

\ t) De 1370, rle t ;,87, d~ f 59;,, de f fi09. ~.e 1 Ode Sc!C!11cro de t 61 l ,,de 1 O de '.'\overnbro de Hl4 7, -
de ~de Abril de 16.5 ':> , e elo i º 1e Ahnl,d~ 1e-so. ~ 
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Àbatirás. lndios habilauores··da provinci~ da Bahia. 
· Aconaus. Descendiiio dos 'fupinambás, e habitavão as margens do 1Rgo 

comprido,proximo ao .Rio de S; Francisco .. Forão aldêados pelos .Jesuitas,. 
no lugar denorninado Collegio~ na província ·<ras Alagoas, com os Coriris, e 
Cor[lpolis. , , . · . 

Acroâs. Sihl valorosos, e habitantes das margens do Rio Corrente, tri
butario do Paranahiba; na provincia de Goyaz. IJ. &larcos de Noronh;.1,tendo 
couh~cirnenlo <lu caracter destes aborígenes, fez no anuo de 1750 alliança 
co1n elles,chegando a aldêal-os, passando a serem {Zovernados pelus Jesui
tas: e ao depoi:) que estes Padres se extinguirão, a aldêa ·q'he se denominava 
4lo Ouro le\'e nova fórmo <le ·go:verno,e elles que não quizerão supportal-o, · 
fugir<io para os mntos, passandh (lEipo}s a desinquietar os habitantes desses 
lugares,que só sucegárfio g4ãn.do yma nova aUiança se lhes prop()z .. Muitos· 

. . . , . . .. 

No § 10 do a..:<:usado llirectorio, .declarott que-e1·a inJustiça, e escandalosa a intro
ducção de' lhes cha1nare111 negros. querendo-se talvez corn a infamia, e vileza des1e 
nome,pe1·liuadlr-lhes, <1ue a nalureza os tinha destinado para escravos dos brancos, o . 
•r.ue julgava indecoroso ás ~uas reaes leis, pelas quaes tinha sido servido nobilal-os, e 
declarai -os por exc1nptos de toda qualquer infaruia. 

Outras muitas leis,a!ém destas, qne são as fun1lamentaes da nova fól'ma do estado, 
se <' X pedirão pelo te111po .adiante; não menos qne outros muitos ah•arás, decretost 
avisos, provisões .e ordens de Sua Magestadc, ás· quaes se Corão ju,ntando as que em 
todos os terupos expedirão os governadore_s, e capitães generaes do estado, e se achã<> 
co1npr<'hendiclas nos l>auuos, edi taes·, ·portadas. r.artas,drcnlares, e particulares, que 
cada una <lelJ .. s fei publicar, e observar duraµte o te1npo do seu· governo. O band(). 
de 30 de l\~io de 1773 acabou de 'fazei· dar inteira execução ao disposto na- lei de 6 

· de Junho, a respeito dos salarios dos Jndios: porc{ue,sendo preseole a S. Ex~ a des
o rdcn1 corn que,en1 ambas as Capitanias oeste estado. se estava praticando a satisfaçã<> 
dos referidos sa\arios ; e '*'ndo-s~ obrigado a estabelecer a preço~ certos os ditrerentes 
jornaüa qnt~ •encess,m, segundo os n1ais, ou menos pesados ser~lços e1n que se ernpre
~ass<~n1 ; proporclonando os inleresses . dos rnoradores brancos, co1n os 'dos J.ndio~, 
ordenou, cp1e- emq11an10 Sua Magesta<Jc não ordenasse o contrario, se regu_lassen1 os 
júruaes des~ o prirneiro de Jntho do <lito anno·de 73 em diante, na rnanl'ira. segui·nte: 

cc t. 0 QuP- os Jn<ltos, errtµregados em . .sc1·•i<;os pesádos, corno o de roça!', engenho!!, , 
córte de m;)deiras, lntnsportes das mesmas, e de pedras, ou em oaYegaçôes,igu ahnen'le 
pesada~, vP.nces~t!m "' i "'lOO rs. por mez. · · 

u 2. • Que p~lo mesrno preço se re~ulas&em os pagamento!f dos Inrlios,empregados no. 
ucgocio do :iCrtâo, seru eu1bar~o do diverso coslun1e que até então !le praticava. 

cc 3.1) Qnc os outro~ Jndios,empregados e1n serviços domesticos, cm pescadores, 
caçadore!I, e e1n outros qnaesquer exercicios le,·es, veocesse1n a 800 rs. por mcz. 

u [J. " Que as J.nclias, que se empregassem nos mesrnos serviços pesados de roças, 
J'az~r farinhas. e rm a1nas de leite, vencc>A~sem tamben1 a 800 rs. por Ul('Z. . 

" 5. 0 Que as outras f n<lfal', empregadas em serviços domesticos e leves, vences&em 
a 600 rs. por 111ez. 

« ô. 0 Que os Indios rapazes,at~ · á idade de treze annos, •encessem na mesma fórma 
a 600 rs. por naez. · 

« 7. o Qu~ a-; J ndia~ raparigas , até á id~de de do7.ê annM, Tenccssem a ltO() rs. ·por 
mez. E que cont o~ Jndios P, lntlias, que esllv~ssen1 dados á ~oldada pelo juizo dot9 
orph5o~, 1>e ob~e rvasse a rnesrna r~golação ; bern v is~o qüe todos es referidos ot·dena~os 
si· cle,·•:rião 11atisfar.er alé1n cio ordiriario, e preciso sustento. Qttt!, porén1,os Iuô1os 
artilicc:o;, se re puta::;st~m uo~ pagíttncnLos cios se~1s ,iornaes, pelo que se praticasse com 
01t1tro:; <1uacs<1u1:r anilices branco-;, eui cou(orrnid.ade de seus m~rceiwe ntvs. » 
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·<lestes Indios n~o se quizerão reduzir, e vivem no interior dos matos; e 
margens dos rios. . . r • 

· Aguiguros. Habitavão as c~sta s maritimas, entre a Bah'ia de ·Todos os 
Santos, e Pernarnbuco. 

Aitnbirtf~ ou ·Aimborés. Suppõem-se ·que estes In<l ios são descendentes 
dos Tapuyas, e habitüo nas serras,que iicão entre a Bahia; Espirito_8anto 
e Rio de Jane-iro. · . 

Ayrnori!s-. · lndios ferozes, antropophngost descendentes dos Tapuyas, e· 
hnbitadores eutru a Bahia, Espirito Sanlo, e parlicu.larrnente nas proximi
dades do Rio Doce, são ( con10 assev~ra Sirnão de V nsconcellos, D!'\ chronica 
da companhia),os mais brutaes,e deshumanos de totlo o Brasil; por occa-

, sião de guerras entre elles, refugiárão-se algun~ bandos ao interior do sertão 
e lugares fragosos, e convivião separados, .corn ·o rodar do tempo.seus filhos 
e netos pôrderão até a· pro.pria língua, e. cr1Míriio outra, descunhecidâ 
de todas as naçõe.s, rnui feia, gutt.ural, e arrancada do peito. 

São robustos e agigantados, e n1 ui forçosoi : niio têm cabellos em parte 
alguma· dn corpo, á excepção . da cabeça, .porque os (l rrancão. ·· 
. Uscio de arcos n1ur grandes, 'e tê'iO destroe ffecheiros, que nem uma mosca 
Jhes escapa,ben1 co~\O são ligeirissirnos corred(:)res. Andãoi pelos matos, e . 
ca1upos de todo nús,qur.r homens, e quer m-ulhere~. Não tê1n ·habitações-. e. 
nern aldeias, e dorn1e1n no chão, muitas veze~ só forrado "lc folhas. Quando 
chove,apanh<io-n'a err. pé,debai~o das arvores'. í1êio plê!nlüo-,e nern se1neião; 
e s·e .a li rnenliio de fructo~ silTe!lre1 e da car.a; e esta a coroem crua, ou, • • 

quand o muito, mal assttda. . . 
Quer hornens.e quer rnulhere~,andiío tosqueados,e as su_as· nav.:)lhns ~ãQ 

feitas de barnbús ou labocas, tão rijas e ·proprias, que parecem l'âbricadas 
de a~o. · ' 

Os seus ataques sfio sempre feitos á traição. Qs continuados nccommet
timentos destes Indios aos moradores dos l.lhéos, dando motivos á graves 
queix.as, que rhegfir;io á1 Bahia; Mem de ,Sá, d~ accorclo-ç,om o JesijÍ{a 
Nobrega, f11i ern 'pessoa acudir 'á·s it1solencias <los Ayrnorés ;_e <lepo·is de se 
entranhar pelos µiatos, ern procura ·defles, con~eguio batel-os, _e destruil-os 
quasi compl~tamente conl a for~a. que levou. · 

Àmadús. Residem nas n1argens do rio Araguaiá, e não muito distante 
da Ifha do Rananal. Dizem que estes lndios já est<io n1isturados. 

Arnazonas. 'Naçfio co.mposta unicamente . de m,ulhQres , habitantes de· 
montanhas escabrosas, e parlicular1nente do Yacarniaho. 'Dizern que esta 
tribu de mulheres gur. rreiras, e varonis, se manlinhão sem soccorro de 
ho1nem, pnr serern mui lahori_o.sas agricuftoras e pr'nvidentes em agericia
rern os meios de subsi~tenci a , e mais precisões eia vida. Er~o ellas que ma~
cci Vi'"io ns occasiões e1n que deviào receber visitas de hornens,e estes erão os: 
.9uacarae$. , 1 · · ' 

Na ocr.asiiío por ellns cl'fsign:lclris tt presentav~o-se os homens com as ar
mas nas nlãos, e cp1ando se certificavão que elle» vinhão em caracte_r pacifi

. ro. icio rccP.bel-os, e os levavüo cada uma com asna mlica, e a fazião arrr1ar 
e.uJ sua caLana, e depóis g11S-Wsàmeute se entregavão ao lndjo guaoaraes. 
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I>asS<tdo·s alguns dias os· hospedes se retiravãp parn o seu .paiz,á viren1 lodos 
os annos, que erão chamadas, e na mesn1a époc~ repetiren1 a 111es1na · 
vi.si ta ( 1 ). . · . · · '· 

As1filh,n&"le".ª"~º o mesmo can1.ilih'o das mi.íis.' a todos os 'respeilos, sen1 
que se saiba o firn que uavâo a·o~ fil.hos varões. Conta-se que eriio entregues. 

h 

. aos pais;outros dizem que DS Amazonas os nlalavfio,o que·niio crenios, por . 
se não conformar ·este acto corri a razão, e nern con1 os $ehti1nenlos tuo ex
trémos do coração materno, nem a permanencia da especie, entre essas 
n1ulheres varonis (2). · 

Amacaxis. Esta nação de Indio3, muito inimíga dos Tupinaques, habí
tavfio o i~1terior das terras da p·rovi_ncia de S.Paulo,e nas círcumvizinhança~ 
h~bitav5o ·os Nancas, Apuys, Par1oguiris, Anonjvis, Guai'acativis', e fi11al-. 

' mente dize1n se r,ontavn npo ·menos de '.76 tribus ,de Ta·puyus, de que a. 
maior parle não falia vão a mestria Jinguâ; eriio feroz~s e indornitos, e e1ltre 
si mantinhão ·continua guerr~ com todas as mais trjbus, á cxcepçâo de 

• 

(t) ~1athias Ayr~s Ramos da Silva de Eça. autor de um Íh1ro sobre a ,·aidade hn· 
nlana, fallando das c\tllil7.0nas antigas~ á pag. 374,diz :--Slrabão negn q111~ a.~ An1azo1n1s · 'l. 
fos1>e nina .nação, qué existisse nunca; Palephalo é <!o 1111'sn10 parci.:er; Arian~>. te1n p<H~ 
nluito duvido~o t·ndo quant<~ se <~scre\'eu das Anl.azonas. Outros 10111ão porA1nazoua~ • 
uns exerciros de horn<•us, con1•nanpados por inulhcrcs. e 9is10 ha 1nuitos (lXen1plos t1a1 

l1istoria· antiga. Os l\11•clas, e os Sabinos ob<~deciâo á rainl:as: ~1niru1nis doniillav~ OS· 
Assy.rios, To1nyrcs os Scytas; Clcopatra aos· J~gypdos; Baudicea aos lqgleze~; Zçnobia• 
aos Paln1yrenios. · . . . 

Appião crê,que a~ Amazonas não era nma nação particular. 1nas que assim se cha-
1na,âo todJs as n1ulh~res de qualquer nação que fos!H'n1, e tin:~sse.m por costume o ir 
á guerra. Outros pretendêrão que as Arnazonas não c•rão outra ~ousa mais do que uns 
po\'os barbaros, '' e~ticlos <le roupas longas, e que tinhão na cabeça ornatos de n1u lher, 
Diodoro de Sicilia diz, q111: llercuies, filho de Alc1nl!ne, a cine1n t:nrysteo pedira lhe 
trouxesse. o tali111 dr. ll yppuliia, ·rainha elas /\1nazona<,;, clle com 'cffeilo us cotr1ba1êÍ'ít· 
)unto {1s n1arge11s d<> Therrno<lon, e destr11 ira· aq nel la nílçâo gt)êrrcira ; poré1n os suc
.cess:>s mais fa1nosos da historia das Au1azonas,são menos antigos que o Uercules grego., 
filho de Alclncne. , ' . . · . . · ' 

(2) A narração relativa. á!l Amazo1ias dó .Br~sil é devida ao Jesnila Cl11·i~to,· al de· .. 
Acu·1a (Chrislovão da Cunha), a111or de grande si~udrz e grn\·icfaclc,que nav<>goq, o rio 
das A1nazonas, conhecido pelos abc>'rigi1~·cs pelo no1ne de Cu~uria,e ao depois pelo da;')' 
Jn11'111el'es viragas. 

Orelhano 1nuito se co nforma com.a nar~ação de Christovão da Cunha.e Figueira com 
n1uita confiança abona a an1bos l'Stes esc.:riptores. Depois, na era de t7L13,u!r lo acadc-
1nico-, que- nos nfü> rcferen1 o non1e, ~1ue ' '·iajo11 sobre o Arnazonas, por (•ffci10 de suas 
intlagaçties, au1~sta s<'r verdade a existe11da <las n1enciouadas tnnlher<'s. Eis-nqui as 
textuas palavras do padre, Chriio;tonfl de .Ac11na, no seu J\'uevo deséubri~niento del' 
gr.in Biode leia Amazonas, i111presso .ern ~lu~rid, 110 anno de 16~1, 1ú1g. 36 .(\'cri-o). 
u. 71, pa~. ,37, n. 37, (verso~. . . 1 • :· 

Con el dicl10 tarnbi i> n <l~~stos THpinambá s: con fi nnanH>s -las largas nocias q'uc pot· 
todo este r1o traian1o's <le las afa1nádas ·:i i11azouas, de quie1ies cl tonio el no1nbre, desde 
fins pritneros princípios, no lo conocienclo por olro 11ing11110, sino por este, todos los 
cos1nogralios, tjue dei hasta oy lia tra1ado: Y fucra cosa de adn1iracion. que ~in 1n11y 
gra,·cs fundamentos, hu,·icra usurpado t:I nor11bre ti~ rio ele las An1azonas, pndicudule 
qnalqniera dar en roslo, tle que por cl se queria }lazer fo1noso,. co11 1:0 n1as razon tJlle 
llc vestir-se ele lo ~g<'no. No tne lo persuado ~·o de ~n noblcza_; ui cs crcibk, Cjlll' íe
uien!.lo este gran rio tantas g randezHs tle q ué ce har o a~o; ::olo q ni si es::c glodar-sc dei 
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um requeno nun1cro q1.1e habitayiió nas, n1argens do Rio de S. Francisco( 
'Vizinhos então das co.l9nias portnguezas. . ' · . ~ 

. A1naniuz. lf1d·ios das margens do l\io i\Iojú; na província do· Pan1, des-i 
cendenles dos Tupinan1bás. 

A·mbuú. Indios do Pará, e habitantes do Rio do Amazonas, domesticados 
e tt·ê1nsferidos em 1753, pelo missionario Jos_ê .de Santa l 'bereza llibciro, 
pnra a villa de .Nogd~ira. nns margens do Rio Teífé~ . , 
· J11ni.xocorós. lridieís do interior da·provincia do S. Paulo. N~da sabemos 1 ~ 

' ' ' ' , 
sobre os seus usos e costumes . . 

Anaques . Tribu de lndios, descendcates,dos Guaymurc~. 1 

Anagttiguis. Forão estes Indios fam osos cavalleiros. 
1inhel,i1ries. Indios httbitadores de subterraneos. 

~ '( ' . 
, A.nonivis. Ind4os . fei·ozcs, indomitos, e" habita,c\ores do interior da pro-

1 
:-· 

·vincia de S. · P<1uló. , · · . · , · '. ' . 
·ApeJupás. ~nllios inui pequenos e.robusl9s. . ' 1 

~ Apiacaz. Selvagens ., habitadores dns 1nargens do Rio Juruenq, na 
província <le ~1atto-Grosso. São estes lndios in<lustr~osos, e rnui tratave·is. 
Pi:est<Jo-se \~lles ao forn ecimento ct·o vi veres,e mesmo de çonductores aos 
com,merciantes,que andão: da vi lia ·do Di~rriaqtiq? para a: p.rov'incia do ' 
Pará. . . · ' 

rípinagés ou Apinag11es. · Esta ·nação · de lndios, qne . ás vezes nndiio 
ern guerra con1 os povo[tdores, residem em 'Varias aldêas pr~ximas li ca
choeira de Santo Antonio do llio .t'\ragua\a~ Erão antigamente· bravios e 
ferozes,e perc1.irrião 1as · tt~ rras,entre os Rios 'focantins e 1\ra'guaia, na· pro
víncia de (~oyaz .. São tiltos, de cabello's corridos e compridos, ~de gcQio 
beHicoso. 'Refere o autor 'do Diccionario llistorico, que uni govcrn'a<lor 

. . 
titulo que no lc con1petia. Baxeza ordin'1ria, de qu,ien no valien~o por sus braços al-
cançar la ''ºº!'ª que d<•ssea, la procuril 1n<'digar dei vezino. Lo~ fnntlêin1cnlos que ª'IJ 
·P~ 1·a as~cg11 n1 r , pro vincia ~e A rnazonasr e.11 este, ric,.., son tantos, e ta'n filertes·, <1ne se ri.a 
t\1 lta1· a la ft'e humana, el no darles crediJO. Y no tralo de· las ~rav1·s inf~rmad<?nes, que 
por or<len de la Beal Audíencia de Qnitp, se bizicron con los naturales q11e le hablta11on 
n111chos ãnos, de 10<.lo lo que tn sus riveras cont<'nia; cn qne una de las principales 
co:-11s tpie se assegnra van, era el eslól r -poblad.o dt! una provincia de mngeres gucrrcras. 

,que s11stent<1ndose solas si 11 -.ia rolle!1, con qniPncs, no .mas de a ciertos·tiempos tenian 
éoha,bitacion,· '' inian, cn sus pueblos,,c11llivancto su'i ~icrras.y Íllcançando con el Lrabajo 
de ~t1s 'mano:;, ~odo. lo ,ncccssa rio parn Sll ~us.l~nto. , Tampoc9 hago 1nf'ncjo1f de las ·,que 
por cl nuevõ reyn.o d(~· G nuHlda, c 11 lâ, cindad\dc Pasto~sc l' izieroil c<H1 algunos Jrt'dios:, 
y en partiêulúí· co11 una Tndia, que dixo aver clla misma estado en sns li<trras:dohde 
estas mugeres estan pobladas:; conviniendo cn tod(} con lo <{llC ià' se sabja por los pri
rneros dichos. Solo ecl!o n1nllo ele.lo que oi coo rnis oiclos, y con cuyda<lo arerigue,desde 
que .pusi1nos lns pies en éste este rio. En que no ay ge111~ ral1neutc cosa 11\as con11nun, 
y qut; nadic la jgnora, q11c dczir, habirnn en el e~;; las rnugcres, dando' senas tan parti· 
culares. <HlC eonviniendo dodos cn· unas rnes1nas; no C)j crrib}e sc · pudie~sc una men tira 

1 ·J ., "' ' 
a ver cntablado t'll tantas l cn~ u<is , y cn tantas 11aviones; con tantas colorcs ,de vcrdad~~ 
Pero donde rnas luz lll\'Ílllo'S cl~l siliO'donde vivcn t stas 1nnge11es,' de· SllS costu111bres. 

, de los Tndios que las cornnnican, de los camino3 por donde se entra a sns tierras, y de 
los natnrale~ que los pn('blan (q ue es la que aqui darc) ruc en la ultima aldea donde dit 
fin la proYincia de· los Tupinambàs. ' . ' 
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do Para, r.onseguio domestic{ll-os; porém outro, nãü se lhe·, Qilndo c.om ·O~ 
Indios. fo.i rota a paz que havia; ent.rl1riio en1 guerr(1s, e po·r firn,nnda con
seguindo. os Indios deixárão essas t.err<ls, para_ as margens <lesert;1s d'? ArH
guaia, onde permanecem. Dize·m que esles lndios tlflo. só vinjào por terra, 
como pelos rios, em c;1nôas, que fuzern de u1n só páo. Andão nús, e vivero 
da caça, pesca, e dos frnctos silvestres qne as :trvores proJnzern. Ern su8's. 
aldê~s são goverrJnclos. por utfl só chefe. E,sles hornens, de nrn caracter 
brando, e hábeis navegadores dos rio~, que de serviços nilo µrestarião á 
marinha de guerra e á -pescil, se fosse1n convenienternente ch~_mados pelo 
poder do christianismo ao gremio da sociedade brasileira '! O-governo at
tenda para os necessidades do paiz. e se lembre qne, como esles. rnilhares. 
de homens vagueião pelo ~ontinente · brl1sileiro, entregues ao, irnperio da 
naturieza, ·~ qu~. d'ornesti~~dos, senio realnH~.nte uteis a si, )e a·todos. 

Appiacá.z. Habitão ·as margens do .Rio A ri nos, na provinr.ia de. Matto 
Grosso; vive1n d~ pe~ca, da caçlt,e serven1-se d~ rnaehatlos feitos d~ redrils ~ 
para n construcçno d&s. suas casas, e do fojo . p·ara cavarern as canôas e1n. 
que navegão, e de que ~ão bons conductores. 

Jpuyares. ln1Jios errantes, e ferozes, descel)den.t.es ilos Tabriya.res e, 
Tápuy11s, cujas armas erão p~os corn_ poi1tas ;·1gudas, ei11 fónna de dardos. 

Apuy!. ln<lios ferozes, e hahitad.0res do .inleriol' da llrovincia de S. 
Paulo. . ,. ' 

Aquihi1~os. 1~stes Indios siio,como os Apetipás, de estatura mui pequena. 
A:1·acltit<Ls. lndios habitadores de cavernas, e lugares subterraneos. 

· ~4r.áes. Habit'ijo as vi-zinhanças do Rio das "l\lortes, affl.ueocia ~o, Ata~ · 
guain, na1iro\'incia de Goyaz. ' . 

· Arahis. Habita vão junto tto paiz das Amazonas. 
, A.raniaxws. .. _ :Nação. de lnd~{IS, habitador.e-~ do· interior ela- provincia da ' 

Bahia. Enio esses caboclos revolucionarios, e mui ladrões.. 
A.ramitas. Indios habitadora:; da costa. rnarilima da Bahia de Todos os . . 

Santos. · , 
Ararás. Indios. habitantes entre o Rio Madéira e o Tapajós,nas provincias 

de Matto Grosso e Pé;lrá. Sãv estes lndios os qae melhor ilrranjãn os e.nfei
' tes de pen nas, e nisto primão. Funio as Hias du na1·iz, onde "1netten1 pennns 
de côres variadas, e pintão de f.!Teto a regi<io externa da boca. AnJão nús, 
com seus nrcos e frcchas, e coni urna cspecie de sarabatana., 

Aricunane. lndios, hab11.anles das rnargerr~ do llio ~Jadeirn,e de sP.us 
arnuentes. São valorosos, e de genio brando, e vo!· isso susceptiveis'de facil 
Jomestiéidiide. ~ 
- At•inos .. Jlabitadores d:1s n111rgens dó Rio f\rinos, na proví;1cia de ftlatto 

Grosso. Dizem que estes 1ndios desappnrecêr;io. 
· 41:oaqµi. lnd·ios, habitadore,s da rnnrgcrn esq\}erda do Rio Negi:o, e1:1tre o: 

J~guaripiri , e o Anavil haná, e sens aftluentes. ' 
Àluráras. lndiõs ferozes, que habitavüo-a pouca distancia de Porto 

Seguro. · . 
.. 4ucapura!. \Tiviiío na con1arca <lo Piauhy., e rnais para as bandas do 

!tl:l.rilnhão. 
' 
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, 

Âu,qar(l ri.". L1Jios residentes.um pouco afaslailos lla r,osl:i, entre Porfo 
'Ség1 1ro e o Espirito Saulo. 

A r a.itagnf'ZPS. Este~ Indios erão por 11a.l11reza porens, e bu s1·a veio viver 
uni luga)·e:; J11jlosos: dorinião no chão, e ein e::>tcrq ucira~ . co111 q i1e se rega- · 
la viiCl e n11tri1io. 

~·J.1:Ús . InJios ferozes e ant.ropophagns. . 
Bacaltiris. lndios,h i.l bitadqrts d<ts nHirg't!nS 1Jn ll io d11s :'Yf 11 rtcs,n.a-pro

vincia· ~le ~fa lt o Gro:;so. Suppôe-se sen:: rn esl1~s lud .os dusce 11cleitt1~:; do5 
11

arecis, JH•lo ~H 11 g(l rl.111, e e'legancia do eorpo. , . 
/Jaccuri .' ~lHbi tão ~ nas origen.s do ll,io :\ ''ri nos. Oit provi ncia -de )1altu 

Grosso. 1\.ndüo cun1pleta1nente uús,e~ vi·ve1n da CillJêl e da pi~s1 ~a. . 
:«· /Jan~l>a.,(11di11s pacifiéos,e &~bilantes .das 1ni1rg-er1s dlt llio lxié,, na (~ t.l'}:'<lri

na Bnisil1~ira. Efoje e:;t<io·.re11nidos e:;o1n' us que resiue111 uus povua~.ÕHS ·p<'ts 
· rnarge11s .(111 Bio. Negro~ · . ·, , · .. · ·. . · 
. /Ja1·bado.;;. Es.lc~ l11dibs··val-0rosos s~o or'.i1111tlo~ 1las p:·o"\i1niilatl1~s do 
]>ar11g~l11j. Ch111r1<iu ·se barbados pelas loogas b\1rbas que possl1e1n, e pelo 
q11e se tlistiuguião elos <lema is Indios.- Consta q11e os Pa11lisfas,entriHldo no~ 
serLõns da jn:\rte dt> Norte qe ~lullo Grosso, pela prrn1eira vez,os eneontrárão, 
e os denoruinánio assi1n, be1u co1no ao Rio,ern cujas n1arge11s elles eslaviio. 

IJaré. lnJios valorosos e~ paci-licos, pabi tan t~s do alto 1\iu Negro:eu1 
varins aldêns, que se convertêrão ein vi llas,logo que forno c.ivilisaJos. 

/Jartu·úi·ús. Ind ios bravios da marge1u esquerda <lo .A1nazo11as, e no 
Orie11te do Hin Negro, e na p<nte su perior do Rio Bt1rurúrú, vu Urubú. 
Suas arruas r11i o s~o co100 as dos rn1'is Indios,porque 1JS seus rn8Cl,auossiio 
lei tos <l e peJrHs, e t1s pontas dás suas fl ·~th 1~ s s;~n ele csp1nhas <:l'e peixe. 
l~ara se re.;guardarein dos inirnigos;e das in1111daç6cs do rio,furrn5o as SUC1$ 
Cé\Si\S TIO ei ITIO · cl;.15 'arvores', onde dP.St' ôO,Ç<iO e don1·1t•m'. 

Bororós. Naç<1o poderosa,. das .nascentes do Ar~güaia ,.ao Sul de .Cuiab~. 
I nirnigos, esLes lndios de.'.5 ~ai'1:1pó~ .• "ocqüpavao, urn · exl.enso territo,rio.~· O 
autot· do Dicciqnari·o ll.istorico diz, ,que, estes lndios .forão sub1nettrdos 
tlo rn.eiado ctn seé11lo XVI[ pelo Paulista Aht?n':o· Pires de Caf}lpos,que' for
.rnnu para elles as aldêas qe S1-1nta Anna, de Lanhosá, e de Pedras.ao Sul 
-'da ,provincia de (J.oyaz,para ·servir-se ' iielles rontr<1 os Caiapós, q11~ rou~a
vão,e ass<:1ssinav<io os pttssageiros, e .. deitaviiu fogo nos e~tabeleeime,ntos 
que eiis~i iio nas provini;ias de ~·fatt? (}rosso e Goyaz. Úrna das gr~-lndes tri
hus dos Bororós, teve por ('ffbo ·urn man1·ebo Pauli sta,c-ha111fl<lu Larnbern 
AntoniQ Pires de Ca1npos, o qual,t?.ndo sido ferido de un ia frechi1da.n'um 
coinhate co111 os Caiapós, foi tructado pelos da de sua tri bu ~ que nãoo po
<lendo c11rar, o r:on<luzi rão á urna êt1dêa de Minas Geraes, on: le 1norreo·, 

• 
corn grande scntin1R,nto cios Indios, q11e u choránio <.:01no se fôra u1n pai-, 
u q11e,dize1n,coutribnira grande~ente á sul\ ci•ilis;u,;fio . · 

.Botocitdus on Boticudos. [ndio's, .ha bitadores das vi zinh1ln ~as de Minas 
Ger<les, nas cor.Jil_beit1.<1~. oc<~upatlas pelús Ayn1orés, de q,1e1n d11scendem. 
Süo bern f1:ito:; e b Ptrl co11stiluidos, e tê1n o bt-1 ÍÇtJ in t'1~rior, e os lo bulo.o\ d<ts · 
orellins f11rndos , e onde epga.stà~ lfrnas ro1lella:; de 1111tdeira,q.11e os t:orrr~o 
horrendos. Accrescc dernais a estq enfeite: ci rcill1are: 11 O.;, ('ab1-~ l l ' \S <l-:1 ~abe~a 
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·sen1elhanto ao qne fazorn os Fril;dr'."' S•io os Bótocudv.s valentes e gucrrei-
'ros. e, th1dos et ladro.eir11s, c11n:10 sào quasi todhs os sel,vugens. ' . , · 

lJu.g1·e,ç. lnui-0s b11rbaros, habitadorF.s no extenso turritorio. que fica 
,entn-! os Hios 'fieté, l lruguay . e a cor<li lheira que atravessa <t província de 
S. Paulo. O autor do Diccio'nario l/1's1orico conta ,q1Je o:; Paulistas,antign
:1-r1 f!nte SL·ndo incotnrnod·ados por elles,os c~mhatião, e os venui<io como. 
i:escr;,1vos~ .i~lguns das su11s tribos furõ11 o \(lbio infer'ior,có1nó os Botocudos ; · 
outros. se' disl.ingucm pelos c<tlJel'.l(ls, cp1e eortão á fei•;iio de _éoroa. Suas 
'Casas siio consl.ruidíls de e~laradas, cobert11s,e forrndas de palhêls de µ·a1-
;1neira,a que cha1n1io (;ttaricanga; tendo as portas mui baixas.e coll<>c<Hias 
qros f~xtrerr1os. Coda fanii lia acen.:e o seu fogo, debai~o <lo mesn10 tecto; e 
·dorrneJn á roda do fogo, ern este~ras,com os pés vollatlos pan1, ·elle. 

Vivem da caçn e da pC'SClt~ e c11lt.ivã1.) ahobóra,fcij<io,tunci'Ídoins e rniJhos • 
. Btttura1r_i. ll11hitantes da pro\iincia do Rio (',randc <le S. Pedro; e nas · 

margens dos llios ·Pardo e Butucarahy, e onde aiiida existem, for1nanuo a 
~puvouçiio de Nossa Senhora d-os Anjos. 
. CahaibaN. fndio~ dns n1ar~ens do Rio Arinos,em rtfnr.tn Grosso. • 
. Cah.an. lndio~ da provincia ,de ~l{lllo (1ros&o~ e habitão ent~e os Rios 

. i ·ti·cnn1Ha, 'Escopil e l~11t.i 1ni . Os. Guaycurú's ·são seus ·inimigos, ~ por 
isso entranh<io~se pela:; niatas á firn de se· subtrahirem . aos seus €-n
fOntro~. 

Suas C'\rmas são arcos e frechíls, e usüo com(} vestimenta do. u1na especie 
(1e sacc:o furado nos lugar~s que corresponde1n á cabe11a e braços . Furão 
o beiço ~nt:erior, e dentro do -.~urnc~ º!'·ga~tao · 1i1p · peàaço dt:rrosin~ trans- . 
p<frenlt~. J)1zem q11e estes fnd1os cult1vaó o algodao para seus usos,. e plan- · 
l1io amendoins-. () seu ali1nento são fructos e raízes silv0stres, e o que 
1-roden1 obter da caça' dos aninHles. " 

Cahetés. lndios crneis e deshnmanos, habitantes da~ 1nargens do Rio de 
S. Frcnicisco ,e parte da costa marítima, até as proxiini'dades de'Pernarnbuco, 
.sen·do inimigos rnorlacs dos seu;s vizinhos,. 0,1 Jc~suita Simão de Vasconcel
los (na Chronicá d1t CompRnhia),'e Fr. Agostinhn de Santa Maria (no torn. 9° 
Jiv. 1''. do Sancluario ~laríano) -dizem q1Je,no anno de 1553, os Cahétés 
matárão e comêrào o primeiro Bispo do Brasa,[). Pedro Fernandes Sardi- . 
nha,e seus co1npanheiros, por oécasiãodo naufragío que padecêrão n_os IJai- e 

-~.qs d~ í). llodrigo, em Cornri1Je, na pro,vincia das Alagôas, navegando 
clles di1 Btthia para Lisbon. . 1 · · ~ ) 

l'aicazes. HabítHntes das m.;1rgens do Amazonas.; ' 
ca··iriris. Estes ln!lios,segundo rcft•ro o autor do Diccionario Gengra

_phico, vivião em to<la a serra,ou cordilheir1t da Borborêrna,quando se fez 
o desr·obrirnento do Brasil. Chamfio hnje : OS Cai1iris velhos, e Cai
rir is .novos, segundo o lugar que babitiío, e o ternpo ern que foriio conh~-

,cidos. Os Cairiris velhos vivião nas Sf~rras,que reunem a província da Pa: , 
r tthyba co1n a de PcrnnrnbucoJ e · a .ald0a delles, conhecida eorn non1e de 
-Cairiri, lo1no.u o titulo de Villa do l)illar. Outros lndios da mesma· na~~o,. 
se for;io s11c:cessi ''arncnte <lescob.rindo, á proporção que os Portuguezes se 

) forão eutranhando nesta cordilheira. Os que forão achados na província de 
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Pernan1huco, con.serránio o si1nples nomo ele C<iiriris, e 0 .:1 àa· pro-v inti:t
do CPar~ rect,bêriio orle C•1iriris·11ovns. S1io csti>s [nd íos . <)on.tinúa-o mes
mo autor., r-rn geral feios, rôfhos,e refei tos de corpo, ç.01n cabe l lo~ negros 
e l 1astos. Vi vern da ca '..'!l, n dos f1~ 1H~tos da? ~1 ·rYores; especial 1ner1 tt" de· d i ~<·r-: 
sns especies_ de côcos (J:; rnais civilisad1>s se 1n~ião 1ni lho, e' plat1tii°'< tl gn1J:;i ~L 

Cairiges ~ Habitadores do . Ilio · Gn1nd·~ rJo Sul_, e pa.rto da co111c1rc:a 
de S. Paulo. D'entre os Indios,_ sã1t os Cc.trigés os mais traclavois e h11-
1nano~ . 

taii iares. Estes Ind;os .. são .co1npleta1ne-nte selvageus-,e h;tbilauores d 11 
ca rernas e s11 hterrn neos. 

L'amararé. lndios. habitadores da.s margens do-. Rfo Camararé. na· pro
víncia do r c1rá, tributario do ~lad~ira., 14 legua~ abaixo da.. cachl)e!r.a de · 
Santo Antonio. 1 ~ '· • '. 

Carr_ibéba ou 01nyun.Nação de Indios.hahiladorrs das n1nrgens do-r\111a:-
zonas. 'fêrn •is cabeças chatas.., eln fórrna de· 1nytra~ e isto faze1n co1npri-
n1indo o criineo, á lhe dttren1 essa fórrna ~ · 

Ca1npeckos. Antropophagos.. . 
Cariacategé. Indios pertencentes á na~Act ~fl\Camecrnn, e habitadores 1f1rs: 

floresll!s do Rio Tocantios.t viz-inl1os á villa. de S .. Pedro d',\fcantara, na 
11rovincia de. Goyaz. , ' 

. Canarin.~. Vivem estes· lndio;; nas m'ontanh·as sitund'as oo Occidente·da 
A 

cordil.heira dos'Aym-orés, nac provinoia <l11 Ba·hia, para às barulas eia. Vi l la .. ·. 
Viçosa e ·caravellas. São elles desc~nden'les dos antigos Ay1norés, e seu_s. 
costumes não t.êrn ai11da m.elho.rado,. porque se- não, têtn.erµ pregado. todos. 
os meios possiveis para os civtlisar. · '-' 

Canar,is . lndios., habitantes além das 1nargens do Rio- Negro. 
Cancaiares e Canucuiart&. ({abitavão· a costa-. maritim(!. da Bahia de 

Todos os Santos: 8S mulheres destes- Ind.ios tinhfio os.peitos tão grandes e· 
cahido · t qne lhes chegavilo ás coixas: quandtJ Liµhfio .. de sabir dé easa,.oti. 
fazer (ilguma viage•:n,os· aliravão As costas, pa,ra poderem,.correr. com n1a.is 
f acilida<le. · 

Capepttx'is. Vivem no estado da nHtis. co1n,plet.a ~elvageria,nas lna.rgens 
do Rio Arflguaía. 

Coracib()n·is. Indios, descen.Jentes elos rTuRymures_ ; 
l'aracuiv·is. Indios. desceridenles uos Guaymures. 
Carakiah·i. SiiO habitantes- das rnargens do Rio Ne~ro , e liClualmP.ntc 

occupilo a villa de ~1our~, sitn!}da. no la<lo,, direito da n1arge·m do lncnci n ~ 
l)ado rio·. . 1 

Carqguatay'ra~. Indios · de estã:tur-a~ tão pequenas,, q·ue·' parecião pyg
meos. 

Cataguás. Hábitavão entre as cornarcas de Porto-Seguro, e Es,pir·ito 
Santo . . 

Ca,rajás. Nação de In<l ios, habitadores do interior -cf.a prov i.ncia de S. 
Paulo; 

Carapotó.r. Jn cli o~,-lesr,end entes dn n~~ilo eairir·is ,e baúitadores da ·serra. 
Comrn unati;- 1H1 ·proVinci.a das .A hlS"<•s . .E:-stiiu ~i~i.no$Lil:1.u.lo~'., 
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éaribes. Indios brayios da {~u.vanntl brasileira. ~ 
V • 

Ca'roés. Nação numerosissirna; que occupava qqAsi a extensão de 8() 
leguas de costa, entre a ·cílp!tani~ de S. Vicente; e 'º rio da Prat~. ·~~la 
gn1n<J'e naç~o, não sabemos po'r 'que motivGs <~r~ .inirpiga inortal dos Tu ... , 
pÍ1:u1ques. J)i*ern serecn esses lnd ios ~s serihores.'.da. ll~ra de Santa Calha- · 
rina. ch<trnada em outro tempo l lba dos Patos. ' '.'-. _ ~ 

Car~·ús. lndios da provincia de S. Paulo, e residentes entre R bahia· 
, Cnnanéa,e a lagoa do~ Piltos. A respei to delles conta Ó'autor· do Diccionario 

Hislorico qne,ern 1585, os nntora~s de S. Vicente per,ietrárão .neste paiz 
em procura de rni nas,e porque qui7.essern obrigar os lndi os a ajudarem-os 
em 'suas e:xr)lorações, ou por _' 0,1Jtr,o ,qu«11'quer . •.notjvo, forão quási todos 
mor!os. Os habitunles da tapitRnia de S. ·Vicente, in<lignad<:1s com este acon
tecir.nentn, pedjriio licença á1 cantar~a da villa' de.S. PêH!l l o;pnr.<~ f<1.zer à guerrtt 
c.tos ditos .l11dios, quo forão a !1nal sttbjugados, e .re<1ÍJzidos á e~ravidão; 
pórérn algumàs das tribus 'mai~ valo_r0sas se reco!hêrão no interior , das 
inalas. No. seculo seguinte, um sen1 numero de Paúfistas se derramárão · 
pela parte do Sul,e do Oeste do paiz, e os Carijós,que vivião nas tniilas, se 
reti r~rão par<l o sertão: porém ·en_contrárão. nas !.TI~rgens do l\io Guacuhi 
uma cabilda deites, que não tiverâo mais .:iue o tempo necessa rio para fu
gi,ren1 co1n sua~ arrnas, e alguns objectos que estin1avão, dHixan.do·nâs 
aldêtts as n1ulheres decrepitas~ quo e11t~r11Jião não tirrbão for~·ª? para exe
cutflr.em os trabalhos a que os' PQrtnguezes . sujeitavão aos,· 9ue d'entre ellüSó' 
4.~a hi1io etn~suíls rnãos,Q daJ1 i veio o uorne de Rio,das Vel·has, ·dado a este rio·. 
~~sta naçcio está h_oje ex ti neta, .º.u. confundida corri _011trys tribus, reduzidas 
1gunlrne1~.e n mui ponca5 fam1has. . · . 

Caripitnas. l nuios ainda nã(} ciTilisados de todo, habitadores da Guyan- 1 

nu brasileira. , 
Caroés. lnJios vingativos,e irrefleclil1Qs, bPbita1]ores "do Rio da Pràtíl~ 
Cataúixis. lrü.Bos do Pará·,e habitadores das rnargel)~ dos rios Madeira,: 

' QtHH:i e Pul"Ú. . · . · ' . :··. i , , ' · ,_ 

Cha~rí'a{Já$. Inclios valorosos· dá província 'de ·G,oyaz ,, inimigos do~ 
Acroús',de <jue erãc..-viziuhos;. (,"OJ1ta·se qüe o pritneiro guvernndor de Goyaz 
1'ez all iunça corn elles.e os póde al~êar: porém,con1 o corr~r dote1npo,estes 
111.d igeoéls forno desamparando o aldêHmento,e se passár~o á viver no intcrjot· 
<l<is u1atas. Cnnsta,que o governador .José de Ahneida de VasconceHos, sa
bendo do Vitlor do:; lnrfios chaci-iabás, i'ozendo ull) novo ajuste com os 
chef(~s, os,pôde aldêar no Jugar denomi»ado Rio das Pedras. ' 

Charante~ on ·Canoe·t'ros. Habitavüo· nos rnatos d.o rio 'focantins. ' Erãô 
' • 1 

esfoi:<_;11dos. e 1.nu+ i·nelinnctos ·á pilhagern; e· tão 'bons> remadoras, qúe· nin -
gueu1 os. excedia ua d<1st.reza,e go-vel·no das canôa~. O autor do p1:coionario 
Jl istoriro < onla;qqe, não se ÍntimidaTãO esteslndios COm a& armas de fog<:',.e· 
pcl(·ijavilo«;orn lanç.ns de uma rnadcira po1' exlrerno rija, e de 20 pés de c0m
pr ido, alàtn do a-rco, frecbas e da -cl ava~ Elles discorrem a.inda pelos rios 
da provinci·n de Goyaz e do !llaranhão, e colhern por vezes de subi l.o os,que 
·.-íiij ;~ n p~i r ng1111, ou pcrrgrir ilio. pur ter ta ,· e niio s.ão ntenos cr1:1cis do que o 
cl'~O us Pn,Y•1g1-1á::> e os t\t'ru~s, stius \:izinlios <lo sul. í\ lgvnH1s trí.hu~ d~5>ta 
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' 
J'.)à ÇiÍO forno calechizadas· pelos Jesnitas ern a-ldêas, oude. êlprendêrfio li ser• 
vi r-:se <las .arrnas de fogo, e recolhendo-s,e ás niatas, se tornárâo for1ni4a~ 
vei~ aos Pot~tuguezes,e até ás tribus ltfa(·arnecrans,q·ue se unirão CIO 181~. 
co1n . os habjtantes de S. Pe1!ro de Alcantara. Taes são os vizinhos, de qu~,~ · " 
os habituntes do norte dit ptoviucia de Goy'az se devern àrreçear: os qüaes 
n:io pod~f1n aug1r1entnr as. suas p_!anl:a\:Ôes e larn.1s,sern as verern expQSlt\S 8 
scre1n.em urn11 ~ó noite 1\rruinad<1s~ T<1lvcz·c1ue com os meios brandos,prn
ti.-ac.Jos individui1l1nento con1 os lndios <lesta nação,se conseguisse o f1tzer 
çom .o<s qne os govern;\o urn traéla<lo, qnc devBria ser observado de ambas 
os partes com todo o rigor. e qne.1ni11istran ,lo-~hes viveres,<is acostum~issem 
a viver e·n) suas al<.l ~as, e a cu lti.v~r ~ terra. U1na pi·ova do·que acabaµios 
<Je dizer .. é.que já existe urnia ªldêa destes lr~dios, na r>e.riinsula forrnoda pelo 

1 'C(.n1l1uenci~ u<) rio J\'lannel-A.l"·es~(ira'nde,corn .cr 'J'ocant..ins, qlle fazern algu· 
nias ,trocas ,corn QS tnoradores ~cle s:. Pedro ue . Alcantara ; 1 O leguas· 1nais 
~bui10,1ta n1es1ll[I rnargem deste rio. < · . 

1 
• • , _. 

Clie~·e·ntes ou Xerentes (1). Jndios da província de Goyat, e habitadores 
das proxirnidade:; do llio 'focaotins,a l}inHi da cachoeira do Lagoado, entre 

• 
(1) No torn. 1.9 <la ·Tlevista do /nstitwto Tlisto'rico Geographico Brasileiro, d~ 

anuo de 18.56, p;i~. 1.1.9, s1~ lê sobre e~le::i · llldi~s o St!guintc :- l • • 

, ·' ... · . " 
MAP.PA no~ INDIOS Cl!l':REN'ff.~ ' E ÇHA" A ~T.ES,.NA NOVA 1>0\'0.ÃÇAOJ>E T.HtiRE'\A CHRlSTINA; 

• l>O RIO T(ICA;,,TJN S AO ~01\'l'E Di':STA PROY1·NC1.A, l>t': GQ,YAZ,ALDEt\DOS ,\US 24 DE JUNllO 
JJJ:; 1851 (1.). 

f: u1ncro dos lndioa • 
1 

. ne li an11os para baixo, 1nachos 157 fcmeas 222 ·total 379 
1) [j lt a & ,, 122 ,. 20lt ll ô26' 

8 16 1.80 219 ' 399 ,, Jt a ) 1 )) li J 
)) 16 ,. a 2fr ,, i - ') •I .. )) 198 " 37<t 
)) 2lt ' " a li O ,. 1 n!1 ,, 1.5-:3 )1 257 ,, .~o » , pi11·a cin1a . " 201.l ·j 

» ' i,~9 ,, Íl08 
I' -- )1 _,!_ ,. - --

$01nina· 944 i,l95 - 2,13g .. ,. ,, » " 
OBSERVAÇÕl~S. 

O nn 1nl'ro elos fncl ios é approxiniath·o, :•whdo quasl llnpossivel offerec<>r nma t'frlaç-ão . 
exa1tla , pois t'lll 11e111t111u le1n ,10 achão-se juutos. Estes Judios forão muilo deci1na<111~ 
ptla-; ·1~pid 1>1nias frcque1111·s, e •tas invasõ1•s 'das 1l1nd1dra~; poi·é1n co1n<t . são· nn1ito 
1woliti~O!<,e fQntinné•IH'io a 'h er Pm pa7., fictírão v1 ~1osa1nente a11g1nenta<los, <fe, tno.do 

.. tal ,que sf rá 111'c(:ssa t'i o <i 11e o g-o v~ 1·no tôrne pro v ld<' ilcias ácerca do sust'en to dos 1pes-. · 
u1os, w1n to i11a is q uc vs pr<1d11ctos <le c;;1sa v'iío (h:audo tl i1uinoidos. • . · 

/\ religião para clh:s é 111n uome dcscollh <·ci<lv; porén1 crê1n eni. uma lld.1 f'.'1tt~ra,.' . . " 
( tl. Sobre estes · rnapp11s deu a co1nmlssão de historin, na sessão de ~7 de Outubto dé 1&54,o-

segnrnte µareccr : ,.. · 
e<Sà•) estes mappas im portan tes pelas observ:ições ethnographicas do missiona rio capuchinho, 

encarregado da cducaç5o religiosa dos Indi os Cherc1',tes. Cbav·antes e Charaós, de que se 
compõea_povoaçào dns duas a)deas, e que p1·0vão o ~ninà<! resuit.ndo que se poderia cúlhet' 
des~as, L!'tbns qn~ V<'lgào erra11tc~ pebls noss;1s florestas, se ao governo fosse dado olhar com 
n)a1s. sena al.tençau pa rn. a sua catechese. , . . . _ , . , • ~ 

<l ')rey, 11;,1 :::ua H1::L0na dvgenero hunltlno,noti.l .t1U0 JH hOJC na~rtr poss1vel est11 d..1r:· nas reli ... 

' 
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os Rios Preto a l\laranhão. Achão-se aldêa<lo;;; e contn-se que elles são 
activos, guerreiros, tractaveis, e aptos para toJo o ser,riço e applicação. 

Chimanós. lndios da provincili do P~rá, e· habitantes da parte superior , 
doiRio Jabari. · · . · · 

Cincés.· Erão descendentes dos Guaymuros. , · ,. 

1emP.I bante aos an1 i~o~ F.lysios; por isso gnardão um culto especial para co1n seus 
dcfu111os, istú é.uma le111brança melancolica,aconlranhada por nínitos dias de pra11to .. , 
n1uuindo ~s tH~pnlluras com cornestiveis e inslru1nen10);, de lJUC se ser"ião quando vi
vos. r.onserv.ão alg111nas s111H:rstiçõcs, co1no de cha1nare1n p<'los mortos corn. cantigas 
Ja1nentaveis : faz•~ndo, passados n1uiJos dias. l'iA'oroso Jejurn; de morlo q1u~, achando~sP. 
privado~ de fo11ças, iurngiuão ('l:ilar nQ sol. na lna,(allando co111 as ahna~ de i,eils part>n· 
lcs. l"óra disso não conl1ec1~111 culto de qualidadt~ alg111Pa. ljescjo 1raz1•r t!1>le nu1ueroso 
)>Ovo ao christ·iauisrno; porétn as diffir~tildades são pl'ese11te1nente grand~s, e por ora 
ins11prraveis, já pela linguagP1n cuc;tosa, inclinações in \'Plel'a flas, (' t>nrnizadas 1•m seu 
coração, já peJa nt-cessaria vi<la errante; o qne sómerHe com co1Hinnados trabalhos se 
poderá vencf>r. Por ora só cabe con!lerval-os co1no nossos a1nigos. As proprias supcr-
5lições,que Jhe são tão fa111iliares,offereceu1 argu111euto para podet· dizer-se que ~úo in
clinados ao culto rcllgio~o. 

O cons<'gutme-nto pois ôa .Jnpta · ch•ilis~ção são a inftnenda acriva do governo. acom 
panlrnda dP. despeza-. 4'l proTid~ncias a rr~peito, 9'1'and<>, 1~ desvelada pad1•11cia elo n•v1•
r1·ndo 1nissio11ari9, bo1n <lln•ctor, ornado de desintf'rcsse. e P"Lrioli!'mo i otüci•ws e 
ltrlbtas para occupar ein S~r\'il;Ós uteis ()s ~e·ha!-{ens, ft>ilol'ias,. e 1nais n11~dida-;, que O
sapiflllissin10 go,·erno poderá 'tomar, 1~ara que todos os sacriticios nao fiqu <'1n i.nutili-
fiaUu~ · 

A edncaçã0 é brutal para ns mnlhere!I .• crian11ó-se as tn••smas sern re!K'rva, quando O$ 
n1acllo~ crito-se ararlados e1n e<tsa particular, até r.hegarern a tuna idade competf>rue. 

Admittem a polygamia, .. o divorcio. Contão os mezes por !nas. Fazf'tn festas, parli
f!nlannente en1 ternpos ,fe rartural4, colheitas de roças, e de c;içadas pro~1.•erosa.; , Tin·· 
1-;em-se de varias côr<'s; e nos jogos., entre os q11aes é o mais celrbre o da Z ora de Bu· 
,.iti.em cujo divt>rlil1v·1110 disp111âo-se· as forças eol'rendo; e nesse andar lig'!iro tomandÚ' 
uns <lo hornbro de outro a rn i.>sma Zora. 

()s inll.trnmentos g11P1'1'tdros são, arco. frechas, clava, ,rneia-hta d~ pPdra rarissl rnf.l, 
enrastoa(1a e1n tuna haste dt pão cnre~tado. yit instr111nento~ de atiricul lura são, r>rc
scn1ernen1e, ig11a1•s aos nossos, pois quP. prhnt>iro fatião a!t roça~ á força de fogo, de 
pon:<.>te. e de un1 cavador de púo. Os instn1me111os mnsi<:a•~s são, businas de cabai,:as 

' qnias existentes das tribus,q ue outr'or(l poYoárão as florei;tas americanas, em numero tal, que 
cspan f:l\~a áos J~uitas, como se d e.prehende das suas cal'~a~ n1anuscriptas, pertencentes á bi
bliutbeca publica desta côrte, os costumes, os usos, e as tradiçfles r~ligiosas de seus autep;is.:;a
dos1 porquanto os nossos costumes, e usos, e a nossa religião lhe hão emprestado novas iaéas. 
Assim OS· Puris collocào presentemente uma escada cm as covas de seus finados, como symbo • 
Ji~ando a subid:i dE> suas almas ao Céo, quando entre elles era det111sado-semelhanttl instrur:iento. 
Hoje, pelas observações <lo nosso missionario capuchinho, vemos a repugna ncia que têm. os 
Charaós, que povôàu a aldéa de Pedro Affonso> às aguas, do l>aptisn10. Acrcdit.1ndo piamente 
<~ue este sacramento lhes abro as portas da eterna glo1:1a, e que aquelles que morrem scni a 
vent11rade o teceber ~ão privados della, fogenl de abraçar urna rel~grào que lhes tira a espe-
rança ele habitarem Hlém da morte com os seus Ooados•p11rente~. . 

<• ~~· pena que tão concis11s sejiio as observações do i 11 ustre· m issionario; e pois a commit:são 
tle historia é de parecei' que s~ µubliquen1 os tl'abalhos de f' rei Hapbael de Taggia, afhn de 
poderem ser estudados por qucrn se occape em 1nais vust,a escala dos l ndios da µrovincia 
de Goyaz; e que o Ínstitutn HistoJ·ico,pesando a iniporlancia do Pstudo e das observaçücs ácerca 
rlos lndios ainda existentes, peça ao governo para exigir dos ruissionarios das ald~as erectas 
de proximo á historia de sua fu ndação, acompanhada ao n1appa de seus babitantes, e noticia 
de seus costumes,. usos e tradiçôe:;. 

~a la das s0ssões do ln;-;Li tulL1 llistorico Geoi;raphico Brasileiro, e1n · ~7 de Outubro de tS Z>~.-
Joaquiin !li1.1rbert0-dc Sousa e ~iJYa .~ c1aud1v Lui:i: da (.u:;ta. ... 

' ! 
' 
~ . 
1 

i 

l 
~ 

,Jr. 
\: 

l 
f 

'.~ 

. • 

1 

f 
~ 
' 

.. 



r. 

.. 
) , 

:- ··383 . -
· Cocurúna!. Inclio~ do Pará. Bem que bravios',o mission:n:io André da 

' . Costa pf>de reduzir a alguns.e se· estabelecerc1n na'Vi lia d'Ega. · · 
Coroados . Nação· numerosa e bravia ,danninha,e cobarde,habitadora das 

c·abeceiras do Rio Ernbotetiú, na província de Matto Grosso;era inimiga dos 
Guaycurús, e com que1n vivia em continua guerra. Andão n\is,e vivião en:t 

' 

' 
• 

cotnr>rlda~, e o maracá, qne é uma 'fr-áuta da coiteiera vasia, aond(~ botão unias pedrt· 
nhas, ~ encastoada t>rn nnta vara . ~ movida , vem a fazer o to1n de-i\'l ará-eá-cá. 

Thnresa Ch rhtina , 24 ele Noveml.>ro de !852. - Padre !<'rei Rapha.el de 1'aggia, 
missionado apostolico capuchinho. · 

MAPPA DOS INJ.>IOS CHARA ÓS, DA AI,DtA Dt PEDRO Ati.FONSO, NAS .-MARGENS DO RIO 
·" roc .. ~Tl.NS,AO N~RTE DESTA PROVIN,CIA. DJ<; GOYAZ. 

' 
!f umero doa ]ftdios. 

" De 4 annos abaixo : n1achos 32 fcmeas li'7 tolal 39 
• 4 • ·a 8 1! 49 » 78 D 127 

• • 8 • a t6 • 30 • 37 • 67 
» 16 • a 26 • ~8 D 69 • 87 ... 

' )!) a 40 80 . S9 » 169 " )) -» . 
" » para cima » lai . )) 50 D 91 

» ' 26 

• 40 -- -- • 
Son1ma 1) 270 » 350 » 62.0 

OBSERVAÇÕES. 
,.., , 

1 

Os Indios Charaó5. acostutnados de ha '1nuito co1:nnosco,p-restárão algüns~rviços ao 
governo nas revoh1ções pa1;sactas dos B<\la!os, <la provincia ci o l\fa ra nt~ão , nas Bandeiras 
conl ra va rlos St•h:agens, Caracaty, Gaviões, Chavantes, co1no assim na a~l\ egacão do 
Hio Tocantins á cidade elo Pará. • . 

Cn11se1·vão algurna ladinez, por serem de ha 20 annos pouco mais ou n1euos a esta 
par te, que obsl~ rvão os no~sos cost11n1es. 

Hal>itão pacifk ainente as snas terras,1·ntrc os confins dflsta provinda <;om· a do l\fa .. 
ra n hão, e tendo daíl.o aos / fazeudei ro~; rnoli vos de "queí-xas, f Ol'ão removidos, e ag_or~ 
c;o1npõ1' rrt a al<lêa de Pedro Affonsó, onde, nas epiden1ias soffridas nos anuos de 1849. · 
·-1850 fic;.\rão bastaJtte111ente dilniouidos. 

Vivent sem religião: conservão mui1as idéas supP,rst ir.iosas : usão frequen teniente de 
fei 1iços naturaPs, para se vi ngarem reci procam~ntc, e por quantos esforços pra ticados 
nunca se pr><lé rão converter, nrm transformar dos sens perniciosos princjpios l>ruta~s. 
Pensão qne torna ndo-se christãos não podern 1nais it· a rno rar ua companhia de sens 
p~renlcs fallecidos, os quaf's Lanto a1não. Oize1n qt~e o baptisa r-se ê' o me!.i rnO que· " 
ahrC\'iar-se a vida, e c1u <~ o haptismo os n1a1a. E' <i fvrça_ que o 1nissionario a<.l1ninis trã 
este neces-.aris1'in10 sacra1nenlo ás crianças rnori bundas , e ha prohibicão na aldêa dos 
chefes de não dar parte dos doentes ao 1n1·smo n1issionario, reputando.os nossos medi
ca1nen tos cotno feitiços, e assirn 1no1·rc111 se n1 tracto. 

Sendo a religião a base fnndâ1nl.'11 tal da eilnr.ação ·política e moral, é eviden te srrem . 
estes lndios unl povo brnto,scrn edt1cação alg-tuna. AQdão nús, e só1nente as femr.as,de 
Jft co11hcciclas,trazerr1 uni cordão na ciíiturà, ~· côin urna fo ll1,a <Jualquer cobren1 ni<;i l- .. 
1nen le as partes putli bu nelas. Educão-s.c os fil ho~ nos ,serviços lJUe lhes são proprios-a 
serern l>o11 s corredores, jog~tdores de frechas, e bons caçad"res. 

O respeito e a veneração dos filhos para co1n os seus parentes são quasi nu t :a~ .. -
Educão-:;e nos cantos, nas datH;as p roprias dos mesmos Indios. Co1ntndo isso \'ive1n 
muito constantes e an1orosos para CQm o missionario encarregado do seu governo. 
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,.av"t·nns. Rst<!s lndio;. a.in1Ja se ,n~o exiinguiriio, porque $e ~ncon,trâo .em 
differentes lugares do nrasil.. . ' 

Coroás. Naç;io· de lndios, hRbitadora da provinr.ia de Gnynz. Bem que 
niio são ferozes, têm elle..; grancl,e inc_I inaçiio parti o rouLo, e vivern <la 
pes<:a. . 

Coroarés. Inuios brandos por natureza, e inclinados aos bons usos e· 
ceslurnP.s. 

l7ozivares . .HabitAvão em subterraneos. 

• 

> 

Crangé. lndios,de~cendenles da grande naçfio rlos l\iacarnecrnns, hnbi
tndora da.s matas· do ~]aranhão e Goyaz,e prox1rnidades do llio 'focantin:S, 
~ue por esses lugares fltravessa. · , , 
-~ Cuchituiras. lndios <lo Pará. Oizen} q11e os hqrnens ·s~p altns, nnd<io nú·s. · 
e lrazern grandes folhetéts de ouro llO 11at·iz e orel'IJ11s. 'fôrn lllU gosto ·pat:ti-
·cular para ll esc11lpturit ein ma1ieira ~ esr)ec,;iiilttlenle os dt1s tI·ib11s Zuri-ria e 
Ca.purin.a, cuja ahlêa tern -1 Jegua .q11udradc\,e cl;lJa fÇlrniliu ha!Jila sep~rà .. 

, ' .. , <larnentc em sua casn. , · 
. ' 

Cumpechas. Erão Inrlios erran~os, e niio comi11o carne humana . . Cortn-
"ão na guerra,ou ·em álg111na excors~o, 11s cabeças uos ini1nigus, e trazíãu-
11as suspensas R tinlcollo. e éo1n ist.o se conte11t11v7ío. 

Cunu1·is on Yca1n'iabas. Fallancto desta llRÇ1io de lnoios, dii o autor d;> 
D1'ccionario Historico, é um povo imberbe, cumo o são u111a granJe parte 
tlus na~ões India nas da Arr1eric1t ·rtlerldional. Orcllana, lugêl r-teuente de 
Gonsa l ves P.izarru, descendo pelo Hio das ·An1êlzonas,e encoutrando porçáo 
de lndios arrlãados, assentou que tinha visto -un1 povo de rnulheres g.11er
r~iras, e.sobre tão frilsos alícers;es.idéou urna fabula dignu da viviicidade 
tle sua imaginação. Os Cunuris dominão ui1ida nas llHHltanhas <la margem 
(}$i:Jt1erda do An1azonas, entre os Rjos l'unuri·!. Oriximina e Ycru'µ:iaba. 
( Vid. A.rnazonas). . · . : , 

Curiuquians. Inilios,s~gn n<lo escreve Si1não <le Vasconcel-los, .n111~ , altos, .1 • 

com beiços e nat~izes furados. : . ·' 
\ \ > .r 

' . 
l'stando ~~1npre prornptos a p~n.ler a vi.da por atuor do n1es1uo u1 issiuuado. · Esta yan.: 
tajosa opi11i50 dá boas esperant;t'is 'para õ fu tnro. .. 

Admillf.'m a polygan1ia e o divorcio, e tnua vida fntn ra. Conscr,•ão cnlro. especial, e 
len1hranças hll~lt1oi;as, para seus defun1os. Tingtlll;!'ie 11as festas 1nui1~ frcq ueuLcs de 
cliflcr~•~tes cor,!11, f!nídtauJo-se de pcnnas de. pa~saros. · 

A Jin;;11ag<·n1 é propria da 1nt~s1na 11ação, porén1 1nui10 approxin1a1iva á das lingnas 
do" 011pina~t·~s. Gaviõrs, Caracàtv, C<.t1urPlias, e!ll<'lltl1·111lo· sf' vi:-,il'eln1c1'1ll"; e co11ser
,·ando conl pouca dill~rt>n<;a os 1n;•s1nos cosl11111es . .l\as caçttda~ s i>1'\'t• 11,1·sc in.differ1·n1e
n1ente de arco, t! de annas de fogo, SPndo bons alirad'>res. São po11cc, indiuac!o~ á 
a~ricultun1, occupan<lu-s~ e1u fazer frN;ba:>, r.~ l <'ir(1~, e llet 11 ·~ll1é.lntes cousas. Entre eilcs 
é\Chíl•se u111a porção inclinada aos serviços 111ccan k o; . . \s fo n1eas não tcni outra occu
pa1;3o sr.11iio d<! apron1plar a con1irla pará -seus 1nari<los e fi l ho-;. 

E'. e1n 11n1a palavra~ 1nn povo sl'!n rndustria, a qual sómcule potlerá acli vu r, orga!Ji-
~ando-sr. 1•111 forrua <11• Colouicls as alci'êas. . · 
· Os i11str111ue111os de abrh:uHura não di rcrsitid1o <los nossos. Os iustru1nentos ,n1usi· 

~ai•s são igu<H!S aos de 'ou tros s<:l ragens. ' • 
Pt'<lro !\ffonso, ·Sete J\o,:euib --o«.k !852.-Padr i~ Frei Raphacl :!e Taggi·:L , m!:;sio· 

nurili> apo:-11,lil.:o cap11d1i11ho. ' ' ' · . 
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Cu.rarás. Ilahitaviio oxlcn~as rarzeas do interior elo nrasil; criio tlcscc1~ 4 
d f:'nl.e:' dos 'L1hay;1res e Tapuyas. 

l,u.::.in ios. Hal>it;tviio nas proximidades ela Bi.i liia uc l'o<los os Santos,- e 
enio all1ados dos Portuguezes. · 

.Dan1ar.nri. Indios,resideotes das margens do Rio Cabnri, um dos tribu· 
tarins <lo Hi 11 Negro. . 

E nctibe/l(/dl)s. 'f rihu de Inaios do Pará, <lnsccndcntes dos T11 p11yas, co
n lieciclo;; pel 0:-1 longos cabellos d~~ .que usa v .'10, tn n 10 homens, corno tnu I herr.:-'. 
· (;arnr•llas 11 11 Garru·lleiros. Inilios,de:;cenrle11te-; dos Tupinarnbá~. <~ssirn 

c.liarnnclos pcl" gréindt~ rodella de rllad e.ir~ or1 cuia, que trazi<io no bei\O 
:inferior. Tiv1!nios ,occà:;iiio de ver algans d(:iss1~s Indio::;,ornn•los corn suas 
r .. 1delli1 $, tendo o bei~;i> inferior. tão t!qstBnJ.ido,que parecia .uma fita,á· p9r· 
çãu,, q ll ·~ . i} IJrllÇà VII e~f(;1 flHl!nerile a 'r:o.d f~ ll a. e . 

r;e.. o t11 1tor do Diccionrir'ifi." II istorico s11ppõe, qnn este nomH servi tl~COOl() 
d.1' ill)1'1·~ l li do 1le varias tri! ~us , fl(~scorHl~~nle~ ría gra1'lde na~.ê·10 'fnpin i\tnbú .s. 
habit<1doras uos extrernos de ,Goyaz e du ~Llrauhúo,que se <Jislinguiã.u ·por 
Au·f1é. (:1fuacata-l~é. <lran-Gé e Jl<l,nacatá-l16. . 

Al'!irrna·se q11c~ esses ln1lios fal ta,t1'l1> a 1ne:-;n'la lingua <los Gamellas. 
(ihaya:es. Eriío Indiosde µ~equenlna estatura,á q11c in chamavfio Pigrneus! 
G1n1az. Naçiio nurnerosa, mnis cl1lr:r, que as outras, pacifica, de caracter 

brando, habitadoril dos sertões. da proyinei íl de Goyaz. • 
(;oytrir;a::;es. Na1yio de ln•Vios, vizi!l l1a d1:s Vaitagnezcs,e se estP.ndi;io 

desde a:-; planicies, quc süo hojn 1:onhncicltt·.; por r.Ampos dos Goytacazcs,ao 
'longo dil 1narge1n )leridional (tn Llio l\1rahyb~ do :-;11', até éÍ parte ~1J erí 
dioual do Hio Xiquito,nos co11torn11~ de .. Vi lla-llir ·:1. Eriio ferozes.l ini1nig0<; 
uos Vêlitngnezcs. i\ff1rrna-:>e,q11 (~ Psta n,\<:<'io orgull10.;a, o pres111nid11,eni unt 
paiz extenso, sdndo ini1nigi\ i1nplacavel diis outras 11a<;ões, já1nuis foi _sub· 
jugaua,e se1nprq conservou' a s~.a i'ndependencia. Viviüo e1n ~0 1nmu1n,e na 
1nais p€rfeita união, sentlo o sén brasãb conservarern boa harm.onia onit·1:, .. 
si. Não acontecia o rnesrno ,cou1 as .e-str~nhas,·de q11etn ·se snppunh·fio_SU!Jl''
ri c,rés. Os que exist.c~ n1 desta n çH}ãn ach11o-sc pelas eurnu1·cas de Campos, 
Cill>o Frio, e ao Sul da proviü<~i,-r do Espiritó S~11to. 

Gradaús. Indios, habitantes das 1nargens <lo l\io Aragnaia . "' 
(;uacoráes. lnd in~, viz~uht•s dos ;f aguai is, na!i prox i ni ida<lie:) <lo 11io N.egro. 
Guaia-Giiçú. Indios, habitadüres ditS 111arg<~ tis do l\io An1g11aü1: . 
Guaianazcs. Esta na r:iio de l11dios assnz nnm <.\rOsi1: afllrrna o autor do 

o 

Diccionario l-J1:storico . erüo rn<~is r.)aciflcos que os Ta1noyos, e do tninav;~o 
na provincia de ~. Paulo, antes dei fund:içiio da Capitania 1'e S. Vieutll 1· ~ 
Na chegttdn ele .\Jartí tr1 :\ ffonso, obedecia esta naçiio a dous chefe:; pMr nAtrí\}. 
Tebire<:á e Cahi-Obi, o prinieiro dos quaefi, haYiu dadu UlfHl ue SU3S íilh ;1;; 
a Jo5o HanH1I ho. q1Je,d izem, flauf ragára naquell ~ts ·1:1·>stas. . 

G11rtios. Er1io deseeu 1entes dos 'faµuya s,u 1nui <.;Onhccidcs pela a1~te,qU,e 
possuíão d(~ envorh~nar a:; fre·cbas. . 

(r1.tajl~Járús . llahitav;"io á co:nãrcn tlo ~1ar:1nhiio. · 
· Gua;'ós. Erão desc.endentes dos 'fapnyus. ·~ 
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» '1uajurMtas. · In<lios brtrYi-Oi ~as margens do t\io ·t11~'ljurú, na· pro-vtncia 
de ll.itto Grosso. . · . . . . ' 

-(;urrjerás. Erii(l,'<~omo ós'Annguigéi;,:l'finprulos eavalleiros. , , 
·· Guanãas. Pon<'a différei:ça têrn dos l;uâJcurús_, de que~n siio vizinl1ns, 

l\rn!gos .. e llliiados. Ç•!tsiio entre si, e reciprQca'm"ente se anxili<io sernpre,que 
assim 1) pede algnrn:l 11rgent.in ,· puhlic<.1, otl pílrlicultrr. Pot'êrn não se arrnn
t;·hiíA em tejupilres. con10 ellt:s ; antes ll<io ás suas p·aJhoças umí'I figura 
ov•\I, coín as cuinieirns n1ui~o. ahas1 e todas ellas,co,bçr,ta.s de:;tà .. especic do \ 
gr;untnn. qu1~ entre nós SH eharna sap~ .. Tnmbe1n· siio menos. ocio~os,que 
-~'lll·.s· , porqne faz~tn 1;.oçrys, on1~e plAnliío milho, .feij ;i o,. b11tatns, .caqna~ etc. 
Algurnu~ fnu:las· cu]tivão, principalrneil.le papày11s. ou rnamões • . ·b an1ü1as, 
~1boboras.melancia.s; e quando chega o ternpo <la colheita do ttrro~ bravo, 
fáz1•1n á 'Cs'se · fhn,díversas excursões ·pelos l~g,:~s, e pnntanaes,oiuJe se: ello 
erin. Sã.o gr:indes criadores de cnvaUus, o nisto se confonniío com o:; 
(~u:)ycurús. Oe al_glima~ palavras ,'que f}rc;)fHr~m,~viclenternente_ se conch1t\ · 
qúe a sua língua prirnitiv~ foi a gr>.ral do J)rasil: pore1n eltes n tern <li'sfigu· 
rndo, ~~'maneíra que, ptlrn distiognir-lhe ns feições, niio bi\st;1 uma n1e<lin~ 
na perspica1~ia. l>u Deos t~ da religião christãn.algum <ioí1he.éirnento 1nostrti~) 
ter; e conta-se um delles, vendo no presidio umn imngern de Cht•isto,à bP-i -
jou-. Provavehner·1té assim . vi(i) 'fazerern os ~Iespanh()os, C0'I;IJ quer.n se com
mnnicio.A de r.uja lingua proferern âl·gumns palavras, .corno são ·: Cuxillo, 
Cspil:in,Cbris.~in110, Christianista, Sitnta Cruz, ele. 

· , · 6uané1. Habitnvã0 nas margens elo llio de s.:. Lourenço, perto ele U1~yabá. 
(;unracatavi1. Estes Indios erão ferozes,,e ha·hitavão o; interiOr. <.la 'pro--

.vin<'ia dfk.~8. Ptlulo. . · · , · - · . ~· , .... • · , " · -. ~ . ' ' ' ~ 

Guatajú. Indios.hnbitaclores das margens do Rio Córu'lll:ii~r'B, ha~~jit .. .. · 
.nhança llo ·grande Rio Guaporé. .. . 

• > Gtiarés. !labitavilo em ~1allo Grosso. '. ,. . ., !T 

· - G.:uarinos.. 1 n<lios pacificos da provincia de Goyaz, aldêados em 17 42 
pelocoronelAntonioPireS,de-Campos. .... .:,... ,. . . 

Guarú ou Guarttl/ios. Indios dà ,provincià do E~pirit-0 -S)lintv,. que iorão 
civ.il.isa<los pelos. primeiros miss,ionarios,que para alli forão. . . _ " 
' Guatós . Indios mansos',indolcriltes. da OiiÇiio Pnrecis. h?1 bita~otes dàs tóar... " 

·gens <Jos rios,q11e, pass~o ao Norte da -cidélde de Cuyàbá. : 
· · Guayana.res e (;uctyzacaf'es. , Estas nações de lndips oCC!~pav.ã,o os ·pla

h icies de Piratini11gn, e contornos de S. Vicente. São. constantes as noticias 
·que tcn:io~ •. serern estes lndios differentes em ·eostumes dos <le1nais ln· 
<lios do :6i·11sil. , · · · : '. · . - : · • · '. .' , 

Gu.ayávo:L ,Erã0 descendentes dos TapuY,aS e fatlávão uma língua parti-
u o 1 ar·. . · , • - · · ' . - . · _, . . . - . . • 

' . . 

· G-ua.yrurús ~u Cliarr!ias. ~sfcs ~Indios fcon!orrne a tTcscrip.ç5o do Dr. 
~1:-xandre Ho.drigu1es Fe.frcirn:,hl1 !·i itüo os t1; r i·enn·~ , que [orn1ii ? .ª. n1atgcu1 
orteola 1 do l\10 Pnragnay, pelo ~l d;itado espaço de q tu)s1 100 .1eguns, quo
decorr~m N. S. di~sde o llio 1\loi.1dego, ou ,por outro norne, E1nbatelcú, 
<l!.étá rn1.1 rgc1n boreal <lo Ip:•ne-g1i11 1;.ú ,cu tn prehonden'd()-.se, en t1\~ ,estes-,.· ou
tros µ.-ais. rios, que ·sôo o ~I hoyn1 b<Jy, o T~rê:ry, o Guacory, o 1'c1 ·ó~y, <> 
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(ftte parct eu sei; o Rio <las Correntos, o l~arrique., ou ~1eboery; o·~it:\y ,e o 
ta !nbitOH~p1. 'fo:los d'e.sag1•iH)~ no Paraguay, p:1ra cujâ 1n;irge'1n oé~idental, 

· wst1ú11i\o clles de ·atraves~ar no ''te1n110 d<i \'iiZ;.1n'te, por' diff1~ri:1 nte;; paiisü.i 
µctts, que entiio lhes facilita o rio. se11do, que de tód.ê1S ellas t;1o só1111:?t1le 
lll'las conhece111os : uina ua distancia d~ 4, IBg11as, alJaixo <lo que ·se· diz de' 
t:oí1n1Jr11, e (l segunda dêfronte da foz do l'irat!y.'' \. - ' . ' : . ' ·\ . . 

ô.;. G''ªY~•rús ( 1), são lto~nens alentados, ... os qllaés, etn todo • 

. . 
li>" 1 !") 'I 1 

fl) !\:d ltatri11fl&, jornal littórar.i<Y~·· publiéado nu rti:o ·de J~neiro em. f8i3.' pef() ill.us:.· 
tra.do ·l1rigacleiro 1\-lauo~I Ferreira de Aruuj(1, uo n, 4dtl111ez de Agosto, se lê a historia 
circu1ust11111·iaiia dos lndios. . 

g• " nação Gunycurá er~antc, conao- todas as outras r1ações selva~ens. qu~ não cuJt i·
\'io a lt:rl'a. nêm p<•r111u•.io dos outros povos:. O$ seus geuerps, e fructos; .~Ua scrrq.u··e 
lra1•itou nas 111àrg'c11s do Rio Pnraguay., <1ue· t~n'do suas primeiras fontt>s pe.la lutitHdc; 
~ustral 110 :13 gráos, e fnz(!udo co11travcrtc1,1tes co1n as cabeceirati do Rio Tapajós (grande 
l1Taço do Att1<tion3s) corre a Sul na extensão do seu' curso totl\l de 600 lcguas, até i;l· 
enLrqr 110 111ill', COlll (1 i1on1e de l\io da Pratl!;. donde te1n 40 lcgoa~. de boca vela lati'"; · 
tttde d 'e 3!) i!rflfl'S. Esta na~iio hahi.ta p1·escnien1cnte ·.pelo l~do oriental iro Paráguny. 
desde a latitud-e de t9 :.eráos e 2'8 iniauL011 , até 2::J gráos e 3!> rninutos. · 1 

Todo este vasto t el'rcu-0 é cortado de peque11t1s ri os uavegave is por nl;ru1nas leguas. 
que· v.'lo J csaguar 110 Paraguay, que sã~ t;> lu1bótatiti, hoje cham ado ~Jo n tl ê;ro, lJll C f•stft 
tia ltl'lítu1ic de i9 gr:\.os. e 28 111i11utl)s ;, o Rio Qu 1~i111a,, q •1c podeoios sup1,.nr. foi d1a-
1ua·do 'pelos,:antigos certanistas Teririy 6 R~o. Tipohi, o Rio · Branco, o dà ' J,u pi.t, o 
Qu'id11va'11, e O' Ip,aué, que éstá na la.títude de 23 g rilos e 3tl •uinuLo·~ . · 

~ef .1 l11t1tuue de 21 gráos e 29 miÍ'lutos está o lugar propriarúente charn ado fctho 
dos n1orros, porque, pcl() l11do o"!'iental, desde & 111nrge1n tio rio, phncipia- uuH1 cad <'a 
de 111011tauhas,, que se. t>~te~1cle para o ce11tr9. do tJaiz, fjlzcf1do, en• pqrt.cs .,algumas p1!
c1uenas 'queara1.las) que fa'eilhiio ao!! .Guayeunls' ire111. fazer guerra 'ao Gcírti.o. chá111ado 
}>or clles, Cayavába, e por nós (;(}roaclot, que habitào 1ias c.'lbece ira·s do Mar~a va\ ri o, 
que vai 111i !'tt.1rar as suas 'pobres ag11as co111 o l\io Grande, ou Paranf\: oútras vci. l's os 
ca~aJleirns investem aos Geu~ios C;1upcze119 qae, 1nor:io é1n casas subtc11runeil~. e co11 ta
,,e~ Q,'~e ' dcsdc· a ~ri111e·~ra iJ~u·e co1n~~iio a p)1(}h4r ,a J'.ell~ 1Ja barriga, ~t~ que l,hcs cheµa 
a cafi11· ·pelas co1x<u, e ,. rstc o un1eo vesihJo, que ueao parn cobrar as &;arte!' que a 
11atur>:za, e o plldor 1nandão oc1~uhar. ·ra111ben1 perse;;{ue111 aos Gentio i;, que appcll idão
o l'acalc11ue, e os ce(tanistas C1uubeYa, os q-uaes tê1n a cabeça á 1naneira de 111itra, e 
1norã ~ uas cahececr~s do. Rio lmbatetul; pc!lo delle, e~ pour.o · n·partado dns serranii>.s,. 
que fqrni;io o íeého dós 111or'ros. C!tá urn atto ·1no11tc, qoe pela &u•\ Ugu ''ª cou.ica chil r11i1~ 
r .-io, na dernal'caçào Jl;1ss-:1do, pão ile tusuear. De outro lado do rio segue por a.lguü1a 
Jistaucia urna sede <le 111ontes, que acabão de t'onuar o ft·'C>U<>- ô• Paraguav. 

Os CIJlllflOS sã~ abundantes CJtl llastagens. n~lles se, crino 1ntiitos servos,. vead;o~ e po>~ 
co~;<1ue lhe .. ~e•:v~rn dc .ali111en10, lo,bo~. on~as,~ ~lgu1I~ aninH.tt:'S de_ ruça pequen~~· efu,-0: 
de· t·odos nprovc~ttao os couros pa1·a c,arnas, e. Ycst11los; te1n p.ouc~ n1ato11,. e .ae t,err1s 
aio cobertas ·de u111a penedia caicaria, cutre a q'u.al se vé111,t1 1: dras dk\~ncLss, e dt ,,..; 
1ni6c.1çõc!'; cria se1n t:ultura o carrui ru, de que se serv-e1u. para Uu~ire1n. as p~DDaJ tloS: 
seus· ênfeitcs. · ., 

Ai aves àquat.ic.as são de diversa;i cla~es; e "'t~ntas, qÍJ.e cscul'ccen1 011 'OJ\tt quando. 
l'Õiio, e cob'rern a l1Jrra 1 se nelta po11são; de qual11uer fórana fa2e10 u111n agradavel vista 
rom· a diversid11<1e de rôres de suas pen nas;. a carne '<Je ntuitas é deUciosa aQ ~·iadar .. 
)>elo 1ado ol'~ide11tal ha biLã n os cavalleiros â · 111arge1u do P'araguay, por não ter rio,. 
que pe41ctte o interi or, d\~!"<la a latitu;lt' de 20.gráos, at-é abaixo· da cidade dt1 C-1trrt·o-
1~s. Estes .Guayc11rós o.u e.avalleirQs,. s<fo conhecidos co1h dilfcrentes no1nes·;.. ' Oo,s '·qu1t 
lta bitii u na latit'r1d e de 21 gráos, o's IIcs1)·a,11h6e.s 1 he charnão .Carn'bás;. o seu pri hc~Jial · 
Capitão, que lerá 00 ann os de idade , ic ru seis !)Óô e 111cio de altura . Os que vive111 nos 
t e_!'ren os, qu,e faz1~111 frentc ·co111 Vil la-1\eal, e corn a cidade d'Assu1npç:io, se t.lenonli
uao ~i.nguas, e <1 ua..~1do vii~ iufc:;tar a C'idade de Santél Ci·uz de !a,,Sicrr,a, são ~Ili · co-
11bec1dos 11or Xil'itrua11os. • 1 ' · , ' 

.• iuti ;;a111c11tc os C6Va.Heiros senhorcavão rnais ~ast.o terreno, o qual pouco a pou·r.o· , 
(o ;~o per ! c~l d' \:O~ll ilS j1o y oa~7;!~~, qú~ r ~rinitão os l>oi-~ugu.szts,..e Ucspaullúcs;. csteSt 
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conílícto, snbem manejar des~rarnerile <ts ·fac.ul(lades activas da natureza. _A 
~oa vida é de eorso, tan to em tP.rr-a, corno peJ05 rios, co1n a difl'erença,que 
nm terra nndJo 1nontados a cavtillo, donde lhes vetn o no1ne de cnvalleiros, 
e pelos 1:ios uavcgão eln ligeiras cantH1s, que i·e~ão coo1 incrivel celeridade. 
Niio se oí;cnpi\o em co11sl1;uir pnlhoças, co1nó os. G.uaúãas; se bern, que 
nlguns alojarnentos lêrn, que são fixos, .e ell es vfiu situal-os nas serras 
circu1nvízinhas, quando, ~om a enchente do rio, se inundão as carnpanhas , 

forçando as correntes do Paroguay, e aqucll cs acornpan!1ando as suas aguas. Os pri-
111eiros, que derão 11htida destes barharos, fonio os antigcs P aul.istas. e já os encon
trárão Senhores de grnndPs nia nad as de gado vaccuu1, cav8lla r, e Jani f}e t·o. Não se sabe· 
o tempo, em. que li ou verão estes animaes; pódc Lern su ppor.'se qlle "os não houverã"o, 
l>Or t ere111 na sna Ji 11gua no11H'S prop1•ios,.t1Jndo aquel les. · q ~H~ te1n havido de nações 
·civilisadas, eonservado o 11ome propri"o, que 1c111 entre os de ·que1n houvcriio . 

Co1n os caval los se lhcrão ten»iveis aos outros selvagens; o-s ~ucsn1os Paufistas, que 
Jlâo sahiiio ao sertão, scnã'<> corn grande le\'ada, ret~ i avão encontrai-os cm ca111po 
limpo, pelo 1nodo co1n que erão aco1nmeHidos. Tanto que os Guaycurús os viiio, 
;1juntavão os ca~a_llos e bo! ~· e at.rindo os_lado~._ o~ a.perta\•ão de sorte, que con1 a vi~
Jcncia co1n que 1ao, romprno e atropela\'"º os 1n11111gos, e ellcs co111 lancas mat.avao 
quanto encontrarão diante . O u 11 ico remedio <fUC t inh.1o os PauHstas de esc'áparern, era 
o n1 etlere1n-sc no n1a10, e amparados das arvorcs, a ti ro os derrihavão a seu salvo. 
No que pratícavao os,Gunycurús, seguiiio o ui;o <ia nnt igui t'lade . _pois fl gado foi causa
<le Aniil ca r se.- vencíd() pelos VetiJes, e a salvaçâo rlc A11111})al 11os,dei;fHudci ros junto a 
ICnselino. qna11d o estava cert;àqo pelo Dictador 'fabio; ne111 era rna is domestico o dos 
11cgros d'Agóada de Saldonha, que 111a .. tárao o prirneiro vice-rei da Indin, D. l•rancisco 
d e Al.mei .l ~l ; ~ois esta ud o os auirnaes dos GU i>YClll'ÚS ~~ltos a 1rnstarc111, corn Ulfl cefto 
~1ssoh10 SI! J•H1tao de tropel para a parte doade o ouvérn . · · .. 

A nação Gua~re urii se divide eru tres partes: n .pri1111•íra, é dos nol:>rPs, a que chamão 
c·:J piliics, <tJIS n1ulheres dcst.es donas, titulo. q11e ta1nbc111 ter» -as tH.ha,; a outra parte, 
•·ha111ão soldados, que obeócce111 de pais· a fi lhos : e a tercei ra, (j Ue é mais consideravel, 
e: a dos captivos. Ass iro cha n1ão a t.odo~ nquc llcs. que apanhão ua g uerra, e a seus 
descendentes, aos quaes triletão conl ruuito amor, sern <•s obrigar a faze r trabalho 
:ilgum. Ha porc1n o desp rezo <l~ reputar-se vileza 1·asar co1n escravos, de sorte qu$?. o 
Jilho despreza a rnã i, que casou coni. escra Tf" Apciar Je ser vizinho desta na<;:iio, e de 
nlgunia famili <;ir idadc, e corr espondencia, que rom clla tenho, não puJc aiuda ral cu
]ar o seu nurncro; por isso só úirei que clla 11üu é tão r11.J11u!rosa cnn10 se suppunba • 
. São os cavalleiros de unia côr anai s e!!•;ura, qu <~ a de cobre, de 'c.statura alta, tanto que ' 
entre clln!t ha lionit•n!I de sfis pés e · rneio de altura~ bem fei tos, envoltos erra carnes; 
t·apazes de resi stirá fo1ne, e á ~<~de,. e endurecidos afl trabalho, ~le uma 1~ancira ine
fa\•cl; notareis pelo costu1ne de arrnncarern as sobrancelhas· e pestãnas; no gesto de 
to .'os rc!!pi r;t r 1buslez, e urn estado de perfeita sande . . 

Tah·ez se d evc~tri bu ir a saude, q uc gozão, it surn1n" <li eta, que guardão nas suas 
en.erinidades. co1 11 endo sómen te ruui to pouco do a1nago de u.tua espccíe de paltncira 
chan1ada por e!lcs r,a1·a nrlá . A !'ua digestão (' perfeita, para u que concorre 1n ito o
' ' agar, cor11 que m asti~ão o comer, levand o por este r11 otiyo 111uitãs panku las de sa liva; 
;is::;irn 111uitos dcl1 cs.ch<:gào á ()X.trema • olhice . .No a r111 0 de t'193, Ti 110 prcs idto de 
Coimbra, un1 y~ lho tã1. ca rregado do peso dos ann os, que 1n<d se tíoha l !Ul pé, encos
tado .c•n u1n h~>1·dã~; por(~ 111 co_m a fnem..oria, tão __ frcscn de qua11to Linha visto e JHHisado 
lia v1da,,Juc p ;1 rec1ã outro Joao do:;. ten1pefs. Nuo se sabe eutrc ellr.s o que SCJtt o es
corbut.o, nern tê,10 lc111br\lnças de rnQrtcs· repenli11as, o que póde pr1>var que t1H.h1s s;lo 
causadas por constipac_:ao. ,·isto que e~tes poTos rHt~c<: 1n e vh·crn ao ar, s.e111prc dc!'arrou
Jlados . Sã!> ra ro~ os dcfeiLO!I do 1·~rpo: vê-se, nh;u1n cégo, ~oré111 ncnhu1n cal vo; ~& 
(•alwllo~. uns têm crespos, outros lisos ecorred1os; os d·en tes l'a n 111al 1;osL ·s, e dencgn
d ns. porérn a maior parte d1•ll<•s os c1111servão att! a n1o rte . l"eu~ando eu qual seria a 
f ausa da 111 á postura dos dc11 ~es, rini a conl::ccr . que é por não tira rc1 11 os de11tes 
11os n1e11 inos ao rnudar, o que não _Í<lZC!n pelo (icr11 t1 si11clo . 111[1110, coru que os t rattâo. 

Este povo conserv a, en1 u111 ar de se111ellrn11ça, o que jfi se. ob!'ervou e111re os J1itlcosv 
QS ÜticlJ:·os, uo~ Vandalos, c_tc. 'l'e>tl vs con,;;~·rv:iv csL.!:1d-0 quietos uu1 s-c:nl>L:nLe 1aelan-. " 
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a:ljacent.cs. Servem-lhes de· quarteis de inverno, pRrn onde se retirão o~·. 
decrepitos. os invalidos, as n1ulheres pejadas, e as pllridas, que lêll) de 
criar lt seus filhos. Tudo o 1na.is, pelo ternpo do verão, são aldêas errant_es, 
que se estabelecem, onde favoreceu tempo e o lugar. Alli se abrigão debaixo . 

coltco, como bem observou o Illm. Sr. Balsen1ão dos outros selvagens da America. 
c:omo refere l\obcrtson . 

As mulheres ·envelhece" muito brc,·e ern carne!I, e tnnto P.Jlas corno os homens fieiio 
nn idade avança ria co1n a pe ll~ 1nuito enrugada, Vi\'e1n os hornens nús, e são os seus 
enfeites pluun1s <lc pen na!', que trazcn1 11a r.abeça, nos pulsos, e nas pernas;· usiío cinta 
de algodiio ti11to da largura de urn paJ1no, e dr.pois que tiYcrão co1111nunicaçâo co1n 01 
lll'spanhóes, as co!Jrern lfc eontas. de diversai' .t•orcs, corn iis quaes faze111 differeulc5 
Javores: ell cs tê111 o beiço debaíi.o fu:ra<lo, e uelle 111ellido u111 J•ÚO da 1-trussura de rne
taqc de urna pen na de escrever, dó cornpdm~otq de u111 tel'ÇO .de. palmo; os 1uais ricos' 
tr111.e n1 de prata, e ' nas orelha& t.a111bern t.razea! rn.eias luas de prata, 'isto ha perto 
de '200 annos, tempo en1 que ruatàrtio a çun filho do t>orLuguer: Aleixo G·arcia, corn .... 
n1ais alg1111s,- q11e deixou, corn basta11t:e prata, na~ 1nargcns do baixo l'aru~uay; 1.JUando 
\1 inh11 o dito Garcia dos serros do Poto11i, o· que deu cnusit ao engano, que (IS Hespa':" 
11hó1•s ti verão de cha1nare1u :l10 da Pratu, L•Or toparem os lndios corn al1$ •Hnas po-rções 
delta. 

l,intão todo o corpo corn a tinta de duas.frurtas tiJ,estre11, chamadas urucú, e genipa
J>o; e· ria pinlura guard;io bastante syrnetria: no eaheHo os 1noços 11ão tê111 uso certo, 
1nas todos os ve lhos trai~1n a 1·abeça ra1Hida ern r-0<la, á sernelhança dos Le igo.s Frán
r.iscanos. As 111ulhen:s 11atf1 t~m daquefta gra(11 irtgeuua da E-.a de AJillon; a e.ara 
Jarga, e as ~ r 1• ssas ti!1tas com q:; e se .Pintão, M faieu• desagrada veis á nossa vista: ellas· 
se 111an11ão pica r com es;>in!tos na test1, fonnando tinhas, que principiando na raiz do 
cabell.1, ,.e 11 aca bar sobre as pafpebTos d.05 ofhos, 11a t'a ce, e na barua. oudc faz.!tn uni 
1adrez: dao l o~o côm ti11ta de ge.nipapo, eo111 o que se conse rvã•l toda á se.a vida 
Jl intad <J s de c1)r ci nzenta. e as 1i onas ta111be.m tazt1n no.s bra~ os uns quadrad os; sotfrendo. 
em tod as estas orrasiões cr.Jei' dor rs: elJHs andài> entoltas dos 1>és até o pescoço ent 
Ulll lf. l' il lll lC pa1111 0 de algodão, O·fH~!IO do quaf f i1 es for. cahir CCd O OS peitos ;,;_, SàO tintos 
de cô r a vl' nu ci had;;, co1n fi!ltraJ brancas, nc~ras. e roxas ; as 111als ussei adns traze1n nt!l
lcs 111u itas rod i11has de conchas po.,tas com a rnad1;epcrola lrarn fúra ,seguros cnrn linhas, 
f or111 a11 J v diU'crculcs vistas; tl'ar.endo hc1n dehu1ada a rnarca do seu cavallo, o que 
fazc111 lli11da 110 proprio corpo: antiganiente u9avãt) de pcllcs de veados: debaixo do 
ya111111 tnl7.C111 uma espede de targa·, o que ua st1a tosca fin 0ua eha111iio ayulate, cousd 
•Jll''. 1lcsdt' CJU .C nasce uma· menina, nu11ea .8e vél'á se111 clla. , . . 

Os nc1orn~) s Slio canudos de prata, e:lfi~dq!I em linha~;• que trniern no pescoço; cont~s 
Jl.O:' puLos, e rias pcnu1·s; e umi1 chapa de prata no peito, pal'll ractura da qual lne 
serve 11111a p!~d ra de s 1fra~ e outro de 111artr tlo: na sua primitiTa usa vão os cai1udos, 
contos, e 11H· ias lua~ de pí10, ç:clrno .ainda hojiJ •il g-11111as trar.em. Usão a cabeça rapada 
até ns cntrnd n$, toda em roda, fi -.:ando c~>herta de cabell os a parte a que chamão 1noleira,. 
rab t> ll ()s, que co rt.ão ue menor a 111aior, que teril tr cs dedos t.lc ulto 11 0 ci1no da cabeça. 
Corri e1'tes rust icos enfe it~s mo!trào que e;· tc t1e~o, ainda no centro da barbaritlade 
brutal. pari>1·c se não pód c• csc u.;.1r de ser tr ib11tari o do luxo e da v3idade. Por .sernprc ""' 
<111darc111 <·111 1\a rcatlas, ou a ca1·all o, ten1 o.; pt;s 111i111 oso~; o a11i1110 é terno e co inpas~ i v·o , 
t :1nto, qu1• t•stando ce " isita os Gua } corú~, 1111 pre!iuio e.t e Coi111bra, no anno d e 1'19i, 
vendo ~ ubir il cor .l a u111 \' Ola11 ti 111, co 111cçi1rão 0111 exccssiTo pranto, !'uppondo q1;1e 
nquclle ho111 <• 111 . vio t1•11 Latlo, se punha eu1 tanto risro. Cr iã o toda n especic de ani1nêt'C.S, 
e passa ros 1Jr,n·iot1, rom tanto cuidado e dcs,•elo, .co1110 pó<le s<ir que nno tenhâo no hos
p ital oos p a~sa ros de Ca1n haya. T e111 este polo 11 111t1 grande 11rupc11s;ío para tccer,_e 
cu11 tra a a!1 lipathiil do!í 111 t1is selvagens, nt <is lra u111 su111n1 0 p ra 7.er eru V<!r cousas estra
J.il ias. e co111 111u ita ulll· 11c<l u 1·11:1111i na Ht<'.· a nii 11ir11a circu 111 sta11 d a. 

O Guuyru1 ti faz <•scufÍ1a d a 111ufher co111 q ue111 t]u t· r Crt !íill'. e de pois pede-a aQ pai, 
que, ~e lh'u ('011ccd1., o fHz do r111 ir co 111 u 11 o iYi!, a p ri 111cira noite j unto a si, se111 q'!e 
t enh a aj 11 11 ta 111e11lo c;irna l, e ao 1rutr o d.ia entrega n filha , sc 111 111 uis dot<.> , <1ue seus pQ1J.Cot 
•111f1•itl'i: , t l' nll o 1' 1 la de ser herd eira e111 igu<.ll ·parte co rn os inuàos nos 1·avallj>s e 
t' tq1tÍ\' OS, qtll! O pai <ii.'ixar por sua lll Orte . U' CtJSlUllH', Cll l!'C <: ll1~S , vir O lliarÍÓO pura a 
caãil Ju .111ulhei·, e o p;i e 1uài nunca_ ir,n is ralla.r t o gear o : st>çuc1u no 1uatriu10111o 9-t>S 
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~e teju1~ares, coberloi ,d~ est~jras. de-piri~piri, b~risoptalmt!~le esler~dídas; 
odo1 dormem no chão.sobre .couros de boi, ou pelles de onças, de veado~;· 

11orcos do m~to e outros anirnaes,coberto cad~ um,com urn grande cobertor. 
de pannode algodão,líslrado de branco, vcrmelbo'!'escuro,e negro·. Recolhida - \ 

h 

' ' antigos Romanos, isto é, casão-se com uma só niulher, e fica o alvcdrio livre a arnbos 
os consoi·tes Jl&ra ~eparar;- se, e p r>der co!ilrahir nova allianca, qu1111do uâo_são co n1.cnte1 . 
tHn 1lo outro; 11u1s estas sep;.1ráçôes bem raras vezes se vêm; parece que~ rece io de ver 
desrazer ' 11111 vinçulo, a que a aco1npanha. a inc'linaç;lo, e o gosto faz a~radavel. 
devc ,fozel-o índissoluvel: este receio fêJz lisonjeiro o.-sonho tfo. 1.uuor; talvez.Jiecessario 
para a dita aos 11ri111eiros annos. · , . · . ~ 

o maridQ orna ~ernan1ente a .mulh'cr: ~· ver,da~e, qu~ bem e'g? 'ftca, pois ell~: te..-a 
um desvelo es.ccss1'vo (\Ili !he agradar, tanLo q tie, ,c1n .scntl'ndo-se pejada, · 11~ta ~ crta-ttç~ . . 
110 ;ventre, p••ra 'q •e 110· tempo d11· gravitJaéão•c, criação da 1•role, ·nao. o h1"corn~110<1cr; 

· isto e1uquanto e Mas não t>assão d1 idildê 'd'e .3~) .anuós,:quc t.l epoi·s delta, se ~011ccbe10, 
e , feliuneute pare111; os ci'Uio. Dize1111~ qu~ 'Csle ~o~tu111e . é entre clles antigQ, ntas cu . 
,pens9 p.!l°i.> con ~rari o, pois eonhccf;'nd!> 2:.1 ~apl tãe11, que terão c11da urn "'º t1·nnos· d8: 
idàde,e sendo tod~i c1HaJJs, só :Jrn t~in u n 1 lil l1;:1; r.a1.ãJ, que rne faz St1i•1for q1u• .estt 
1111ç1io vai a a·cab~ r-se. é que ndla cstá ·e .~que.cido u'm d11s prin1c1ros scntirnentds da 
natureza; porque toda& as cousa~ tê11I tanto anu~r á conservação do seu prQprio scf._ 
que •1ua11&0 lhe é po.;sivcl. t;abalhã9 cru seu 1nodo,por se fazcreua pérpêtuas : as natu-
1·aes, cnl\a unia deltas e111si1nes1nas têm urna v(rtu .lc generativa, c.>rn que ficào cons6r- • 
•adn,i; en1 sua pru11ri 1 cspecie, e os aoirnaes se delcitão. digamos assi1n, crn vereui~se f 
r~produzi<tos 1109 filhol'1 e neto•. Pód~ ~'.l r t.ombem 11ue a causa de ma&are1n os fithos n~ 
'\'entre, seja o oostu111e, que ctte povo -ha de não ter co1nrnunicação v 1uarido CO'IJl a. 
1nulhçr durante a prenhez, e criaç.10 d.os filh os. , _ 

A anecJota seguinte da rá a coubcccr o e1cesso com que as n1u!heres amão a seus -
111aridos. Entre os Guaycurôs, que hab itiio o lado oriental do Paraguay, f~VelR dous 
tlapit.!ies,q l4e Corão muito a1n igos; uru·. tl elies lern u111 tUho.charnado Pa11inio1e;- o- oulro. 
urna filha, que se charnava No11iue_: essas <luas crian~a~, <Je!de a primeiJa idade,mnstra~ · 
vão inclinu(lo urna para a outra; o t.eu1po, ern tez de eníraquecer, 8YÍJor'ou as pai1õe1, '-, ·. 
e por fi111 ti verão o praz*'r de se terern unidos: .assirn vivérlio alguns anno,s,e no de 1791, 
Yierãcs ao presidio t.la Noya Coi1ubrà, onde o moço_ Pànintoxe·se d.tstinguia pel11, seu 
talhe e 'pre~en ca e11graç·1da, e a rapariga I'(oniue por sua f.1 r. 1no~ur11 e genio j ovial; 
u1a1 seguindo a· orde111 dJls cou!!l 1s huurnnas, ern,que nada é Jlcrrrl1•ac11te, P<Íl)inio1e 
t:Ç dcsgqsta de sua a1naJa, e se ap;lrt·a; ell\l o ~•. rocqra, . 111ostra-,he'a s.i:1 ~rn-raz;lo . sua . 
pouca '( é, e corntudo ellc p ~ 1:siste na r~~oluciio, e a~ retir'a I'""ª a alJêa do .Capitãú 

' ' 

Negro, qu~ rn
1
orB do latlo nccident1l 11.o Par~gúay,. Desde ·aquell • hora .cú br .io-se No- , 

:nine dei ~ rna 111ortal ~nclnn.~olia; seus olt.os, sunito &ernpre chorosos. pro.curava cuco· ' .. , 
-hril·os até das suas ruais intimas an1iga!I;· as~irn 1>.assá rão.~1e tres 111cz'cs,(J1J<1ndo um dia, - t 
eistando deitada 1111 sua (:ani.a , lhe derão a n!)Úcia, <1u.e o 1eu des1ca1 uaotido s~ tinh• 

,casado \COrn u1na rapari ga- 'de !llenos e:;phera; .Se lll8 · se então Nouine n'a c;nua ·co.mo 
ori·ebatadn, J.:ha111a' para jun~o de si urn pequeno lndiot que era.seu eaptifo, ·e diz· lhe, 
na presença de varios: Au.t('crices, és 1neu .capti_vo ; ·dot.t-t'e li~erdade, co111 a condiçãe 
de que te cba111arei toda a vida P.1oin io1e . Kntão seus olhos dei1árão correr cHluvios 
de lagrimas pelas suas ll'Íste~ faces. que ella,de eovergouhada,.{1uii occultar; e o arnd t' 
ofendido. não pcrrni lti r11Jo paras5e es~a violenta conteudit de duas poderosas paixões. 
l he motivou urna febre arde11te,co n1 a qual aQ outro di a pc!rdeu a tida .Já quando o espi- ,;: 
rito razia os u lti rnos esfo rços para dr.sped ir -11e do crgastulo do coq)O, :is u lti 1nas palá\' ras ' . 

· que se lhe ouvirão dizer,forão-Lac<tquef!ielle Paninoxe-q.ue quer diier: ingrato Pani- ·· 
uioxe ! Pouco tardou que o rumor dcsra iln a1atuia1la 1norte uãr, chegasse aosouvidosdo 
des!eal rnar ido.quc não de i1ou nessa occasião de da~ 1nostras.de que tinha u111 coração. -

Entre os Guaycurús. ha ho111c11s, que affectão todos os 1nodos tfas 1nulheres; veste111· ·-
'e corno citas, occupüo-sc c111 fiar, têe;,ir, fàzer' panellasyetc. A esteschan1ãu Cudinas, - ' 
n ome .que diio a to1lo .a ni111 al castrado:• Vi ie cada piu·cialidndc cru ca~as Vortatei1,, co·· 
hertas de esteiras de uma cspecic ilc j u.nc.o,abertas 1)cfos ltld os ; quand o cb o v~~ a esteira 

, t.orueçn a vasa r; C:'fl' egão-na (Hír tlentro com. vassouras, c assinl ,·e-dão-·dc alguu1a sortc. a
agua. Durulc111 sobre pellc~ d.e .ani1naes, e úc dous pequenos feixus tle p-alba,que ser~ - . · 
v~111 de ~clla ln; 1111:41 !.l'~rcs; f~~cu1 1.r:tres·~·e.irõ s-~ e co b,réru- ~c co:ü o p1un1>, c(}:n a e~tcir~ 
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wna turma a um tejupjtz, os câsados dormem ft uma parle, e ps so-lteiro~ a 
outra. Ajuntãu-se em matrimo~io;· r:onio 03 animães, voltando a mu1hcr. .,. 
IS costas á seu marido. Todt)S são ·p,0lygamo's, sé bem que comm ummenle! 
catla homem, não tem mais de tres,uté quatro mulheres. O marido não .levã . ,., 

. . ' 
de cntrecasca!I de certas. arvores,OU ·Cl)Ul'OS de vcado5. Comem todos os .animaes iiJ
vt·stres. jaearés, ~ucurls; todos os p~cados,.. e sevandij'as; castanhas; pai mitos, e ~lgµ· 
mas batatas hruvii•S, tudo a~ado. ou cozinhad9 º'"" bastante sordidez, sen1 outro 'ém:" 
pero, que o, que lhe Já a forne. ·Nésta 111isêra.Yetvid11 vjvern 's&Lisfeitus, sena appetccere~~ 
&$dei icias de Ca pua, neru os .thesóurcs ,Je Cr~so. ' As r11oçi1s .. ta~q coua~rn .n1uítos an imacF, 1 

que o~ hou1ens, velh~s, e,rne.ninos«cõrnerr1, Os hor!1e~1s cuida~ ~'ª ~~ça, ·na .P~sca, e cr111 . 
trrar carand*s e palrnrtns, nos (/avatlos"e na gue,rra ·; as \nulhe1·es ha9 algoaao, tecent 
pannos,'.cinta11,:,f~zem corc.las;. lou:çaíc este:iraf.. No 111istcr'da c.oziuha são occupados bs 

1 dous ~<fios' iguahnéutc: rome"m •quát.ro ,ou.''ciuco veze~; oesd~ qu.e nasee o sol, a~ •iue ó·· 
posto: e passiio l.<>da 1t no·itc!se111 çJ1ne:r--.'Os lhterval'lo.s d'e un-a ••outra cornida\ lev.iü> P,'()1 

rcgi1ço das lllli'lheres '; .e'llas'se Q~up~o err~ arrancar-lhes ;os càbellas d11, barb~. 'dassQ+ 
brancclh'!ls. e. pestpnos, e em pinta·r.-lhés o, rosto, e o ·corpo; outras vezes os ~aridI>~· 
fazc1n ás muJhPres os n1esrno.s ser.\riços. São 'fieis, e verdade ir.os no·s seus contraçlos. ,··. 

" . '. . 

Quando a' noite é clarri, aju-nt:ão-:se QS rápaze11 e raparigas na frente de seus po-b"tes 
toldos a brincarem: btilha nos ctiv-ert.iincntos u1na candida alegria, te.ndo elles algu- , 
ma cou~q de fer~zes, corno passo a ·descrever., S~is hor11cn~ forçoso~ pegão e1u 
urn panno, daquelles e1n que i;e ·envolveru as n1ulheres, e esteud1do,rnn11dao asscutar.-

·~e en1 eirna u111 1nenino, depois corn-evão u sacodir o pan110; e todos dão sacólões a un1 
lr.rnpo, Ílnpcll idos dos quaes, ~ai .o rapaz aos ares co111 su1111na violencia, e CQ111 a.rnes-
m11 ivolta abaixo, cahindo sobre o p:tJauo, na posicão que succede; e ao n1es1110 temp,.o 
lornit a ir aci111a, rnovendo a úm coracão hurnánó rnais lasti1na,que divert.ilnento. As 
1nulltere!l, pegando u111as na1 mãõs ~as outra:'·, fecbio urn circuJo, e depois sabe u·ma.1ci . 
correr en1 roda com muita ligeireza.; rio níeio da carreira, urna das do çircl!lo'-csten.
tlendo 1110 pé para trai. ernoaraça a outra. e. a faz ás vezes levar lastituosa q11~1.1a. ; _<Jo 

qu~ cahe vcna para o lugar da que a,.derribou, e esta vai levar un1 tornbo t~ vez au1da 
tna1or. ·. . · 'V ~ ' 

Alg11n1as vezes dividem-se as mulheres em ;dous bandos. e de cada .um. delle.f sa'tíe 
uma 11 descompor de razões ao· outro bàhdo, e aquella que diz 1nois no111e~ injurio.sos, _ 
~ca vencedor11, e. 6 appJauaida por grandes, rhadas. Depois ll8S~ão ao ·pugilato, eom O" . " 
qual 011 horncns acabã o' os 9uas co·ntend~s, e jlirnais usão ~e arnt!lS nas brigas. doru,~sti~a!, . 
" · N~nhun_a. uso fazern ·do canto,u11s.a O,u"i·re1n os Portuguezescan~a~~orn nael .od·H1/(jc~~ ~ ., · 
.qtuas1 e1rat1cos, e · nosc,antos _~udos~s ~Jnuttl)s ve.zes as n;iulhcres ~~ll\.19 correr liJg..-,J1nas~ ... 

, tal é o peder d~ rnusiea,ainda naquclll>s.pov:oi;, ero ,que só oh~a pclo" estin~al'o ~o ou_vidor 
· Na1s f,,sí11s co~rena cava!hadas :' a~ 101,1lb.eres~que siir>" nsseiadus, botão' sobre pe4uenos 

feixes de palha,°que ,Jhes Sérv6 de seJI'~, ~IJt paUllQ (fe CÍrlCO ·pahnoS ern qu<;idra, pi.n·t~~O 
co111 cont..is, e conrha9, J ·qual. serve d)', ~airel e capelladas; ~ catJcça .to'!Ja guarne:ç1da_ . 
d .. pedaços de ar1unc de bacia~ que têm li:e.s dedos,dc largura, coru gui~o~, e una,_~ ·c.ha.p!l. 
~.e pruta na teste.ira. Corno 1fio usão· de estdbo's, na accão de rnontar a cava li o," a . 
n1ulher pega nas crinas. e· ergue o pé esquerdo Pl}ra Lraz; "o maddo,seguraudo-lh@ no 
pé,a ·aju,la a cavalgar. Os bo111ens ·andão ern peito, e juntos os dous sl'xos. co·rre1n or~· 
ern urna fileira, orà er!l duns, fazen<Jo alg'Unias esêarantuÇ'ls; e correndo · pa"relh8f., 
acab:io ·li· fu~cÇáo, acompanbaud.1>' ·a um, que apparece em fiõura burlesca. Os ~ulrO.s' 
h.rin11uedos' são.urnas vezcs,corn .azas de passaros nas mãos. parecendo quert>r ir~1ita·r_ os 
Perôs; · outr~s,corn os 1nãos no chão, investem corno touro:;, ou saltiio cotno sapo~. ~11.l 
todos at~rã'o pouco tempo, e nelles esnterão-se rnutuan1cn'.t.e os dous 'ex.os por agradar 
urn ao Olftro; pe.lo que Jevemps erer. que o g._lanteio 1111sce e111 todos os povos, {:hei o 
de gosto vê o p.ai, e a Jniii saltar ern roda de !ti os tenrôs filhos, nos quaes (Juasi adp.rão, 
sendo cru rnocas o seu cruel .verdugo antes de nástorem. Os filhos ncnhuru respe.itQ 
tri,butão aos paiti, e até dão provas lle ptJuto arnor. ' ' . · 

Est11ndo os Guaycu.rús juut-o·s, quan(lO •1uercn1 separar-se, o mnis abalisndo dell,e3' 
l~yauta-!le, e a ~ada urn de persi diz: \'a1nos;c depois de· todos lf)e respQndt!reTp- que 
s1n1, é que se apartã~. TQdo esie por')._faz uso excessivo ~? :ta,bac'o; os hon~ens caxirnh.i6, 
e as ~nulhcrcs trazern S!?!nprc 111<1scll .entre· o beiço . 'lcbaixo, e n ,gengiva. Ellcs na() 
co11heceu1 Deos, e por iss~ nas suas calarnidadt's a nnda sobrennt~ral r~c~rre-rf.l·· i:eS:t~~ -
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a mulher para o seu tejupuz; ellil fiea, como estava d·antes,r.1n éomp:inhía 
<le se~1s pais, onde o rrH1rido a procura, e a sustenta do que lhe trai·. yra, -. 
como cllcs a_ndào vagando de un:; ·para <')Ulros alojarúentos, e1n cada· uni 
delles tern cada marido urna n1ulher, á qucrn leva o que ca~a, 011 t i que 

.. 
jiio o apparcci1nento da~ sete c~trellas, niio corno Oivi iuJadc. rnas por ser prccur<;t)r d1> · 
tc1npo de sazonarccn uns e.ocos cha1nados Bocayuvas, fJUC lhes servc111 de precisa 
aliruento. 

A ,res(HJ ito da s.ua ori::rcnl, dizern rnil d1>~atinos; n1~s longe do p,rt~tendcrc10 clcs t·en 
Jcr dos C~o•, co1110 os ,lapoaezes; ncin cffet·~;ll'ci11, cn1110 11~ Romanos, o ~eu ~omulo e ' 
l\emo, criados_ por urna Oeosa, na figura de Lo-ba; 11 cn1-<.~111fim ,1:ort1t1 os 1 ncas, 11.cscende
reru do sol; ant.es co11Lão esta hu1nilJc historia : dizern que d :•pois de sereril criado:s 
os hotncus. e com elles rep:irtiditS as riqu<'zas. un1ll ;1\'e de rnpiua, quo 111l Brasil cha·. 
111ã-o Caracará~ se lastimára de não haver 111) 111111.Hio Guaycurú.s, qtic os cre;~fª• e lhes . 
déra o porrete, n lança, o arro, e as frecha!r, e 'uissera, tfu_c · e J111 aquellas aru1ai. (;1rião ;' 
J(uCrra às outras 11açõcs, das quacs to1narião os tilh11s para capth'os, é roubari.õo "que 
podcssen1: ruas a este seu creador·não tributão culto ;i lguru, antes <> 111atã,o •:s ve.zcs 
que podP.IU. Sahcrn que ha Ulll Deo-s bo111, po.ré1n uizP..11, 11u<: 'ce1n ell i's nada ·SC e111ba- . 
raca, e que ha dcrnonios, gne tcntão os 1nortaés; rnas ib'ltOl'âo' os ju;0111ivs ~r~a!'tig.Qs,dit 
Yida futura: sabcrn que a· allna é irnrno1' t<l l; ~rê1l1' que;. 1Jepuis 1f~ r11ort1., •1s·dos &éus· 
<;apitães, e dos _cirurgiões.se divert.ea1 e passei.ao pelas é.,?tTellas; que as do povo llcão 
errando junto do l'~tniterío. · · . . . . -
.. l~arece·ulc .ver crn unia das suas, hi?torias uma noqão e noll,r,i·<! . confusa.,d~ Adão. 
J)izern· al~un!!, que sempre clltrc ol·lcl\ 111,uvcra lcmbn111-Ça de 11111a :· gra1Hlc . •:b1iva, (tUO; 
a1agára o u 1 iiver~o ( 1 ~ . Ao sol, á lis-a,Vcn us, lUern1rio, ernli111 a todits asestréllas, que 
por SU3 graudeza OU fi5ura !IC ( ate111 l"<'COIOIJICUd:t\'(1 Í!I Ú vista, d:10 HOlllCS diffCJ'ClllC.; do 
•1ue gcràlluente dão a to.da! as estrcll •is j 1111Las.. Distingue111 cor11 110111rs os quatro ven
tos gcraes; e nas suas •iagcru se goveruJn ·.pelo !IOL .. Contã1) os ,~nnos pelas v.<'zcs quo 
dào-'fructos aS'arvores silvcst1·cs, e assi~nalão ·n11.; troncos· co111 córtes os 1uezes por lua~; 
~t!l horas JV<l ·t altur;} do sol : .cxplicio os óumcros trt <)$lra:id 1 03, ~derlr>,;.das . 111ãos; e 
<los pés; e quando h!l 1nuíto do que quere1n explícor, es i'rc~io us 111ãos u1na n:i outra; 
e sendo a cousa do g~nero 1nasc1,Jlino, diLe1n na acção de csl'r.cgar as ruiios-:--Orry, e ~e 
·do rer,ninino dizern -elcõ·.- . . ·.· ,, ~' . ' . . t . ' . { . ., 

Este pavo selvagem se a1na a[ccluosan1cnte, e vive entre si crn urna doce h~irrnonia, 
-sustentada desta arnizade terna, que faz a form osura da vida. Nas sÚ<ls cnferinidades, 
não usão llli\ÍS que C;u·rega rc111 ('OIH 35 11\ilOS, e -cnuparern CO IO a boca a parte do lorida,e .. 
nenhuma notici·a 'ou conheeirnento têru da -.:irtude dos ·_tres rei11os·vegeta l, ani111al, .c 
lnineral. Os seus cirurgiões usão d.e Yários enganos~ p:cgào em u1oa. cabaça, co'n:i bas
tantes pedrinhas dentro, co111ecão a sacodir, e a canta·r nüites inteirâs co-rn voz d esauri-·. 
da, cou-trafaze11do quasi ao 111cs1110 tc~npo o canto de diversos pa;;saros, t'11ze111 crer aos 
seus, que na .. p1eila occasiã(• lhes •en1 fall ilr a altna do enferrno, -e dize1n se hil ~lu rnor 
rcr, ou não~ e quando querem ''aticinar ,alg1rrna.cl,) usa.' cantão da· rncsma fórrn:r; e coru, 
rnil rnovi111e11tos, que faze m corn a cabeço,lirão ·tontos, e, naqucllá especie 'de t)llthrfo
~uez, prcdizern dcsatí11os, quacs outros Laponios, corre1ído apressauos Clll vo ft. ~s para 
-0s suas casas su btei·ra n cas. · 1 • • 

Qu~ndo · ru.orrc ali.;111na inoça rica, pintão-nn, como se estivesse viv~; botão-;-lhe contas 
nos pulsos e oas perniJs. chapa e canudos de · prata no .pescoço; envolvcu1·.na •toda cqt _. 
u1h panno pintado co1n tonchás,c depois a cohren\ Có111 u111a esteira fi11a:c assim a lera 
a cava11'1 u111 dos parentes ate o cerniterio geral, que é u111a casa coberta com esteira, e 
nbrrta {IP.l os lados, onde cada faruilia tcrn dividido con1 estacas a lJarte que serve de 
jazigo aos .seus .• .\Ili a cuternio, e.sobre a sepultura lhe_ 1leitiio o .. íus '' • a cu ia, e~oulra~ 
cousas do seu uso; e se é homem. ilic dei t'iió o arco , as f1;<.~ch11s, o .porrete, e: lança,. e1u 
firn as armas, e trastes de'que •• ~ava, e 1nat1io junto du rerniterio o cava ll u ena ')tle_o 
rallecído foi levado, que é o 111clhor qu,e elle possuio; e se e1n v~ da foi guerreiro, 
enfeitiio-11.c as arruas co111 tlor,~s e plumas tle diversas cores, que todos os aunos reno
"4<>. ·!\ludito p nome todas as vezes que lhe. 111orre1n parcute ou escravo (2), e leda a 

' ' 1 J 1 • 

(1) Isto certamente é do autor. 
(~i l'arcce-tuc sen1 funda111entQ esta noticia. 
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pesr.a. Tttmhem estes dcsenhiiQ na 'pene dive;-sa• l ct ra~ e fi~nr:\s, 'pinlar)<lo 
a face d1~ urucú, de tabatinga e de genipnpo., que é o corp qlle tingern de 

' .. ------- ----- ·---
,rnrentel l:i fa7. u1n excesiiivo prant o : :is nlu lher<'!! , riiornndo e <"anlnncl o (!) ro:n roi; 
Jug\,bre,repcté111 os passeios, os div(~ rtímen.t.os . e os trnha! hos ern qnc .iunlu~ ns~i· ti.}1) . 
() tptc b r? lll ílt(>stra ser o uso das car·Jlid ~i ras gen~I en~re J•O Y O~ in r.uJtos. i:~lh~. ~ i111it1*-

\ ç.!io Joi; E~ypch> s. sc privão dos nH•lh orcs alimentos; ni\o l.1viio o rnsto e o corpo: 1~fit• 
n1pão a cnheçj , ne1n se pintão;a(é 11ue as p;.i:·eu tc!', .vendo a 1nuita iuilccrarffo , ihrs 
peden1 rep~ tid as vezes que irão abn nd onar ta11 to se11time11tQ ; e co111 pouta difft·rcn:·:t 
faie111 o 1ne~111 n pelo~ captivoi;. · . , 

' O jar;.;-iio do Guaycurú é à '1nai()'r parte ('ollÓcado, i\bun<lante (•n1 phrtlses, e nomes : 
~• tnulhcrcs se cxplicão qu'nsi s.ernpre diil"cn'i1t cs t.l os ho:neos, c9,rno por cxe111plo. p;1r· t 
di zerern os ho111 e11s- r11orre11,-dizen1 -alea.-C' as rnn lh,•r<·S - gen.a: pa ra dizerr rn, 
vou par11 a tnin ha tcrr1t,dizc111 elles -Saragigoypilo,c ellas-Seragir;oyoi. : n-0 bchcr d i.~ 
1ep1 os ho11H~ns-jaguivâ. --e as rnnl hcrcs dtz ü111 - ja1rca ; el!cs i)11ra. diz.e r.em hornem, 
d.it.e,rn-~1 ulegre, - 'e e l_I as-agufri,f!-· - ·M 11Ít. il~: 1;úusns n;s j~O O d C Ili n(> .Jl?tu pi do. ;.\ rro n U n -
c11t e m:us gutt:urn l. 1ruc 11 azal: a pro fjor~·ao do que q uere111 c11c;H·ecer, êurrt'g110 sobre 
a vot., e C'O lll as mãos, e grstos ac1J1n p :1 11hão o ti iscurso. · 

Eruquanto o ~c u ~ovcrno, ruostrn ter pri1,1t:ipio tú m :is out ras n '1ÇGt'S ur. inf.1 nci,1 d.a 
mundo ' nos primeiros tempos. cada p;ii e ra o natur~l le·gisfa{lor da sua f~rnflia, e 
ar~iLTo da ile<piena sociedll<lc qu e lh'e era su.íeit.1!', cujos i nteres~r.s çonsí<leraYil corno 
proprios do amor pa te rnal. F~z o ternpo, <pie os lilhos destes Gua-ycuiús os t<•r1e.Iecora-s-' 
•en1 .co1n ·o titulo de c•~pitiies; e por i 11 de pende11te i}u n s<'j~ a,,sua au torida rle, ysão 
delfa com rnod eracno : a 11<~ci:-~sidade, crr1 <J.Ue ~e vt'\1n de nssoc1 nreni os outroi ,rios seus 
t1·ab}1 1/ú)s dQtnesticos, os obrilo(:t a 11ãü·s1!re111' altivos ·pf>;11 bs seus, ~tloré1n ~ãb guerre i rús. 
Todos os annos sàher11 a rnatar os Ol)tros sr lvà'-t'·ens, e p'rc nd (• r p 1ra captivo~ as 111 ulhe
re~ t: crianças,; a eH11s, qu e tên1 a n cé1·s~i 1i:1de d e precisa r de ·lcitC', C' sr. ui rnai, a rr111'.. 
lher da<iuelle que as apauhou as cria· em seús µroprios i)ei t,OSi ainda que sej;t de idaue 
de rnaís de õO annos, é 11u11ea tc r~ha. cria1lô (2)., · . . ' · - , 

Os (}uay('urús,' siio tão ;oherl.los, que a tod (1s os G<\ iltios '('.onfinAntes tracliio corn de~=
prczo ,~ e cllcs de nlguma sorte o respritiio : as~~"' succe<Jc á na ção Guaxi, iia'Yitantc das. 
Jnargt-ns t.lo Rio lrn hotatiú, co111 a nação G11.a·na, qne 111 11i tas vcz1?s é 11rnior ,,uc a dos 
aeus oµpressore-s. l'rcs~!r:1tc111 cntc vã'o conbecendo <l superiorida.de po Sl'U nurn cro, ~ 
sn<~odiut! Ó o jugq tyrannico. a que c.•~taviio s1ih·mcttitlos; ta11t.• qu..c 110 a11no de 1793, no 
rne~ tle Junhó, vi :?rüo ao presidio da nuya Coimbra. 11edir prot1~ccão aos PorJ11guczes, 
Rtais de tre,,eutos,coudu~itfos por urn· sobri11ho do chefe da su;i ua.çao. ao qual cha111a,1 
c~pitão Guactl, <111c e1n li n~ua gera·r quer dh~er, gtan tlc Este sobrinho 'd o ca pitão 
~uacu, f,Ji ma11flatlo c:o1n ma'is cinco~ ca pital <le . ~fatto G,rcsl'o, aon rlc 'o lllrn ... , ~ Exrn. 
8r. Gi~neral o 1na11dnu fardar (\· sua custa ·co1n fard" encanandá, ngiiloada de. ouro, dar
lhe sapat"s, tivclas de ptata, botas, carnisas dé punhos.. 1baslão ,e 1)11't1:as <~u~as de valor! 
1usten ta11ú o--0 e111 seu p:1facío tod o-o t c111po, qu e se demorou' eru V ili a-Doa. Depois disto 
continuào virá Coimbra ind t'ppndehtes tios Ga;1ycurú >. os qnacs tem n,as suas al'dêas 
lrsciio~ d~ diversas .naç.9és, corno s~o Goa·xi!4; Quau ,t~, .GuatóS,, Cayv11ba~ •. Hororús,, 
Qoroali, Cayapó~. X1qu;~os. e Xaruocucos-.. . f<:sta nação, pela surr11na llCCl'Ss.1p11t1e que 
te111, vcn~e os hlhos áos Guaycurús {>Or machados e facas. A. todas est as nagoes f<1ze1n 
os Guaycurú~g_uer ra cruel, edellcs são tcniidos pela vantage m que rê111 dos ca\•all .is, e 
llrill»S de que •usão1 n saoer: OS porJ'etes, que éu111 páó de 4 até 5 val111 0S de COll1Jll'Íd t1 9 

e.uma. pole;.\,âda ,de dia1itetro; a. lança, que ~e1n potico rr1ai or grüssu'ra, e 1!' p rJJ mo~ d~ 
comprin1ento~in'cluida a choupa, o terçada, ou ·f11eio; est1:s duas ar.111as 11 lt/ 111as têm sido· 
torual:las 1tôs Portuguczcs e Hespanhócs, ._. alg.urnas co1npradas a t!Stt•s, que inaoverti •. 
da1ncnte lh~as tc111 vendido, e o ar<>,o e frcchas. De todas C!'t;is ar rn ns se 1'1: rve11: quantlo 
1Jndão de c~vallo, pela fórn1a seguinte: at1t o lndio ení volta do c:o1·po uma c11rda .. ~ 
corn-<clla 11e cinge ouda vez 111ais, á pr~poh;ão que lhe ra:fu1 o ali1nento, e cni-re e(la. e __ ~ 
çorpo prende o purrete 110 lado direito, o lerçado, r. a, faca 110 e~qul' rd o; · coai n 111ao 
ewquenta governa o cavall-0 por urna deli(!ada co rda,• q ue traT. atada na boc11:<10 cava l11;. 
no qual aud._a .e;n pello i á uraneíra dvs N"u1.nidas, ou 1:artaros, de lJ Utl , :H'~u n d o uut 
auto·r 111oderpo, desce11de1u ' os se·lvllgens du ~rneriça)., e co rra a !não ti ire i ta ~nenêa á 

1 • 
< ,., ' ' 

· r t ) .,qui !;e contrad l1. o :a·utor, porque antei; disse qne elles cle~ron'1 ecião a musica •. 
(! ) Isl.o tlá indicios de poucu versado o uuto1· nv.:; u~os deste poYo · 
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prl''º as mftos e os pés, os labios e as or1~lhas~ e como Lódos a1 ~ ario:.a cav(tUQ, 
t i1nto hoH1ens, con10 rn ulhcres, cada rnulher trltz e1n orna perna um signnl, 

Ja11ça. se1Ítlo que Í1ão usa della o que traz :- rc.o e frecha. Anrlando cn1b:1rcad ó~ . o remo 
th1·~ sen·~ de ar1na por !>er 11po11 t11'10 etn an1h11t1 as extrenlidatl.es Todas as ar r• ' as de pilo. 
cli1e111 rll cii, que ant<>s de 1·011hecPren1 o uso do fr. rru. f.ortavão co111 peil rai;, e lnvn1v;lo 
t:o111 d t> uu•s de a 11i111ae~; por sep ilho lh t>s scr,·e até h oj e uru .caracol, &o qual q ucbr~o 

.. 11 11s costas, 1' carn·gantl o na 111adcirH,a :i li züo ad111 iravd111 en ~c . 
, Quando estão para sahir para a· güerrn, el e~erli ao capitõo n1nh moço. qne e11 t.h crl'l 

illadé de to111ar as :ir111a!I, para d1 i> fe: e os c·1pitães a11ti go1t os,acon1p11 11hão ~01110 éon
~1·lh t>i ros: o seu 111 oiur a rd il~ a tr~iç:i o , paril o que suo destrissi11105 ~,, di.a da pal'
t i1fa,scn tn do ua sua pobre c11 11111 , se111 as tere1noll ias, q ur. a vai d ade i 11 ,· e11to~ cm sc 111e
H1a1,1.tP.s actos, espera o ad ol rsrcnte por todos os que o hão de acon1pa11har~ e cada unl 
'dt! per~í. ~cgu11 d o a sua gratluaçi'io , vérn r1' nder oheJicncia á nrfl i, t~ it nutrice daquell e. · 
que é 3 prirue ira vez que suhc a ,sen1cl.huntf'S eanprrzas . Cosn voz a lta e ento1d1t, e os 
·olho~ 1u11inndo r m lagri 1116!',co1neçiio a rept! til' as àcçõe>s fàrnusas dos seus atítcpassatlos, 
t'1hort.:1ndo a irnitnl-os, e que antes morrão do que fujão. 

V{•jào a~ora se 11s 111a1ro11a:1 Rornanas; se a Gre~a Arxilonicle, ou Argclona. corno lhe 
·chaura Plularco; se O. C~thari 11a de Vilhena, ar mando os filhos para a restauração da 
~·11tr i 11, 111oitrárão 111ais valor. qu<i cstas,bnrbara!l . Elias fazem, a rneu ver, 111:ii o r sacri· 
fi<~io it honra e1n 'deseja:retn a11t,cs " niorte a seus filhos, dfi que ~ohreviv::iü ,á infa111ia, 
do que 11 1niii de Nero e111 querer que o til ho rc iilassc, a inda que disso se lh~ originasse 
n 1nortc. Qua ndo os [ndios ca va l lc i.rg~ vão ;, guerra, e tcsn de passar po r al;;urn ter
re>n o ot·c11pado por povo par<' lll<>, ou a111 igo e all iado, mandão sete sol .ados 1tcli a11 te • 
d a1"1~n1 parte d a causa dell es por a Ili p:as~n rc 111. os quaei,chegado!' á presença do c:1pit;iO 

. 11111 igp, l't)r111ão·sc e1n utna fil eira, e o do cent ro , (jUe .é o mais u bali sado, dá urn passo á 
f'rcnt1', e vollando aos se·11!' diz, a cailo 1i111 ; qlicro, dar o reC.1do d(/s nossos c;ipHõcs, e 
th•poifl de todos lhe dizerem qur~ <l ê, é que, voltando ;se ao ('b cfe, encruzandn os hra~~os , 
co111 o rosto ~rav, e. dlt a sua l'lnl>a ixada, e ouve, e da resposta, que tambetn fia dos co rai· 
panbciros · volta a ell es,e d ii-lhcs : já de i o recado: entã 1.1 se· reti rllo. Na occa~ iã <> do 
~: 11 1n ba te t'rtd os 01 qu e têrn, vesten1 uuía camisa de pell e de ouça, que lhes dá p1·lot joe. "" 
Jho11, a qunl jul~ào irnpenctravel a todas as a'rfnns <; tfeus ivas, nu•smo ás bailas . Krn• 
qu1Htto dura o ataciuc, tocão algúrnas veieli urna. graude busina, e íazc1il graudet 
algt\7.lll'l'llS . · _ , 

Eru voltando da guerra, snhem ns mulheres, e os caplivos a encontrai-os n-a cstradti 
dn aldea, lQtuão-l hes as a rin .i ~ , e as prei as; e se tôTã!l bcn1 succeq idos, faze1n-lhe niei-
Las fesl.ai'. Ao rapaz. que pri siono u, ou ro otou. pela prin1eira vez. é obriga_da a ruãi a ~ 
fn;<er moior(•s fe~ta s, e ttar re~al o aos outros; e ppr esta vez, todos se ernbriagii o eotn 
urna rspede do agunr<lente. que fazet~- do 111cl d~ ~l,>elhas, e agu~ . Usa,·ão os Sarn!l t• 
tes n111ndare1h ler t odos os 1u111os cru pr~ça publica as boas acções, que os setJs l inhão 
fe1ito oru favol' da Patria : uão sei julgar qual destes dous -tosturnes aoin1a mais a 
mod e l 111f <>. · , 
~ Cor·ria a (•ra de 1719. pouco mnb, ou meno!I, quando os Guaycurí1s se aJliárão com 
os ont~-0s ~t~lvugcn s,dcno111i11ad os Payagoas, os tjuaes po·dc1n-se te1 pnr aanphjbios, pel·o . 
fl.1'1,11\qe u:so-, 'IUC l'il z.crri das nr uas, :e pelo 1nuito truc nclla são· destros . Depois desta -
hltiança é que os <'Avalle. iros <l pre ndêrao o U!W das canôa~ . qut são de um Só' trc. nco n1al 
)à,•r1ulo: ju11tos, fizer/lo nos '·01nn1ereiantt'!I , que vinhio d e S . Paulo para 11s 1nin1ts do 
Cu,yublt eusiJarcaJos 1?111 t a11õ,1s, os estragos, que e11tro agora a referir, e descrcTer .,Corn 

.. nc~c·ler;tda pena, niio contnrei o mod•), co111 <111e os ·Portuguc7.es rorão sc1npre atacrdos, 
t1t~ r11 j n d~v-idua1'ei oi; parti <: 1 ~ l a~Ps ~lconteci11.1e11Los; 11orq11e as unic(as l~111 !'rllnç,as~ q1~e · 
e11conlr.e1 'le~st:s s11 ccessos, lur11 0 tirados dos ª!Hll\tlS da ca111ara da V1!1a de t;uyab<t., 
undc se ach:\o hasta11terúe11te i nfornres, e uíe foriio co1111nuoicados pelo seu Dr; juiz 
de r<lra, J\lnnof'I de :\1 oura C:ibra l . · · 
' ioruus entrados nos 51uccessos de urna época, qu~ nos desa fia l\s au c nções. par~ Ynr. 
llJI Ol4 ·ôc. u·1n ~olpe tle vista 11 tig ura t. ra~ica, que se nos· pr inci pia a rciwl:'sentar . Eolra• 
i11os U'V(H' 'OS P1'1r1ugur1t·s. qo t fli•s quatro pnnes <l9 111u11<l o tc rn sido u aú111iraç~ 0.. e o 
tt-rt·or dos sê it'S ha hila11t i'ioõ, fe ítos 'a.!{<H"íl () a lvo clà incnnsta ncia da fortuna, e a i'rriffli6' 
do~ selV3l{cns. Bft.t ru mos n o pooto Ína i ~ ti·abalhoso desta hi!'tori a, ond e tef1l\o d-e ca1ni-
11bnr w 1tlrca o sent ir n11t1~o. 1111 e s1) faúa a-0" PayRgous auton!s dos 111ales. qu~ S111fre-

. UH>I iv-llre '~s a.guu:1 do- Pan,1 ~ua y . e seus co11 fiucu te·s ·; er ro, q a ~ nascia de s11ppor·st: as 
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qne' é o 1la marr.a do seu ·ca-vallo. A:; 1n i '.1lhen~s s:in geral1 .n1~.r;itc h~1n fe·il,1>, 
~o pé pequeno e delicado. O n1ais co1nrnu.tiré uuda~·e1n núas; cobri11d:o · a~ 

~ 

dun~ nacões sem altiauca ahn11na, e os G1111rcurús tolaf 1ncntti ig11or11ntes do uso 1l)l!< 
~a11ôas, COOIO muitos a11·11os forao. l'oré111. i;abido ~JllC nJo f91nos Íll5uftados nos rtos 
auLes da aUiança, que fi 1.crão e!:ltcs dous p. lvos, dtven1os dar o primeiro h1.r:ar aos 
Gu11yi;urús, 'priucipolrncnte !ierido os l'ayag11a- tão pourns, como , r-ão. poi:s q1.u:· u/J 
anuo 1le 1792. indo eu e111 djli.ge1{da á 1.1rovi11~ia di~·· Van1gua~·. aonde ell:es prcseute
rneote se adi:io ildêaílos, d i11"e-11re o Ex-.111. (li1~11eràl d.1q11Pllil provinda, qu1• 1•ntiio P.ra 
D. João Alves, q~e não ~1ccdi;&o 1t rutl pess()as, co11tantlo . ho.nieus, 111uiheres,. u 
tTiattças. 

Estas duas naçõc~ no anno de 112;) destr11ir;'io urn't frotn <te can<\i5, 'JllC \'i11h iio do 
f1 · fo1,1tlo,e1n11ti1r~., pcrlo de i:e!5ccntas pes~oJs, de~µre-u1nllo totlo o. n~i{oc10, que vinh;e 
1101 c.111ôas,c:ir110 111uito- te1111).1 fit,Hào, uteno.~ os Í1}ci>1•:-; , facas e 111achados; e csr,a grn1ide , 
11er<la 11;\.o foi fnais quó o ensaio dü 111uito, qut; .sotfrcrnns destcs ·barbaros. No annn 
de.i1261, tizcrão 'grand(l 1nort ndade uos rncrcador~s. qut: \'inhâ~l pi\râ .Jl Cuyab!1: n,o. 
de 1728', matc'1r~•l no Uio l'uragua.y a ruuito-J P<J1·tugulizcs,e lnllios P~rccis,.qu.e \'inhiro· 
do sertão Porém ruaior foi o estra~o. que tizerão· no a11110 d r. 1130, <1uaocJ n no 111C"T.' 
de Julho snhirã:> da Villa de Cuyaoá para S. t•aulo al)i\untas canôas , e uclfns-, ent re 
1nuiLos1iR o Dr Antonio Ab'es Li.nha t'eixoto, q11~ acabava de ser !Hn·idor; e n o 1H1' 
J•ara~u~y. que pela soa 1i:1turul 1nan<>i<lão prouaeuia urna feliz viage111, forão investidos 
repentinamente pelos G·1~ nti os, qt1ç,d.u11do uru horrivel grito. ate111orisárào ~ todos .de' 
tal ,orte,1p11•,quasi exLaLi cos,1r1orrêrão quat.rocentas pessoas, e só e~capál•:lo oito.que tl·vc-
ria o liccu1·do de snltarern ern uni peq11·cno rcJu1~lo d<! terrn,donde virão a cruc'I cariflt
gern,que de;api ~dadarn c nte fazião nos seus 1·0111pa11.f1círoscstes barbJros.<rue trllliiio oito· 
canóás+o nellas 1nais de quinhentos hon1 1·ns:dos 11uaes,diie111,perdêrão ci11cotnta. Tanto 
que f)S lndio!l <>e viriio senhores dás canôas 1lescus inírnigo:-, contf'Çáriio a lançar na agua 
~s corpos seniivivos,co111 o sangue dos qllacs se 1uudou a r.ôr d1ts aguas do.,.io. A' vista' 
J,~ste borroro,;o espectaculo, que se f;lzia grato .á v·íugltnçtt, e doloróso á hu1nanitlaüc,. 
tió al1nas inhu1111•11as não dcrrà1nari;l1i lagrimas .. D<ipois di~sta lastirnosa tra~cdiA, th:criio 
os barbaros 1náo· baixa e1n todo ·o ferro de 1.151), q :1e .to·pfnão, e o rnaiii' lauçM.Jii.o ao rio,.. 
tendo o 111csn10 d.estino nutis tle 60 arrobas Jc 011ro , que ia para o c1J11nncrci o,. desprc
z.ando a sua bilrb11ri tlade este cust.oso rnetal,•JllC a tantos t rai r xp:itriados.e alruu1. que· 
J•or c1sualidade levárao. o tlerào_aos Paya~oas,na ci1laue da As3umpção, por tão bai:\O 
}>reço, que corn uma 1nulhe-r eharri,1da o. Quiteria de Ba11hos, lrocárão 6 libras por 11111:> 

prato de estanho. Depois disto, logo. no anno seguihte,cbe!(árã'' os G.uaycurlls •. e Paya
{oeoas 110 arraial veltto, poueâs leguns d istantes <,la V.ilia de Cuya b-í1, que está na lalit.ude· 
do if) grá.()S, e .36 1oin11l<>s, onde. 'achando 1n1d.ta r;ent(', <pie lit cstav.a fazcrido pescaria .. 
·rnalllrão a rnaior parte, e lcvfirão>o resto. ~o a'nno de 17:J3 investirão no-distri<tl() cle , 
Cerand.í a cincoenta canóas de ne .~ocio: rorão tanto$ os barharos,tao rep~nt.i.no o itssalto, 
t' co1n tnntos alaridos, 11ue, ate1nori-saclos oi; Porti.1guezes. se deb . .írão· n1atar sc1n. 
resi~tencia, e1;capando u11i carn~nte quatro pcsseas. 

Estes contin 1a<los insultos lizc.tlio repetir 011 scus.cchos no!i ouvidos-de Sua ~ti\ge~l<l':. 
de, e rftovido de co111µaixão dos seus va~5allus, rnandou orciern ao general de S. l'aul" 
.P 1ra nutndar á cusf.a da sua real fazenda f;1zcr gue1:r.a ao~ Gentios: p0-r e~sn 1·azão sabt.Q 
. uma Drn11u.ln do porto ·g·eral da VH4a do Cu.ynb~,. 09 19 de Agosto, <lc 1'731, a <tl'lal .. so· 
'C<i1npto1nba de vinte e oito cun<ias de guerra, oitenta·dé l>a~agcru, e tres ·biil\«lS, que erào· 
-casas port11tei~, armadas sobre canôas. onde cclebra,'. iO os capclliies dn tropa,... que-se 
co1npu11lia de oitocentos e ·qu11re11tll e dotts 'holllens;· entre brancos;~ vre:os, e pardos; 
~ovcrnava eni cheíc e!lta eipediçio- o tenente-general )lanoel R.odl'igues de Carvalho·;-. 
~?111 elle vier ro da Capitonia de d-. Paulv quatrocen10s horocns, aos q,uaes dcrão por 
&Juda de r.u9tG (l!!lentes,quc os oht>i;i!tão á paga,co-nfo.rine as s11as graduações. RodtttlQ()• 
~stn nu·mer\lsa· 1•s1juad ra, COR!tn que eu~. uma 'da~ _I 114-as do Par aguay . enco11trárão 01 
<;.erttio~, uos qua.es fh:crão grapd~ estrago,, ,111<1s. nã·~ f;•i b :islant.e 'pa<ra que os tncsnH1~ 
(~eatios, no daa f9'de ~larço de i136, n.o mesmo lúgar do. Ca1·1111d.á~_ nã.o uco'snruet.tt·s.,crrb 
;aos nçgoi:iantes, que vinhão para o Cuyabá, <h~s 11uacs 11•atárâ·(> b'lstautcs, e lcvárão 
•lias cunôas carregadas de fa:i.endas . Este o pri rneirQ .ra io da esperanç'a , que houve, <lo 
Gentio cedo procurar ;1 all iança, '(>Or co11t.eçarc111 a gostar e.las ir1es1~as cousas, que aut~ 
<ie!!prcz:<Jvao; l'Orén1 ainda ass in1 -eu 11 ti 11uiirão \1S seu:-: in~ultos . 
. P.i.ssa dGs ipiatco anuo~, viudé>_a ri1on~à o, Coi aéo_.iurrict.l.ida no ruez de Janeiro pele5 
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partes vergonhns:is·, coin .umas· ligeiras tanga~· ; outras nn·ião enf;1cbada~= 
com u1n longo cobertor de panno de algodão listrado,· o qual lhes cobre oi 

Ind i o~, que mati1riio n mu itos, e levti rãQ quatro canõa!I de Cazen.da, e escravos. No anno 
eh! 174:J chei.d1

1

rão ao rcd1wto <lo Sapé, nas vi.zinhanças da Vi.lia de Cuyabá, e eucon
tran<lo alli pt•scad o re~ . 111 atá r'ão algun~,e Ievilrão viule; n~~te· nac!me> anno. indo gente 
do Cuvnbá trartar a111izade com os Guavcurús, estes, na oc<·asião do negocio, matár.io 
atrai cÕada111entc a cincoe1!ta. No auuo ·de 174~ ac<•n1111ett.érão O! Guaycurú1 as canôa& 
de nrgoc io, e sóllH'n le rnatilrao a uu1 negro corri unaa frcchada. No naes1110.a1u10 deu o 
G·entio e111 alta ·no ite no, si tio de u1ri João de Oliyeira,na 1>assag~in do Parar,uay, onde 
Jnatou parte da gente. En1 171> 2; v\ndo os c0n1111crci;.intcs de S PaolQ, adiantou-se a 
canô,a de u1u Padre por non1e Vito Antpnio. dc' J.\l.adu re ira, e no:Jugar~ chanuadoCt_iané, 
deu-lhe o Gentio ,. levou-lhe a canôa, e os escr.avos, deixat1do-ó sérnivivo crn unu~ (:anoi· 
Jlha. na qual ia á ~·on tade das aguQs,, e sendo achado dos co111pan~1ciros, tele tio gran<lê·· 
alegtiu, que..lornnd p <1(! urn~ accidente, ficou p-rivado dos sentidos. . • • • , · . 

. En1 17l>3 ii«!rão os Guay<'t1rús no lugar de Figueirns, onde,.n19tl1riio· ba!.ltant~$ ·pçsca
do res, que ahi se. ac:hi1vão, e o rest'l ca.pth·árão. Lo,g'9 depois dr.stc assalto, f9giríio no· 
< apitão-mór (que, então era 'da Villa·· de Cuyabá'), FrancisçQ .Lopes de AraujQ., alguns 
escravos ernbarcados, e rnandando sctbr'e elles a varios brancos ·" preto~, , forão.accorn
ínettid os do Gentio, que' a' uns rnatárão, e lf}Váruo ã ouJros •. No aono de 1768, separá
J'ltO·SC os Gua:vcurús. e \laJ·agoas, sen1 que paril isso tives~ern causa a~guma, segundo 
ell t•s d izem, porén1 tao initnigos uns dos outros, que, se faic111 1nutua 111e11 te os darnnos 
que se pode1n, por cuja causa, e por t~1nor dos Portuguezc~, forão Tive r os ~ayagoas 
abaixo da cidade da Assu111p: ão, capital da provincia do Paraguay, é cornos habitantes 
d el la conservã'o paz. · , 

Já separadas estas duas aguerridas f!Sções, os Guaycurti s, cm 1771. dcrão no lugAr 
de Croorá, onde pr isionárão alguns _ escravos, e (11 clios, que nchárão; e no anno 
tfll 1774, forão duas vezes a cavallo _ á Praça dos Prazeres, que está na latitude de 23 
~ráos,c 42 min utos sohre o Rio l goat.insy, que fllz barra no Par.anã , e nas suas 'fizi· 
11h '1 nçus 'l Qei n1árão algu1n as casas, e- r'n atá rào os seus 1norad orcs Ern Maio de 1775~ -
t ir11rão viM:e canõas à•!stes l ndjos a o•sadia t.l e sub:ren1 p1>Jo Parnp;uay, até junto à 
Vi li a lfari a. que está na lat it ude de 16 gráos, e 3 rninutos, aon~e prísionárã.o algumas 
J>essoas, e mati1rão dezesei~ na fa.zenc:!a de 't11n.Don1ingos da Silv11, o quern tarubern dei-. 
xárã0 111 or to, e a um seu frlho,sern ernhargo de distar esta l•Orageru ruais d~ 100 leguas 
dos suns vcrdodeíras terras . . • ' . 

Estes reµen t inos, e aan iudndos · às~alt-os, que so!Trêriio os Cuyabanos, sobre :quem 
cah,ião todos os 'darnnos, que os Gentios çausúdio, urnos vezes nos sl~us lavrll'dores, ou .• 
tras nos COlll ' llC l'(:íantes,'que de,S. Paulo, e Rio de JaneiTu lh•es t1·aziao os:generos .ue
tess:1 rfos 'á s,1i:1 subsisténcia, nsobri1;-aó\'fi,0 ·11 derrn i nan~rn co11ti 11u;is l(!grimas; qucchc
gár.~o ao~ 011 vidos do Exrn . S1J Luiz de A"lbuq~rque <le Mt~llo1 l>ere·i ra e .Cacercs, que-
éntão go11ernava n Cnpit&nia de<~lattO 'Grosso e cu',v11bíl ; e corncçant!o1 o seu orocrite 
zelo, d natural compassi·vo, a pensar no grande d a 11111 ~l, que causav1io aqaelles selv11-
gcns, poisavolião-scos Portuguezes tnortosporelles-em roais dei1uatro rnil,e·aperda, 
111.1e cousítriío. cm 111 ais Je tre~ 1nJ.lb<ies~ e nos 111 eios cl<' livrar os seus u(Ui,ctos s1ihdi tos 
de Si~ rnelha :itcs 111 0 Ír~. 1nando u sahir de Vill .:i H1!Ha a 9 d e l\la i~ de 17'f!S 'o capitfio de 
au:d liarcs, ,lfalhias Ribeiro dn Costa.para na Ví!la de Cu y.a bá rcccbt•r podero.sa esco lta .. 
e co1n '!lia dt:srcr pelos Rios Ct! yabá_, e Para>1o~, atr se 1neue r no Para~uay, e pa~sandD 
as pa 111taHosns.e \•ariaveis bocas, q ue de ordinario offt- recen1 os Ri os Taucary. e I 111ba
tetui , ir funda r um presi .io no lagar, t ha1nado petos À11t\ go$ senanistas, f echo do~ 
1norros, ou<lc se estrei ta o r io por e.a.usa de u 111a pccruena ill,a, que o div>de; l uga r já;' 
d cs<.:r ipto 11 0 priuc ipio desta obra. ' 

,Deu o sobredi~o r.ap itiio as í-oi;lrucçõcs mais sabias, e <>s-te homcnl1 rna i5 obrigado d o S> 
seus fracos co111pa1: hciros, que, tirui <l q e· ine:xpcrto, parou i !i Jcg u a~ abaiio <la foz do 
Rio Tnc1111ry c111 uH1 luga r, e1n que <lous 1nont'~s,quc r~tão latc1·a lr11 ente 1.10 rio, ~eguenr 
parall clos um pequeno es paço, onde forrn~o na .encosta do rrl')lltc no lado <ictideptaf 

-urna fnica estiJcado, á qual tleno 1 rii n~rão o Rea l 'Presi<l io cio Nova Coimhra,rfe l nlil.ÍJde 
,t!1~ tH grbos. e i.) () 1ninutos, ultiino, e mais austn;l estabelcci111e11 lo Portugu_ez 50brc & 
]>:1n;g1:ny. · • · , -
, Este !u3ílr (' i11'su:Hcicntc p~ra a 'a_g r!ctil tura, 'ÍOl'aliaz pa'ra a er iação deis aninHles, por 

i \: I' ,.tJ •tl)íl ;,'. o 11 1.!i <~ si to ;lu:; os a:1nos sete n1cz.c~; e alg•11nus vczés 1\;i::sao se <lous éúH10.s ·s-em 
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, wrpos, desde· os pnilt>s ~té meia perna. 'l'odas,cmqu.anlo _so1t~irai. ••ma 
t><l-rle anterior da, cabeça povoada Je cabello descido, sJbre ~ tes'.ta, con10 li• 
• 

' 
que o-s <'._rnpos se 1'ejão fsentos de ag ues, co1no aconteceu nos annos de :f.791, e 179.2 ·: 
110Hco pc}de elle servir par11- c111hnraçar • pasliage111 -<los Bespanhócs1 ,e nada a fuga dM 
J>ortug11t•zcs; 05 pri p1 eiros tizerão grande destroço na ruarruç.ão da uoya CoiH1hra, qqé 
-dc•1ccr~~ (: rei agora. , ', . 

1
,, • 

~ntes tlc 111e apartar ~ este luga.r. ç,orrtar~1, .que no 1nontc, .cujas fraldas of.cupa o 
)'.residio, t>stá·u111a gr11nde gruta,, e.te. ' • • 

_E111 outro ' 1110-nte, que 61:a algu111as leiruas > apartad'o do' presidio ,estão seis grutaa; 
t•oré-rn todas rn uito !]le11ore11 do que a,que fica descripta. · - , 

Depois desta fundação 11111ndou o E>-rn. sr. General ao sargento-mór de aui iliares da 
. VJlla . e Cuya bit , <JUe eut;io era ~1arcelin o Rodrigues Carnfi.ouez, e lhe deter111iuou o 
·· scgu i,ntc 11 respeitó dos Gunycurús : ei:tas são as fo1·111ac.11 palavras, ti r,adas dás i)ropriat 
. Ordens; ' UC Se C01!8Cl'VâO llC~5lC rc.31 presidio, Onde actuulruente e1loU-. 1< l'elu que toca 
a C!llCS lndios,J 11ã/1 só · co11firrno Ili V. Mi. de novo 118 rnmu~n& poshivas ordens, e
i :1strucç1)(!I dir.igida• "º c1pi tào !\lathias Ribe iro d <l , Co~ta, co 111 a dat11 de O de ~ai9 
d o pre~ente onno, para os não offe.nder e r11 nada, ruas a 11 Lcs tractar ro111 a possível boa 
intelligeuda e au1izade, e tc1: t:ir,se elles 11.=io áborrecc1n ta11to, corn o até agora r:11ia<>. 
11.0 co111 111erri<>, tr i'leto, e co1111nunicação dos Portuguezt's, qu e a barba ridade,e tyraunia 
do~ ant i go~ sertanil'ttls lhes l'azi i10 det estar; 111as antes estabelecer, co1110 u1na da:s obri· 
ga,<;ões pr incipues; ern <JU C V. :.\t • . deve cmvregar-se . e prClcural',, por t oJus o.• 
ca 111J nl.1 os,. fazer aos sohretl i to.s I 1u! i911 o 11 osso éorn mercio ,. (1 u1t sm~1 pn.i (ló de haver 

. 1.n'odo d t~ represen tar util, e v1111ta.i,óso1 pd11cipal111eilte distribuindQ.:Ihe 'tle quand0, 
~'" c1u11 11do al gu ns pequenos min1çs· de resgu tes; de -<1ue pela relo.ção, q•c rerneUo 
inclusa, conhecerá V. 1\1 ., q ue fa~~o conduzir i1 ·sua díspos icão' u1ua t·el'ta quau~ 
ti dade ; 1P\as se1n ernbarE!O de toda a eflicacià das rninhas orde1is, que, aão unut conse· 
~uenda p reci~a, ut il,c provi dt>.nt issi rna d(ls que Sua !\lagcstade 1ue te111 dado, verá 
.V.. !\~ .. st:111 prt', que eu não prete~do;1q 11e se dei~e otfen:Jer iu1pu11e1uc11 1..e , 11~1n tal 
)todc n a cah,:r 11 u11ca no 111"s1110 direito, qu e ª' natutcza ·cslahelecéu a repulstt-:- coot 

' t'or~:a a qu ci111 pns intc11tn f11zl!'r-111nl. » ])opois da clittiada tlo 11ovo co.111111a~a11lc ,a 25'. 
d.e Nove111l.tro de f770, rhc~i1 niQ de cavai lo ao présidio da No va Coi111l>l·a varios tndios 
Gunycu rús, dizendo,_ e111 l i11 1:CuaCastc llia ua.que queriao paz: o C011i l11an,dant1t. os foi re· 

, teber fóra da esta<'a da, leva ndo duas pistolas no ci111 0 , e uma esquadra de soldados ar· 
1 11 11d o~ : 1l lli 111es1110. os bri11 1lou co1n v:i rit1s cousas, al gu ruas suas. e a 111a ior parle dt!S 
r~at·s arrnazc n ~,c os ·~e~pec:} io. Qs lndios io11 tc ntes proniettê rão voltar dahi a uni tnt xcurn 
l u1st111tescousas para ucgo~ i o . Vendo alg1111 s o(Jidaes 1nil1ta res, que en1 Coirllbra1 eriio 
i;ut..ordinados, pat1sár-se o te11q,10-, e u1 que Jiss~ r110 os ca.va llc iros hav ião de vo!tar, corne· 
~íu~a·o 11d iz11r,11ue o c1H1H11 anda11te -i:.inha a <' i1lpa dos ln<lios 11 ~0 Yolt;ire1,11,.l'or h~vel ~os' 
u·u1edr11 11tado co m a guarda e ormas, que levou, q uand o lhes f'oi fatiar; e Lau\o n1ur-
111u ra'v;io , q ue che~ánio a .fazer .as~ i µ- 11 ados' 1·0·11tnÍ td lc. No 1.,e111po que· 1.sto &.e .urdia, 
c·u~l{i1nio os G-uaycurus, a· 6 de J anei ro de :1 77 1, trazerido e111 'sua co1111)anhia al15u1nas 
r:uu l here~. t• pa ra r t>sg-<l tc ('arnei ros, per ús, pc ll cs de veados, e outra~ bagateJJas. :;eudo 
o co1111n a11Cla11tc avisado t~ hto , 111r1 u tlou qu-c p.l rasscm em um lugar, que disl.a 111<1it1 de 
'30()1. pa!'!'OS do pres.i dio, Oll <I C f.n ião <lS p:·rnl ttlaç()cs; C par11, guarda d OS.tjU C ião ~·azei-a, 
orde11ou uo rlj udan t<! de nuxilia•·<is, l-'ra 11c11lt:O Rof]rigue!i T a vares, l'ossé asi;l stu· coru 
d(j~'1 11old i1do,; arm:-id o~, e que tiY e~se to;1a a cauteJ<1. C~u1 i offd to foi º~ dito ajudant& 
t.~ 111a11dH& formar CIJ l}h• <ln 11r 111as, ond<~ pôi u11ia seri't ineila . . E 11 tão ,·eio o Cl\j.1,llã t~ do~ 
Jnd ios . (• 11 1n l11 dio- lí11guõ"1 para ci·ent ro da cstat·atla f'a ll ar co n1 o cq111 111a11dantc. ~"l 
•ru ·nto e~t s ~e deLi v1' nio de tro,s11 <:cedcri10 entre os ludios,e o~ Por-Luguezes nlgurnat 
cvus:is nota\' eÍ.; . His~cri1 0 os t; u íl ~· c111 J s 11 0 aj udontc que 111 a11 d asse re tin1r, ecohrir c~!h 
t1 1t : a to ld1.1 ;1s11 r 111as ti!~ foµo . e t inir-se dnlli a st>utiuell a, porq ue ai; 111ulberes se l~nuao 
de ~-er 1111111 e 1 • u l n~ cousa, r isto ·ell cs tanihfl 1n nuo tercni ·anuas ; ua ver.tl udc liÓ ~111bt10. 

·1 por,r:etes e 1:ac11s, J c que o~ rt ol!\s~s não te111ião. O <1ju d anJ.e,po r. o.~ra dal-os, l cz quu.u't_o1lhe 
ped~ rao, e Lic111 pago lko u <l a d•·nrns iada 1·on tl cilccndt>oci~, qu e tc·ve. Co1f11.içarao os 
l nd1 os a cbcgarern'."'!H! 111 ais jJára os PQrtug uczes, e a cQnvidare 111 ulgu ns 11 des~onçareoa. · 
110 regaço d;is nni1.icres, v <1ue ace ilú rão ; depois (J l' ind piou -se o 11 egecio. e 111uítot 
l1r illdf1ran a n l ~u arns J11•d i11s. das qu r.es vari as l hrs pa~il rii o t ou; lag riuias, qu·e d c r~u 1uà
rae~- p 1 1 r Vl'r(' 111 o dcsaS-f:nl<io fi m, 4ue os agunr tl av,1; o ~ nossos craend iio, que ci tas clio.· 
rth',i:J por ~'l:l vereai vio lcu t 1<lu:; udos 1ua ri<l o~ a fa.i:cr-lhes 111h11os 7 iuas~aqu c ll e lH:anl• 
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donzellas lnglezas; e pela posterior o tem curto, porque- o corlâo. As tasa_· 
das trazem a cabeça rapada, deixando-lhe na parte anterior tão sórnente· 

• 

4'1'1 pnr 11quellc!!, que liheraes, e desinteressado•• a~ obsequiavão,. e ao ·mesmo lf!rnpq 
tcmiio descobrir a naaf,Jnde dos 1n~ridos pelos não sacrificar. A furn)o11a Osrnin se dão 
'io em n1aior aperto entre o 1narido, e o Ror11a110 a quen1 a • ª'ª· _Deu u1n pedestre• 
unia· ln1lia u1n facão por u111 rarneiro, d~pois de á sull vista o nãu ter querid o ·dar por. 

1outro. do lfUe lfrrad·ccida a Judia lhe pedio se r11 <'o lh csse, e v~ndo que o não f.17.ía, 
co1n la~rin!us, e por at·enos lh'o tor11 Óu a ycd ir, pelt) que o pedes.Ln~ se de5petli•>, en· 
tendendo que o carneiro era furtado, e por isso a sclvagc1n tanto in1tava, e aS&im esca-
pou á m<>rte. • 

Os Guayounh chf'gavão-se aos nossos~ e pondo-lhe5 as ntão5 nos hon1bros, como por 
amizade, ·os saco1lião, e conf ... rn1e 11 sustitncia que encontravão, assirn lica•ão junto A 
ell.e aquelles, (IU«l jul:.;avão nec••ssario·para os inalar. :1\ intlis <lern.onstraçóes nà() di11per~ · 
,tA•ão 1H>8 .Pottu~uezt',s a le111brança 'da;S grandes perdas, que os bar-baro$ lhe11 tinhão -
ftilo 1l,ll'rer: o intere11se de con•prarê1n ils bag11:tellas, ·que os Gentios ~razi1io, the1 en~ 
torµcceu o eu tendi 111~nto nntret~nio cstuva o l'IJ pitão, e o lingua 'denlro co1n o sargent9· 
111ór, o qual os lractou f(randc1i1ente, e cuidando ter livre a sua gen~e.<1ue esl3va entre 
vs lndios, os dcsp1•dio dane.lo-lhe 1ni11108. Tanto que ·elles se virão . e111 rncio can1inho, 
clerão uni 1:Fsobio. c.orn o qu:1f todos se enten1le1n; Cílfll e~ te !õignal cada Gentio roi 
tnatando aquclte que lhe coh io ern sorte; al ;runs tios Portuguezes rnorrérào 110 mesrno 
t'ega<;o das lndias, e esras coro os 111aridos os degolavão._ E111411anlo uns se oecupaYio 
em u1atar, optros despiúo nquellcs. que e11\·oltos no seu ~1r-oprio sangue, ainda não 
'inhio acobad<> de exalar 0 11 derradeiros alentos vi~aes . O ajudanlfl, que era u1n ho1neita 
ngigantado e forçoso, deícndeu·st ' om un1a espada que 1.i11ha na rnão. mais do (Juare11t11 
pas~os, e nio o .ruatari iio, 5e u1n dos .ludios p9r úctraT. lhe nãQ dl-8se uma p11ncad1t 
]'eJas pernas, co1n a tfual 'o dcrrib iu 1 e outros o degr)lárão; . is.to foi <lt•ael ·ao ~nes111«! , 
tempo, que os do presidi o chc~avão-cin soccorro dos da reTolta. pela tcrcrn scn&id.o, e 
ainda percehêriio ao ajudante dizer: Jesus·! pélo ar q,ue lançava peta ferida tia garganta. · 
Corn lauta Jigeireza. e ta11t,l a seu salvo 1natári!o. e roubitriió, quf' quando os P.ortugue
i cs chegilrb , j!t se Linh;io 1tuse11tado os Guaycurús, levan lo ~s ~rmas, e a roupa, par&e . 
della gotejando sangue dos seus donos, que parecia ir pedindo Yingança de L1nt1 
aleivosia. · 

Neste ratei .dia morrêri et dos nossos quarenta e cinco homens. sem os iavalleiros 
1101freren1 o rnenor da111no. Coo• este desastrado success(}, f .Ji indizivel o se11li111ento~ 
que tivcrão os. Portuguczcs, P'' r n;I,> p ;}dcre10 soccorrer os rniseros co1np:inheiros, aos 
(f UllCS enterrárão ern ti uas gra 11 de~ scpu·ltu ras ; e recol bidos ao pr('.sid io, logo os ofllciaes 
1·asgário- ós as.•ignados, que tinflão feito contra o eornmandaote, co.ruo já fica dito;. ~ 
fizerilo outro, ,110, q.ual o cul paviio de laxo, e :frouxo, e de· outros· defeitos, que na ver'."' 
dade não tinh<l ,i sendo só ll!I suas pai1.ões,pàrtlcula rcs o rn·ovel de. tu·do isto; 111a1 elfet 
ta11tbe1R reeebêrão da a111biçiio os p1'emios vul ;llares, que fila çosturna repartir. 

Neste 1ne.srno ano.o pedirão lieenr.a. <l ous sol}lad \>s dragôe.s,· q·ue servião no presidi_(). 
pnra irem caçar ao outro l:Hlo 110 rio en1 u111a canôa con1 111ais oito pessoas; o c1u11n1an~ 
dante concedeu, e passando elles o -rin, salti1rão os dous dragões, e urua orde•ança em 
terra, onde a poucos passos cne.intrárão _alguus Guaycur(Js, que os inYestjrão: os d ous 
soldados dit1parárão us ar1nas, e dcrribárão rnorto a um r.apítão, e aleijárão outro de 
uni braço; paré1n a u111 dos soldados dcrão uma lançada pelos peitos, l'o1n a qual per· 
deu a vid,a, e(} rnesmo succcdeu ao _orrtenanç11, de d~a$ frechadas; o outro soldado., 
sentindo-se fel'ido t~m u111 braço por urna frecha, fugi o llrocurando a canôa: os. q.u~ , 
11cllo esta~ão, v.endo que vinhão os Gentios junt1uncnte co1n-,elle,. af115táriio-se para o 
nrei~ cto.r.io, :,e .ve~ido -se o pobre s_oldado dcsá111parado dos fracos c.0"111pauhciros, e p~r-~ 
seguido d.os 1n11r11gos, lançou-se a agJJa, e corneça11do a nadar, es_p .. Lhou -se o 11u1gue 
da fcrí'da, ao <JUal acodiriio u.ns peixes, a. que cha1não tesoura!õ,.ou lltranhas, peló muito 
11ue corlao o.s seui; dentes, e investi ildo contra o 111iseravel, e afiliclo nadador, ena ~m . 
instante o dc:;ftzerão todo, vindo a act1 bar corn este genero tle-111orte. Pasgárão-se depoia. 
onie annos, s~1u qoe estes barbal'"OS 6z.essern aos l'orluguezcs darnuo algurn, nern ousas
sen1 chegará f'all a, até que no nK'z de llarço de 1789, ern qúe co1n111andava o presidiu 
urn cadete de dragões, uppnrcccrao do outro lado tio ri o e111 frente da estacada. e bra
dáriio varias veze!ô, o que vi st0 pelo -.cor:aunanJanl c, 111311dou lá algun1os iwsso3i:, oom . 
a.s-11ui\es não 11uiicrão, chegar â f11lla; .,e de1lois, 110 roei de Julh.o .d_o 111.:s1110 ano?, tC!r• 
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um toptle 1ongitudin3l, qué, pela sua posição e fiigura, repre~enta :f crist:r · 
de urn 1nutuu1. Ser,·cm-lhes de navalhas, com que raspão as cabeças, as 

nàrãe a. br1tdar, e indo os no§sos. fall árão, e recebendo algumas dndiva!I, promettêrão 
Toltar dalli a einto dias, co1no <'0111 etfeito vierão, e indo um soldado, e vario& pedes
tre1, fallárão con1 o capitão Quei.n1a debaixo. de toda a cautela, e assirn 111.esino conti·· 
nuário a praticar nté o 111 r.z de Dezen1hr1~ .do inesrno anno, ern cuj ll te11:po vendérão os 
Guayrurús nlgun!l cav_allos, carneiros! per·ús, e outras cousa_s insi,guifica~t1• s, por b.aetas! 
rnachados, faeas, bacias, fu~n10, pTatos· de estanho. e f a('oes. Este u lt1 rn\l genero Toa 
prohibido pelo Sr. General. E o cadetc-co111mandante lhes mondou dar varias co11sa1. 
do nr1nazeu1. · ' 

Por este rne!lmo ten1'po veio commandnr o presidie da Nova Coimbra o snrgento-:mór 
' tngenhciro.Joaquirn José Ferreira, pelas p,ositivas ordens, que trazia do lllrn. e Exrn,~ 

Sr. João ~e Albuquorque •óc ~tello Perefra .~ Caccres, actualmente ~overnador,e capi·· 
tã'o-~eneral das Capitauias de 1\futto Gr'o~so, e Cuyahá, IJ)andou o dito aarge11to-rt1ór a· 
um cabo ~e esquadra de dragões·corn gu'&t,ro cf:lnôÍls bc111 arn1adas,~ ver se encontrava os 
Gentios cavalleiros, e o~ pers~adissê·, a vire1n ao ,presidio, os quae~, j~ por causa da 
tnundacio, não app:irt•cião. Partio o cabo de esquadra, e co,rn (•tfeito,ua 11cgunda vra
~eru, failou arnigavel111ente coro os Indioi;, e lhes rogou o acompanhassem_ e vies~e~ 
•.er o co1nrnandante, o.que elles não quizerão; poré:n 111andárilo tres captivos seus~ 
corno por espias, O!' quaes vinhão cou1 tanta rcpuµnancia, corno tên1 aquelles, que . 
can1inltiio p1na o patibulo. O sar~ento-1nór os tl'actou co!n grandeza; vest ~ o-os de pan.; · 
no Je algodíio, e baeta; deu-lbt•s facas, e :u1zo1·s, e os mandou fartoF, e contentes: o .. 
que visto pelos ~eu s senhores, e sabendo dclles do l.Jom agazalho que ti verão, resolTê• 
riio-se a vlr1'1n dous rapitãei:, um Vt'lh<1 e outro n1oço. trazendo qu11tro d os seus soldit
do~ em sua companhin, r. s qua('s entrà:-ão todos tren1endo no presit!io, onde o comrnsn. .. 
dante os rect~bl'u f31·dado, e todos os officiaes e g u'arnicão : hospedou-os, deu.-lbes 
tladiv1t1, corn que se forão ~tisfe i to!', e corne~'àrio dahi p'or dia11te a vireru com m·enos 
r~t'eio; sendo todos sustentados, e1nquanto. se dernoraviio, á custa da fazenda ·real, e 01 
capitães e suas n1ulhere:',na rnesa do 1·<u11manda11te, cor110 ai nda hoje suecede; e a todot 
se 1nandou dar facas, aniões, fitas, C•1nta11, vcron icas,flgas, 111nchado1, e oulraucousas, de 
quE' par" sernelba11te firn estava o arrnazern real provido, e se proveu ainda mais depois 
desta alliança, pnra segurança da 'I'•al forà6 à l\t alto Grosso o t•apitüo Emavidi Xané. 
que agora se chnmn,Paulo .Jouqui111 José t'e~reir3, e o c1.1pit<io Qucin1a, que é conbechio 
pelo norne de João Queír!')a lie Albuquerque: é este ultirno dos princ!paes do~ 
G'uaycuru!I por sua mãi, e dos .Pay•lg,oas pQr' seu po i, e o outro re1pei·t.ado 
pelos n1uitos ~old_ados e captivos, que tê111. tevàr3o elles á r.epitnl dez:tsele dos .1eu.t 
1ultdito1, e Cot'io todos alli tract:itlos eou1 rnuit11 graudeza pttlo E"'"· Sr Ge1.1eral; • 
q,ual 1nando11 .. vcs'tir a t~dos, e aos capilics dar fartfa, veste, calção, e thap~o ftno,aga .. 
loado de prata; e tRmbern lhes rna.11d' i11 dar fivelas, e rn.uita8 cousas de •valor; e no 
palacio de Sua E1cellencia assigníir~o" ter1110 seiruint.e, ·que ponho pór extens.o., 'para 
que os curi0sos o possiio ver,~ j .111tá'1nente a carta patente, que lhes passou, que con.~ 
aervão com o rnaior ruidado possível. , · 
. • l>"sejando a nação do Gentio Guaycur(t, ou c3volleiro, que habita 01 terrenos, que 
forsnio a n1argen1 oriental tJo. Paraguay, de~Jtl o Rio Mondego, antes denorninado 
lrnbotetió, e ruais ri'ls intennedios. até a 1narge1n boreal do Rio lpané, dar · n.ã'O só 
un111 f!vidente prOTit do seu reconheci1nen10, f{ratidão, e sensibilidade, pelo born tra
etameuto. e repetidos beneficio~, que ultirnarnente têm recebido dos l'urtugue2es, em 
con1equeneia de rnuito recornrnendadas ordens do Sr .General desta Capitanía de. ~latto 
Gro11u, e Cuyabâ, dadas para o dito firn ao sar~ento-n)ór en~enheiro,Jooquirn José Fer• 
reira, comn1andante do presidio d.a Nova Coin1bra. que cll e t cru de~e111pe11b11do com 
todo o zelo, e aclividade, distri buindo co1u a dit11 nai;ão, alé111 dos rlonativos gratuito.J 
que lhe lena sido deterrni 11 ado1 por couta ua real fazenda tle Sua l\la~cstadP-, lambem 
outros seus proporcionados á sua possibilidade; 1ieseja11do a n1inha natão dar iguaes 
provas do grande respeito, e fidelidade, que tributão a S. l\t . Fideli~s i mu. e de quant-<> 
1ã1l os me~rnos Gentios afeiçoados aos \'ortugueies, cspontanea, e anciosn111ente, -vie1:ão 
•esta cnpi&nl de Vílla Relia os capilics, João Quei111J1 de Albuquerque, e l'aulo Joa·
quirn José •'et•re·ira, dous dos pri.ncip:tes chefes da dita tlUlllCrOSit nação, COlll t.Jezascte 
,do1 1e1u eubditos, e a "preta Vii:toria, crioula po·rtugue:r.a, sua caplÍVR, 'que serve-de 
ti·1,gua, ond,e, depois d.: tertm sido recebidos, .f h~;spcdaílos co1n as rnuiores, e mais 
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.oo-rfxa:s ffnyiat0is, .que s.tio os in~t r 1unento1 - ,·ortn n't0!s·, de 'qne o-rlginn ritl ... 
tt1ente se serve1n. Uns e oulro-s, ne1u rnai:; uni eâ bell1> · consenle 111 

,.J 1 

siuc.ctr.s d~nfôn3i r11c õC>~ <IC\ smiza'1 e1 e 'ag<ir.l'lh o~ e fie s-erem' hrind;idos co m niirn n!I rlo
nativ1 s.d•• S,ua J\fagcstndC>, e ou tros do tl ivo Exm . Sr. Go·vcn111d'or; e c11 p i 1:ão -~e11er ai. 
e das pr irrc1 paes pessoas desta vill a , no 1., dia <l o llH' Z de Agosto d P. 17H1 , 11 0 ""'ª' j() 
da residencia do mesrn o ·E x1n . Sr. GO\'er11;1<)or, e ca pi tão-general, e~ t1111 do ;o·ese11t1· p or 
uma t>arte o' n1esmo Excel l e n ti ~si1110 Seahor co1n üS oll1cir1es da c;1r11ara d•·sLa cap ital; 
officiues rnilitarei;, e rnais· pri ncipa e~ l'essoas d r sta ditn VilJ. a Berta, e pelá outra . o~ 
sobretl itos capitic~, e chcft>s da !'ua IHl.Çilo,Jo:io Q1\ei tnn de AlbuqucrlJuC, e ·Paulo ~ on · 
qui111 José Ferre ira, cr>m os rn cncionados ·seus so ldados, e R criou la Victoria, su11 ca
p tiva, e interprttc, d i s~<-' rão : que em s'cus r\o mrs,c no de todos os outros ehcft•s 1f;1 su:1 
•~<:io, seus con1 pa tri otas, e nrn is su bd itos, e 11 0 de seus fil hos, e 111a is 1lcsrenJe11tes, 
protei:tofuo, e pro 111e ttiào de hoj e para tod,o o S{lfll(Jr e nas n1:ío1> cio Il i to Exm. · Sr. 
Governador, e <'a p i tão-~encrn l, .l oiin de AlbtHfUCl'{fU.e de' l\fe.ll ci'tt(~ 1)"irri ·C1 Cal'crcs, d~ · 
JJ18nler fOlll os Portu~ 1f!'z11s a 11111is intima paz, e a tiiiiad (', e da íiiviofave'l111ent1; ~ 11 11r-
dare1n. e u·ibutare 111 11 S. ~f. Fí dclissír11a 11 ruais n •spe it:ii;a fldel idadt.', e ohe1li ~n cia, 
ei-sh11, e Ja rrif>srna fórrua. q ue lhe t ributii o t'otl os o~. seus vat.sa llps. E St!ndo-lht•s i>er
guuta.Sos d,e or.' crn do rn csrn o Senhor pelo i;à rgcu to· 111(u· de c11 gc n hciro~. Ri n trdo 
Franco -de Alrneitla Serrn, se cn1·nasc1t1a <Je s ua livre vontad e, e '11,1otu propri o a .ore· 
d1ienc,a, q:uc. prcst11váC) a S. ·l\1. Fidelíssima, ·C<11HÔ ta1nbt•1n se cjueri iil) fi car suje.i to~. íts 
1ei1· da 111•·~rna\\ugu~ta S-O hcra1111 ,, (ie1111d o am'igos dos seus 11111· i~o~,. para tl csla íórin.a . 
gozarf' tn livre~, e srgura11H~ i:it e de tod os os hc11s, eo11l rnodi <l adPs, e p ri ,· il !lgios, que 
pelas l~ i s d e S li. F id cli ssi111a são conced idos a todos os lu <li os.: a tudo rl'spo ndérti,, 
quesiin .un iforine111 ente.11 mbos os ca pitães relcrí dos. P rotesto, q ilC o 1nesrno Eln1. S r. 
General 11ceito1~ r ui 1101ne c! e S. · l\f. Fidclili!'i n}a, pro1.11ütttH1do tatnbeu1, eu1 11 on1e da 
rnesma Sob~r1~nn Senhora, de sempre proteger a díta ·naç-ão. àfiin ,de perpetuar entre 
eUes, e os Portug uczcs n 1•ais intítn~ pnz, e reciproca anilzad e, eo ncQ rrc{tdo scn1p!'e 
1•ara tudo, que' se dirigir à feli cidade es piritual, e, tem pora l dos_ mcsrnos G1~n ti os. F.: • 

. pa.ra firrn eza de todo o refer ido, e estipulaJo .. cn, J oaqui1n J o~é tavalcaute·de Albu-· 
querque e.t..ius, secretario do governo~ la,·re i o presente ter 111 0, por orde111 •fo 1nes11l!l. 
E1m. Sr. Go·vep1a,fl)r, e.capi tiio-generál, o qu al ~ssi 1-!· u /1rii o Sua Ex<'eU1!nCia~ e a rogos 
dos 4ito's r.apitães e clrefcs, '(,) te1HHit1i"-f;o1:onel <le i11 fa11t.oria, com exercido de ilj4du'111.e1 
dai ordens. destti !!E>Veruo , A.ntonio, Fcl·ippe da Cunha Pon te,c o Dr. :\ lt>xandre J\odri'
~ues Ferreira, naturoLsta, encarregadv da exped-i<:ào phdo~c phica. por Sua· ~lagc!l t11d e 
nesta Capitania ; e a ro~o ti os nwis Guaycur ús, o Dr. Provedor 1la fazenda ,real ,e"'inten
dente do ouro, Antonio Soares Ca lheiros Go111 cs de ~breu: e <la ~ ua interprete, o 1ar
gt.nto-roór engenheiro, l\.icardo Frli n_co de ~lioeirla Scrl'a; e ta1.11be111 iusignári1Ó,os 
offi(l illPS da caqiara, !'endo tt'sternuuhai.presentcs deste acto as p·riuci paes péi soas desta 
•i·tla. ca~ita~, que todos i~ual1nentc assiguáriio. E eu. o sccr 1~t:uiQ do l'O\'Crno, Jo~ quirn 
Jós~ "tavalca11te de Albuq·ucrq u'c Li11s, o esc revi . Có1n o i;ignal de Sua EieeUeucia, e 
do11 maia circumstantcs. · '' 
, «A cnrta patente é a,<11Je se s"gne : 

: 1 « Joiio de Albu :, u" rque de l\\(•llo Pereira e Cncere!I, do conseJh,o de Sua Mn~e.stà<IP, 
ea.y-qfleiró Ja orde111 de S. J ~ iio da .l\Ialta, governadoi·, .e capitão·g:cru~ ral d3s1 Capitania~ 

' .de Matto· Grosso, e Cuyabá, etc. · ' 
· • Fnço saber aos que esta minha cnrta patente virem, que tendo a naciio dos ln dios 
Gua1curàs, ou cafalleiros, solcmneinen1e contractado perretua pn1 . e ainiz11dc co111 os 
Portugue7.e~, P,Or urn tcrn10 ju<l icialment1: íeito. no qual os do_us chefe!!, Joi10 Qut>irrt:l · 
1fc Albuquen1ue, e'' P r ulo .J ot.1qui1r1 .Josô Ferreira, em 'no~e da sua naÇiÍo, se suj<·il.àrao· 
e proleJláriio urri a erga obedieh('. ill ás f(dS c.le ·Su-. .. ~lagestad e, .para s~re111 de lloje Cfll 

diante reconheci.dos como vassll ll os da .rne·srna Senhora: rnando, e ordeno n todos os 
naagistràdos de justiça, e de guerra, co1n111anda11tes, e dentais. r~ssoas de toJos os 
doruinios de S . Af . Fi1felí ssi11rn , os rcconhc•r.ão, tracLr n1, e au1 ilie111 corn to-das· as Jo-

·fri.o1111trações de nrnigos. ,.E para firm eza do rcl~eritlo.lhe mande i· p,assar a pre11ento c.1 rt.a• 
p~ter1te ,,or rni~n as~igundn, ~ s<d lada cor~• o s,i11f'te das 11ti11ha!' apun~ , 1~csta c~pit;i l, dt!,. 
·V.tlla ll•·ll11,ao.s30 de J1ilho de 1'791.-JQaO de Albuquerque de Mello Pereira.e Cap!re1. ~ 

:Acabado e~tc> solf•mu<~ ucto: d eu o 111111 . e Ex111 . Governador, e capi tão-,genera'I uu& 
~•plentlido banqu <'lc a toda11 os 1u·ssoas, q ue nssistirão á ccrcrnon ia , e depo~1i despedio 
._.OS capitães, tendo gasto 111u it.o úa sua lJl'Opria fazenda , e t:ou t~núa a gast.a raL~ hp'je· 
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tHll se1 ~s corpos, tuuo arrancão ; até as n1csznas pestallas, 
til! i-. as. 

1 

t.iua911Hltf>S. Erfio vizinhos 1los ~rupinaques, hat)itHvilo á 7 nu 8 l'eguns 
do n1a,r; t~ 1n11ito cbncenlraqos p-elo contin11nte. · 

()s lndi11~ desta na<;úo, erão de estatura allvs, e inf<~ti~ave is no lrahallro, 
de agilidade <-~span tosa; tinhào ()s cabellos preto~.e r.ornprid os. Nno Sl~ lhes 
•·1111heciii1l a!de;1s,e nern outras babitat;éles regular~s: epio nrr~ 11lcs, e ond~ 
'{:hup-rtvcio leva vão comsign tuêlo em·deslruiçilo q11a11dn podii10. 

Alüne11ta vão-s(~ do fructos,raizes cruas.e dA f'flrne hun1ana. u~av;io de· tll·· 
cos (1e <.lés111arcnda grnndeza e for<;a; linhão del1ois ccieetes ~11<ln1e<.·. id os d~ . 

. , 

. ' ' ' . Chegados emfiin ao presidio de Cein1bra,os novosi vas.;allo~ d~ Portugal,. o sargcnto-
rn.ór co111rr1~ndante, os n •cebeu corn· festas, e os t'n!l11dou levará sua ai dêa, onde.a(> d1e- . 
fJll1', levantou-1e u1na grita de alegria entre os Gentios, aos que rt11p o 11d~\1d o º' Clilrou. 
dos dos nossos arcab11zct1. · 

Depois disto, conti11uão elles a vir em 1nagntes ao presi dfo da ~ova Coirnbra, n:is 
-c1tnôa&,em tempo de agitas, e a caTall o na sccca, onde sempre são bcn1 recebidos, e tra. 
<:tlldos; entrando, t:m virtude das ordens. que para isso ha. e arranchando ~e fóra dl 
e&taca1ta en1 ~ua11 easa1 de esteiras, entrão dentro de dia desar111ados. e depois do toque 
das Trintlades saheru para fór3, e só entrão os capitàe1, tendo cru todo este tc1npo dad9 
provas de· UHlll since ra arnizade, e tanto,qul' U fl llllllO de 1793 restituirão UOUt' escravo-,. , 
<JUO do 4Jresíd io ti11hão l'4gido par~ as sua.s ter1~fls. ( . . 

Co1n nccelcrados p~sso-s. t~oho dec6r'riJ11 quasi urn s~culó, que a bacio Gunrcl1rú 
te1n sid_o fatal aos Portuguezes, e, Ult acho no ttltirno ponto, que pro111étti trart~1r ll() 

principio d esta h istoria . o qual pcrlence 11os Hcspaubóe~ ; P<?r etle porérn passarei 
abJ'eviadarnentc, corno cousa estranha. P<•lo n1cio dn seculo !lassado. acabárão os Gu8~'
turú·s de arrui11a r a pcqisena cidade de Gera, que os Paut:stas ti nhiio da~ principío · 
a destruir . Os Hespa :i hót•s, que e:icapi1rão, forii•J fu 11 dar a V-il la de Tc~ucito. 11a!I rnar
~ens do Parngu:iy , doudc tan1bem fugirão, perseguid os dos .111 e!Ht10s ini111igos. Os Guay
~ur1b os persegtíi nio ua Villa de Curu1nhoty, que Cu ndárâo-e111 Villa-Rica,su11 Colo lii:1, 
ern Jlcl é111; e nos nt1!s111os su burhi os dn cidade tia Assumpçio, capital duquclla gra111le 
pr0Yi11ci;i, 1,11nas vezes a-br1za11do as casas; e 1n11tando os seus hahitante.s; outras ro1j .. ' 
ll:111do-lhes o~ cavallos, e gados, e -d rstruiudo-lhes as sementeiras. N11 provi11·c1a· ti~ 
Xi~tuitos. lizerão 111niorcs nanlcs.; dep11is que o cura do pvvo,do Santo Cora~ã'o. hi1"'l•rit 
~riutn ~cinco an11os, dcLaixo Je paz.l)rendeu .n 11tuil·os, e usoH corn elles de ba,stnnfe 
1' iiOr, de cujo captiveiro fu~iriõ al~uris, e dAhi é qne obri ~úrã·Q 110 ·:ir1no de ;1.785 a 
111udar o dito p ()YO do Sa11to Coração 25 leguas 1nais ·p:ira· urn lad11, e 1111~11 roubáriio (rs 
gado!, cavallo:;, e gente, q111~ conservão· por eaptivos, pas~ando dc&tn sorie os n11seraveis 
}lah.itautes daquella pro\'iuda ao barbarisrn o, de que seus pais fcli:uuente tiuhâo 
~ah1do. . < • 

llcsdc en.tã6 foi que oi; povos dó Sant., Coração, S. Thiago_ e S João, fiie'rão no 
estitdo de abatiruento. e111 que hoje se vê1n : as al•l eas er111as, a11 casas reduzidas a uus 
par<lieiros, ~s can1po!I 91:111 cultura, tu do c111fitn faz suppor a urn viaj ante , que n<1urlla 
:província acaba el e soft'rcr uup1 t.levorautc peste, urna guerra ~e religião·, ou u1n ruo11~· 
tro, que éorn o seu corrupto halito tcrn i11ficionado a tod'O o sensh·el . 
· Ol\ Guayeurú~, que assisten1 d9 F1!,cho dos l\Jorros para · bái10. té111 pai con1 os ff(•s· 
pa11hóetr da proYincia <lo Paraguay, desde o anuo de 1774; esta allia :1ça liz:cl·ft"o por 
via de 1:1111 Padre.'quc, levado das sues inclinações, soube introduzir-se ~nl.re o~ sél\'.8• 
seus, dos 11uaes seguio torlos ''s costurncs, deixou arrancar as sobr.,11 1·elha•, e prs~anas, 
CaSOll·&C r ntrc elles, C tevn filhos: por CSta ÍÓflll8 livr11 U a .SUil p ,,triA da& r.ontinuais 
hostilidades, que 9otfria destes barbaros, e adq-uirio o norne de justo entre él plebe 
Hcspan hola •. 

A este Pad re, a quern j.:i tr:ir.tei por clnas fer:es, t!evo a noticia das (oras, ern que se 
atliárão 11s Gua ycurt\i;, e Pay.1goas, e a crn r111c 9C sep<1rflrio, co1110 t1unh c111 da 111aior 
1>arto J os seus extravagantes costumes. Os Gu ilycurus, que habitiio do Fecho dos ~lõr
ro~ para cima, faze1n aoi; Ht>spanhóes todos n ~ da.lln·o:;, qu.i ·p'o 'eru, e· siio' 0~ qu·.: cou~ 
lier\'õi•) ho.je tiel 1u11iz1'dc cornos .Portuguezcs. · 
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pedras, corn (fOe t'SIUagaY~O as cabeÇJlS aos ini1njgos. Pel11 sua ronhecida 
crueldade se fazi t"iu teruidos, não só tle toJos os Indio::;,cun10 aiuda <los Por-, 
lu g11PZf'S. . 

. 
1 

• 

· Gtr-ryuez. lndios dí\s cnbrcr..ir11 c; do Rio Parni1hyh:i,e11tte Goy11z e Piauhy._ ,. 
Diz o aulor do Diccionario li istor·ico, qlie en1 1766 perlo de mil lndio~ · ' 
fnr1i11 nldêndos perto da riJ'ado de. Oeirils, na aldêa, l~oje conheti~la pelo ~ 
nome <le Vil)n de S.J"'.011<;al1~ ~.le Aiuarnnte, porque t<Jfllánio depois. pi1ra os ,, 
rnatus por n;io seretn 110-; lu garr.s da aldêu ab.11ndunté a colheit11 de fr 11et<·'S 
<la terra. Ac.lualrnc1Jle cnconlrílo~'S.e ~rn S. Gon~.ato de . An;1aranle alguus 

· d bs~es lndius t>Slalielecidos. · · . · , · · · .· 
. Gt.figlá$ e Guipás. Estes . Iu<}ió~ liab,ita vão {1 pouc.a · djstnncill d~ ·Porlo . -
Se~uro. · · ,- ' . , · · · · · ' · · .. 

• l ' 

· . Guiyravibos. llabitaviío ll\TI ,Pº!lCO ·aft1s't~dos' da 1.1(.)'stn rriar,itimat C-ntre: 
.J•orto Seg11rot e l1:~pirito ·santo. . ' · : . · ·. - · 

Gu.irnure.~. l11dios fero1.e.1: n<\s snas excursões espal~HlViÍO tn.m:u)ho ter· 
ror pelo estrnpito, e V01.eri'as l\Lle .faziiio Cpm OS ba·SlÔes do piÍ11S SOllOfÇ)S, 

· <;otn qn'e.. J)a~i<io · nns nos outr~-s, .c(ue erilo conhecidos onde chegav ão. J' 

Guines . l1abitnvü0 ua COHHlr('a dó .Piauhy. l 

1;u,ivo8. J1a bitaviio á cns1a ·1nnrit.i1na da Bah iil de Torlo s .o5' Snntos. 
llepan(os. lndios, habitadores das 1n;1 rge11s do Hio .Negro. 
Jú,·ora.i;. Estes lndios nfio criiu -anthropophagos. 

. ) 

l horas. Ind ios, d escende11te:\ dos ' l'11 bay.aras. 
lcú. ludius das 1nargeus do··Hio <lo Peixt},afíluentc d'o Rio d~ Piranhas, 

na provi~c~a- da Parahyba ·do Nt•rl~. _, . · . ~ 
'· lphigriacitpos. Enio nllia<los ·dos Ay1_1!o~rés.c co1ni<io carne. hum1t.nn) e 
r1no se uleu)orisrirüo de co(nbal,or .co1n ~ieu1 tle Sâ,quanJo atacárão Porl<> 
·se~11 ro e l I h éos. · · · .-. · .1 • " · · 

.ltataprias. ln1lios hrilvo~ ~las rll:l_rgens do Jlio.Capan,á ,afíluent~~ do,~l~deira~, 
· · ,:Jacat·é, {JJdios mH11sos ·da ,prov.inc'Ía de ~1atto Grosso:; '· · ·. 

JacuipPs, /9higt~(1nu1tanis~ 'Jaracuit'es .. E~t~s .Judios eriÍo allia<ll)s· d,os. 
, G1.1ay1n u res . , · : .. · . .. 

" Jat,ais. Indios da provincia de' Goyaz. . . .. " 1 

' .lcicós. H;1bi lê1v;io o Pianh.y, r;nHis'.para as bandas do Maranhão, :nas · 
1r11tr~11s do Bío llahinl, trilitttario <lo Ca11i11Jé. , 

J1lmns . Indios do. Pará, hahi't<1dore~ '•:>-ntre o Rio Negro .e Brnnco. · · . . l 

Lctr<,tos . In<lios 'vnlerlle-s, e ha bit<Hlles do interior. 
l~u71is. A es'tes In<lios charnavãu ·os l\irt11guezes.~em snbermos a r.aziio.<le 

.Belvaros: re~idi,10 1nais 110 interior pelas 1non tH11hé1S. on<lc se suste11tuviío 
(le rr~ctas. Co ta-se. q110 o:; 'lugar~~ nnde usses ludit>S lrailfta'v<io erüo 1nui 
nb11ndnntes 1le 1neti1es pri~ciosos, poré111 uinguctn J?O\liu nelles ~1trar lJela 
feroci dinl e. dc::;ses . sol vagens. · . , . ' . . 

JJ:lac<unectans. lindios. hnhifndorcs das rnarg0ns <lo llio T0canlins. · 
J?rar1(:isco Pi1tlu ele ~lagalh<~!s·. ~1u~n1H1 ·r;111do11 11 itldôa de S. P~d.rn d ',~l- · 
éttnl:iH"A. tH·ulinu ~rn ' ;1 ,'000 o 11411{er<\ de t ~,d!os

1 

'l ecn1necn1ns que encon-
1.rou. '()bedeci<iO a urn Ciiciqu.c l~er·editario , e H , 111 .~ is ~t!le cabos, qt1.e os. 

/ ,dirigiü uu .~\1crra : erilv 9l;edic:ute_s ás. i.)rden~ dos seus (:abeeei ras, e guar .. 
• • ' j 
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daviin maito respeito a Fr~ncisr:o Pinto de ~L1galh;ics, _q11'e r.h~gou q11as;i .. : 
' a ci\·ilisal-os. 

Núo- ti11húo cren~as religif)slls; porém er;io trahalhadores,e mui e.urlo:;o~ 
e1n conhecer os co:-.lu 1i1es,e tra ba lho:-; Jus. Et1roµOos. . 

:~Ia.r./i1iêaris. ln<lios,desGende1ll1!S dos Ay1norés, .que vivi.~ío na con1ilheira 
d.os A v1norós. · · '· · · . • 

" J/ acutuos. lia bita v;io 110 interior, e C'riiO a:iricu'ltores. 
, 

Macuxis. Triba t:on :-;i d 1~rav1~l de hul ios da t~ ava ua Hrasileira. 
1 • " 

~(1.ei'nonés . Erãn <llliadns,ou <l t~~c1~1'1dent_iis 1los Guay1nures. · · 
·Mayri'é. lni} ios <la pro\•i11~ia de l\'h1U(I' trO::; :'n.r1..\\íd1~nú~s :nas 1nàr~.ért-s elo · 

_Rio ~l~gné, q11P. :;e, l.ao ~'.a no :\1adeira. p,, :,s~ó e~t.i~s ln:hus p·)r i11y~Jnt11 ro;; do 
Gi1araná,q!le fa·Lc~ 1n tias 1H11e 11 ilnas de uns coqli il ho3 .. tlenominaJost~ 1 1 it r~ n á. 
ns q11a1;s Lor.r;·10,e pilliio,011 ,ra \ ~o. e rt-;1d11ze1n á fór1na que t;><Jos conher:P. 111 . . 
() (i 1H1 ntriêl to1n11 de_pois de pro1nt1t0 u 1na f ij.ez~ eX.tr;1<)l~lh na 1;ia, e ·se ·cunscgue 
rula-ln ttnrn a lingu~ t.le nrn peixe,:t que clla1nüo P,iraruc11. . . 

Jlajnruna. ludio~; habita ntes· d(t!S·Cctheeei ras do llio J<thnri ou lliabarí. 
affl1Je11fe d<t n1argem <lireita Jo Arnai onas. 'rt:n1 estes ludios,,<liz o <tutor 
do D,iccion-ario llislorico, IÓngits ,. rn tLlêixas negra~., e u1na c~pecie de 
c:orôli; q1ie trazern . ne rneio di• cabeça. Furüo o uariz.,e os bei•:os, e intr\)'- · 

~ ; _. o .. ..., 

duzem· nos buracos rortellas de pá'.)·,o 1103 cantos da Loc~1 µcuu~s1de Araru, 
e nHs oreihtts,.-.: ponta do nariz -cerlas couclu•s. · · 

' Dizérn os vi11jantes do interior, qne rnatiió os pais em adoécéndo, n11te3 
àa einnuigrecercm,' e os co~nei.n· pür ve1íeraçào. Paréte rep11gcla1: con1' ,os · .. 
s11nti1nent11s cl11 natllreza, este desgraçado Ut;u11tec1m.ento, e' po~·tanLo n:io 

• 
' 

n1en~c:e snuila fé. < · 

Mula.tis. lndios nomniles, ele genio brRn<lo,e d1" caritcter t.irrtitfo. e des~ 
.conflados, hnbitndores da cni·dilheira <los .A,y1rlorÓs, descendc~ut.es e.los ç.o,_,'· 
roados~ sua esla t11ra é pequena; são n1 ui feios, e ele narii cl~ato, cabet;a 
redo11dn, espadaúdos, cou1 11111íto Cijbello. São ~overua<los por c;.ih11s, e 
enlru elle3, os que silo 1n11is experirnentados. entrãn crn seus cofiselbos . 
U~nn bua parte dest,P,_s índios e-slàO d91nes~ícados, e fal\~o o portug.unz. 

AI atnl>arés. Ind ios, ha IJ i tante~ r.orn pr~f eren<~ia das rna rge11s qu Rio 'l'a-. 
buruhina, <la proviucia de ~falto l;rosso ' • .\s ' 'ezes and1io errantes, ern 
bu~ca de loc:1lida ·e,011de se lh P. ·proporc!one i1li1r1~.ntaÇão abu11da11te e faci l . 

Manalió~ ou J-lanaá.~. lndios bellico~o.s, hal.)itnnles de varioi rios,que· 
de~aguão n'o Arnazonas, entr~ o .f\in N1)-gn:>'. Ili H pr~ra e Chi úarfl. E:> tiio 
civilisados. Crêm e1:n um f:nte B'nrn. adoriio-no, s"h o no1ne de 1Jrl arúari, e. 
etn outro e ite tn illfaiejo, a q11e cha1ni'io ."Jurahuá. E.!le::; fullào a mesma 
lin~ua. ·que oi; lndios LIH ()uy<tnn Hrasileira. . . . , 

M anGs. Occupavão as vir.inl111nç:1s de P:ará. P1ir v~zes ílzer~l> c·tun guerra . 
aos Eurôpêo~,com {) ti1n de se defe11<lcren·1, e ao tnes1n·o lcru po ·obrigai-os . 

. a evacuarern as suas terras. . . ' . 
· Jlf<1najú.~. l11dio~,descendenlos dos 'f11pi!~arn .báSt,e h{lbil~ntes d"'~ cabe-

, eoi'ras do ltío 'l'ocan,tins, e do Rio das B'álS(!,S, na provincia do ~laranhJo . 
S1::us usos,e cuslun1es siio os rnes1nos;q.ue os dos; luclios Garnellas.e 'f'irn- 

:bi.rtts , resideutcs tnals ao ~o rtc Alguns de Sl'.las trípus,occ11pilv~o tts u1ar-: 

, 

' 
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. '-~n.~ d() T\ io TL1pie1rr(r, .o m~tis trartaveis que os do Tocantins , cllam:itfo5 · 
'fernBrH l>ós. Estes [11rliol' orr,npão a aldên de Santo 1\.ntonio,, junto tf Pas
tos Bons, na província do rtl aranhão. . 

.Jlandavis. lla l, itanles do interior. e sna bons 11gricultores. 
~f andir•is. Er1i 11 ctescendentes dos TltbnyHres e Tapuy11s. 

•1'/auhrls. Ilabitavào ns 1nargens <lo Rio Madeira, e são fabricantes do 
{; ua rnnlt. 

Afru·agayá.f. llabitavfio entre o Espirito- Sant<>. e o Rio de Janeiro. 
~liaracaguaco.ç. Erão alliaJos, ou dc::~scen<lentes dos (~uaymures. . 

i 

Jlar"uhá. lndio3 hravos da provincia <lo Pará,habiwdores das-- cabecei- · 
ras do Rio Jut(•hi. Ancião (~01npleta1nente n·ús, e envenenflo as frechlli, 
<1uanuo brigão curn os ini1uigo:.;. ,. • 

Jlaraques. lndios q11e hahitav;io na distancia .de 8 Jeguas dél Bahia de· 
~l'odos os Santos, e andavão nús, ~as ~ulheres com tapgas. Pescltvão dé 
Jiuhll, e fax.ião sal nas_ costas do mar, seudo nisto, e no 1nais,mui ttcti.vos,e 
)ieboriosos . Suppõe·se,que eites aborig·enes· erão os habitado-rcs da ilba ele 
lt.1parica. , 

llfa1"i"rana. lndios bravios, habilantes das margens do Rio 'f effé, ·na -
Jlrovincia do Pará. · , · 

Jfccribtlcos. ll11hitav<io perto do Rio Grflnde do Sul. • · 
Afariquito3. Habitadores das costas mariti1nas, entro a Bahia, e Per-

nambuco. 
A'/atu!JÚI . Tê1n ns pés as a-vess11s. ' 

Mayurtlnas. lnrlios,hnl.>itantes das margens do Jab.1ri ou Hyabari. 

• 

Tê1n estes lndios o cost.un1c de ~orlar o cabello no alto d11 cabeça,. â ~-
rnelhanr~a fi'a coroa dos padre9-, Jeixan1·Jo o resto crescer consideraveln1ente,. -. 
tiupponrlo qu e, qr1flnto rnaior lêa1 os rabQl!os 1nais formosos são. ' . 

Jleões. lndios'. resi<lentes na parte .do Norte df1 provincía da Mallo Grosso·, · .. · · · 
. JH\ nlHrge1n de urn ribeiro,que deUes tomt~u o ncnne, e que desagua no Ri«>.,_ 
(~uaporé . ' . , · 

Mequens. f n1lios da pro.v,incia dê .~.titlo'Grosso, e hal; itantc1, das lna:rge.riis'... 
elos Jlios Corrnnhiára e Me-q11en. ~. . 

Minua1u>s. lndios de cond;ição· branda, habitantes nas margens 8epten
triou11es. e Occide11taes das, lagoas dos Patos e i\!Jírim. Os Minuanos· dalli se 

Á r ntirár;io pitra os Rios Cnsiquei, Btlluvi , e Vaccahi, logo que os .Porttiguezes 
l •ri11cipi<i rão Ci occu par a provincia do Rio Grande tl~ S: Pedro rlo SnJ .. Sabe· . , 
f; t'},que elles . logo q11c procurárào desoccl1par a 5 \Ht a:1tlgn resident~~. foriío 
t•scol her terrenos descarnrrados.e ro:leiadós de inatos, onde construir~o suas 
c·abanHs. cobertas de pelles de ani1:I?aes, e tapau~s <le es teira.5~ só cu111 u1na. 
)">rla estre ita . ~~ra cada aldêl! governé\ ·io pnr urn cheíe. Rer,onheciào n ixis- · 
tcncin de urn Dt!05, á que cha1navao 'fu pá; porém não lhe tributavAo cultor > 

E11terravi\o os seus 1nort()s.co1n tudo o que lhes pert.eneia, constante das. 
êirmas- P, 1nAc:1, e <l11 mai~ que podesse n<~ces5ilar na ontra vid;i. lt sta idéa · 
, ia iu1n10Tta lid11dc <la altr1a,é· nelles um sentítnento insti11i.;livo,e sobre o qual, 
111.lo bu~ciio roc·onhecê-lo,e aprofunda~lo . . Siio rnnis corpoleut.os, e robusl.os. 
<rJc os 'fa1)r-.•, e ~nai~ g<~nerosu·s e r~~o lutQs, e babeis crn ensinar os. aní~_ 

J 
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maes. rinra os seus usos e nf.\cessi<h1des . Sllas armas são o arco, e a frecba;: 
e n1ootúo betn <t cavallo. Esto naçiio, está hoje mui red uzi{]a. 

JJf olopaques. llabitavlio ern urn v<1sto terreno, [tJérn <lo I;lio Pai:ahyha. 
O viaja11t1~ Knivêt, cu1n-pa.rH e::;tes Inuios no lé!l he aos 4.lle1nães, e que são 
<lo pequeno numero J as na1:ões,q.11e deixavão crescer os cabellos da barba, 
e cohri;'lo corn tal i:lecencia os corpos, e erãn tão 1norigerados, que nada · . 
lravia entre'elles, q111~ oílendesse a ho1.1eslid<tde :' as suas povoações erão, . 
proh~gi<ln s por. du;1s estacadas, co1n l<~ri-a de permeio, siinulauJo muralh:it. 

Cada u11H1 fa111 ilia habitava e1n sua cabana, inteinunente separarla de 
01Jtra. Reconheciiio à autorida,de .de nrn chefe,á q1le charnavão ~Jloroshove, , 
o quttl se distinguia rios rnais, unicarnente pelo privilegio <le poder ler n1ais 
<le 111n11 1n11lher. lí:1viào 11as SUt\S l~rr{}S IOÍnilS Uê ouro, qüe as uãu explo
rav.i10: poré1n depois das chuvas-,apanh,avc.lo o rnetal precioso,'que a~;havlio 

, s~1bre · ~1s torra~ . e nas torrentes~ principaln1ente jünto ás serra,s, __ á que 
chn 1 n ~io Etepi·1·t,11ge, por sere1 11 éts 1n1,is ric~s. 

N;i ., fH ltava á esre )h>vo toais, q:ie a.; l1lzes rlo christianisrno: suns malhP-- , 
rn~ eriio f11r1nosas,. rnui atilildasje espirituosas ; e sern q~1e j.á1nais soffres
~H! 1n gn11:11s indecente~ ; lraz. i1io o;; rabellos co1npridos, n_ão sendo elles 
inferiores aos dils niulhéres rnais civi lisadas. l 

'fo.d;.1 n nação, ti11hiiO horas ~erl<1s para a refeição : rimav~o "' proprieda,<le; · 
n~1Ja ~iulião os seus usos .e eosl11mes, que cheirasse a IH1rbatidade, exceplo · 
a p11 ixiio pelêt carne hnrnana , dos que apanliavftu ntt g1H•rra. 

1llon1aná. [nJios da Provineia <lo Pará. e laabílanles dns Rios J11lahi, e 
.J11bt-tri. Sua nli1111·ntaçiio é de fr~:ictas.e do.que apanh ílo e1n su1's.pes<·arias. 

Mo.ngoyúj . lndi :1s, h(1bi tn11tes das mnnien ; dn ll it) Paty, na coJdilheira 
• \ ; • "tw 

tlos .A!'B1oré:-:;. Vi "endo el les ern su :i~ aldêas, s11b1neltôriio os seus chefes, 
fHn 1806 no gn,·erno real, e · d,~st.íl épóca p11ra cá· ,vivêr_áo ern paz corn 
os dc1nais Bra:;i lei ros. Vivern de sua lilvoura,onde colbe1ri o n.ecessario para 
a s 11~ suhsiste11ci;1. And;io or<iinaria1nente nús. corn uma tanga de pa11no . 
de algod<in, ou (le n1n ter· id11 de palb<t de pitl1n ei ~a. As .n111lheres C1Jhre1n,.. · 
se p(lr <lia'ute c!1n1 urn panno. que ilie d<~s r•e até n'lis joelhos ; · · 

Entn·tên1-sP, co1n a danr;a,no sorn dP, mil rirn báo. Eotcrr:\o os seus fin:i dos 
nú.: ,e nsscn t;Hlos, e celehriio as s u;1s ac1 ·{H~S corn cantarcilas. A sua rnedici 11a , 

• 
é Lndíl herbnria. c11jas vi-rtu des f;onhecern. pola lra<li~;5< .,,e por experienci1t. 

1J/u,ndur1tcú . lndio5 ferozi ·s~ hti liitnntes d11s rn11 rge11 s do Hio · ~1arlei rtt , e 
'I'apajoz, nns prov ineias de l\1atto Gro;;so,e Pará. Par(\ se mostrare1n guer
reiros enf1~ itiio as sua~ cabanas co1n os -cran t~os dos i11i 1 nigo~, que· l1avi1i.o 

. 1uorto. Pt1ra P'>dnrnrn ser r,hefe-:; hã() <1H (t-presenfar, pelo , :ncnos dez cra-
11eos do i11i1nigos. Usã.1 das setas herYadas, e tinge1n o C1)rpo corn a tinta 
tio gc11ip:ipeiro. Siio snjt•itos ao .governo do Brasil. Vive1n da agricultura, ; 

. e da ci\t11 . · · 1 • • · • · , · · 

1llúra.~ . lnrlio~ .Jo Ili0 ~1 a<l 1.~ i ra. 8cirna <lô Villa de Bnrbrt, no Pará. An,ft1- -
"fio ao principio nús; p•H·ém agora j ;l se -eornpôem. <)s hom P.ns enfeitaviio 
os bra~o·; , e pernas ro.n 11ennns de c1)res, e furaY5o o nni:-iz. orelhas e bei
·~\OS , '~ d1 i11 t.ro di1s burat·os·mettHrn derúes, e concha~. Algun~ deixiio crescer 
a:; barbas, e pintfío todo o corpo, afi tn de an1edronlarGLn os inirriigos . • \s _ 
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mulheres ~uidiio dn ca~R.e ajudão os homens a rernnr ntts canôas. O.;; ch·e· 
fes siío polygamos,e OS Oulros,bem q~1e tenhüo U!Ol\ SÓ 1n11lher,quando_ lbes 
apraz deix<io--nas, e tomiio outras": ~ . 

lJfuriquites. Ilabitavâo entre Perru11nuuco; e Ilahia . Suas n1 tilherés er~o 
bem'feittts, e elegantes. Viviiío pelas n1atas corno feras. e se esten<lião pelas 
margP-ns do llio d,e S. Fritnci~co. N<io i\CnmmeUi11o <tos inimigos etn ctt rnpo 
descoberto, e sim' de e111boscacla, e pelo que, se1npre se sahião bem, ern 
J'aliio da sua m11itçi legeire7,<t nà carreira. . . 

1Vaknenak. lndios Puris, . habitantes do 1\io Doce. Estão dorne sti .. 
cados.· . . · . ' ; 

N.atnbi'currru. Hllbilantes . da rparg~1n do Rio do Peixe, tributari<J do 
Tàp:tj1>.z. Stio tn•ctaveis e iudusftiosos, e · forn~ce1n vivere.s, .e .remeir9? ·aos 
pãssageiros,quQ vêio do f)iarnant1na para-$àn~c.ü·e1n .ou para a.cidade do Pará. 

Nan cos . 111dios fer.o7;es· do interior 'da provincia de S. l)aulo .. · .. ·; . 
. Napôt·á.t. Slio' rarnific~çõe~ dos TabHyares.e. Ta puya5, h'ur>itào o interior, 

e são etgri cultores. · ' · · , 
Nhamunda;. lndi'os habitadores da Guyana Br1tsileira. . · 
Nh.~e ·n9aliibaj. ~r<Ío n~sidenlns lia llbél de ~1arajú , e das proxirni1la'f]es d~ 

C1ho <lo Norte. E1n 16?>9 o Padre Ant"inin ' ' ieira, conseg11io, que eUes 
JizesserTI paZ•!S con1 os Portuguezes, COin quem andavão ern guerra viv{l,ha 
vinte a.nnos. evi ta11do eo:n isto a;; visitas siuistras dos Hollnndezes, at~e-ula-
8 <:onti11nçn, que nelles tinhão. Actua!mente estão cruzados co1n os _T~pi- -
naml,ás. · 

1Voc 1:os. Estes In(Jios tinhãó o seu .estabelecimento pP,rto de Aquitipó. 
1Vorog,;igé . .Jniiio; crueis, e ~abitantes das margens do Rio 'l'.ucantinst 

Bbnixo.do Rio Araguaia. . 
1Vuhinos. Habitiio extensns v11rteas ~ó .interiior do Brasil. · . 
01naguçis. H:1bitiio a margem· esquerda do Arnazonas , 01n 200 lr.g t:Hts d·e 

extensão,ent.re os I:lins 'l'an1bu ragua_ e· P1.1tu1haió.Sã<;> ini111 igos· dos'Ct~riruis·, 
~om q11ena ·~e1n,pre vivem e(rrguerr~, e dos 'facunas,que habit~o o lago 'dó 
Norte. ·Estes lndios, têzn o costurne de (lpertar a cnbeç-a aos . seú~ recern ... 
)·1a,cidos~ para O aclHtlar entre d'lliiS .tabo1\S,j'1oraGh11rem HSS!1n bo~1itos,- COhl 
·esta con 11 g 1 ara c;fto ~ cnn~La •. ·que v<io açtualmen'le perdendp e·ste úso: 

Os horncns arulc"íô nús, .. e· as. lnulhert;.i~ deceute1nentt:J vcstiJas com · · 
• 

1)11onós, por elh1s tecidos, e pintad~s. -. 
O:nai1norés. Erão pacifl cos,- e habi.t~·vão longe <la co5la, e tinhão por c~

ba11as as s 111ts n~des de a1gotl<io. SUSiJéns~1s eutre ~::; arvores, e cobert<is de 
um tecido de pal has. ... 

Oppina.:és, ou Apinagés. InJiiJs, habitantes Jus margens do Aragú'aia, · ~ 
na prov1n1:ia dP, Go.ya·l . · 

(')quigtaiubas. Vi"em no interior. :i . 

. Orentanávs . l'11d.o:;. 4a!iit1ntes lias. margen~ · d o~ Rios Negro . Caburi, 
Bran1'.0, e Chiuára": él~h ·~o-se hoje ci.vilisados, e se d1~ n oru i n i\o ~·I anáns. ' 

Orizés .. Proa<tzes.: In'.'.lio5 'fapuyas, guerreiros. e rnui ladrões, hnbita,ntes 
das. ~efranias da prov~ncia da 1~ahia, ho.s lugares f)l1e act11al rnente corre:;
pon ·~e n. no 1li ~ tr i cto de {nnl0' 1\.nt0.1i~ das Q.ic-;;,i 1nad<ils, n<.\s cahcQeiras do '6io 
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lta~icur\1 ~ S~o hem ftlifos, e t'81n á côr de coure·:· Tê1n ert1 gran da venera-- ' 
ção a coruja, que os livra das cobras, e por iisO nuuca as n1iitão . 

. f.,elehriio 11s ,R1H1s festas n.n épocn d_o an.no em que as cornjas, á quA elles 
chlHOiio Culipó-cupub-abá.come~.iio à c3ü:tar. Esll's feslas?alérn da da1ú;a 
e ~.ntarol~s , e n11.tilêi bebiun, cousiste na' 1111tlêtnÇ<i <los purcus para co1nU4 
rom, e n<~ ·<les~or~tnento da.s Tirg,ens <le 12 a~n~os, q~e cons,,agravao a sous 
br~lêtes appet1tes. · . · , ' 

Hoje este.s I.n<li9s estão civilisados,e quem <leu motivo a c~te evento, foi 
a prls<'io que fizhrão 05.Portuguezcs á. um .. filpo do ch~~fc, <lestes Inâios; e 
o Vigario de lpap~curú. de ci.rn~, l!J1nando,.a s.eLt car~o por· eS;paç.o tle tre:i' 

· 11.nnos doutrinar o moço Indio, depois,llcompan_hndo de soltJa.<tos,o m~ndo11 
á seu pai,,bern ve~tido,e. corn preseµtes; e s~~do todos bP1p ,recebíd.<?s, o 
lndio chefe.e1n 1713,fez allia11çtt cv1n o 'Yigario. e .ado'ptárào tlepois a vid4 
ci,·il. e sujeita á a11torid<i<Je real. . ~. . 
" Oitayanaoutiss.ones. Erão uns .(~entios simpliees e gros;eiros. l\em figura
do!) OS hotnens, e ao mesn-\·o torr11)0 liio preguiçosos, qne pi1S' 3ViiO 8 <lortÍJÍf 
em suns ca_b~nas ,a. maior parte do tempo, eillquanto quu as mufhe1:es, se 
e1npregavfio ern age11ci11r-lhcs o sustento,~ , . ' ' 

Não tii:thão palria. e nem governo: Acontecendo, por motivús· <le conten
das,q.~e uns n1atasse1n outros. os .rr1at-adoros erão entregues ao paren}cs do 
mor~n.p111·a sel'e1n sacrificados. · As <luas fanailias se .1'et1nião, e <lavão '.utn 
banquete e~ signal de ronciliaçiio. · · ' · ' . 

o a<lulterio,entre elles,era punido com' a morte;e ie a a<lulterô estava gra-, 
· -Yida.depni·s que <lava á l11z o fruclo do s.eu eriríié,era ·µu 11ida Ct)út'la rnorte. 

A. hospital idade erl\ , entro elles, uma cousa sagrnda ; mas o hospedado 
, não. p.OJ

1
Íl:\'·trocar a ,prirneiru cal.H\lV;t, etil ·qllC foi recebido, . por ~11tra, ÍóSS9 

q1~ul fosse o motivo, seai'que-coú1 istonáo fize:;se t1'm ullraj~ no priineiro1 · 
'h.ospedaclor. . . . . · . 

Praticuvão aos,-seus finai los. honras ' funebr~s. on(le com1nerrv1ravão as 
fa~anhas (los mortos, e depois os enterra vão em pé, com os séus ornamen~ 
tos, consistindo err1 arco, Jl.extl, ~ ruassa. · . 1 · 

',"01.1iayanazes. Ílah1lttviio a ,Ilha (;l·a:nde, ao Sul do Rio d~ ·Janeiro~: .sua . 
estatw·a baixa entre gorda. os tornava um pouco morosos. N"ió ·erão valen:. 
tes. ~uas mulher<!s,. tinh~o feições r~gulares ; porén.'l os C1lr'µo:; eciío mal . 
feito~. 'rêtnlo ho1nens, ('.OffiO rriulhc're$, er<tO ~paixonados pel9s ~eus cahol-· 
los; que c~n~ervaviio 1nui corl1 pridos; tendo porén1 nô alto <la caboça uma 
tonsura, sernelh;inte a cort>a de Pa<lre. .. ' ' . 
· Ou·etacazes. 'l'raziiio estes Indios conti-ri~n ,guerra com os se-us vizi-nhQs. 
que nern pt1ri1 com1nerciare1r) cons,entião,que os estrangeiros enlrassern· nas · 

, 5uas morndas; co1no .n<io sej actavêio <le 1nui~o fortes, . fugi~o ~~01n ligeireia 
tal, como a 1Jos ,veados . O seu <il'.: i1nm1JJHJO, sua phisiónorr1ia bestial.~ ~estu.
pida, os fazião ume <leis U<lÇÕes m:1is torpe do inundo. ~rão dlfTerentes dos 
Ul<ti~ l1nlios pel.o creseiinento dos«:al>ellos ,dos qua1!S só. cortl'tv<lo 'u1na por<;llo 
sobre a tssll\ . Da ri1'es1n<l" fót:irfa se niÚ) assemelhav<i/a SU<l , rin.goage1h ern 
cousa algu1.na ,it dos seus vizinhos rnais proxí1nos: a sua nimi~1· u11rbaridade. 
·era o qnu lho veuav.a establllleeere1n u1n cd1nmer~iõ regular: i'}ão se traetava .. , 
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-.~hm elles sen11o .de longe, e sempr<~ co1n· a~ (~51ii11gard.1s. na ; m~~s, para · rc
pri inir co1n o n1ê<lo, uma a vidêz <lesordena<la.q ae se lhes excil11 va couJ n vista 
ôa carnt> hr1trH~1t fins E11rop~os. As lrocêt~, q11A corn ·elles se fazi;io, era na 
distancia de 100 passos. ()e uma á outra p11rte s~ lr;1zi;io <is rn rrcadnrins, 
<jue Íi1zia o objecto '·'º commerti~.para u1n sitio igualineute· di sta11te: 1nas 
t1:üraviio-sê-lhPs)se1u proferir ·un1<l ~ú pnlavra,e cada utn to1nava 011 lt1rgav.-l 
01 qne lhe· convinha, cujo nlelhodo so tractava 1nuito Je boa fé·,._por ser 11,iu 

tu-a lt descô11fianç<l: pnrque os Portuguezes recêiaviio ser devora Jus; e os 
Ouetacazes íl!io terni:io 1uenos ser re1l11zido .; ;\ escrav1d<io. 

0 -raitacazes ou Oraitagna;;es. llauitavão ilS proxinJidaJes do Cabo Frio. 
li que1n ·da\'ão o norne <lo ./uco:x. Estes Indios ti11h<io o talhe mais . alto, 
qne os (}u:iyn)ures. Erno ill'loa1avcis, e nf10 ·tinhão p:1z eorn ·ning11e1n, · 
tendo ern suas vizinhanças os seus rna~is iutimos,ini1nigos. S.uas. 1uulheres, 
enio,co1no e ll e~, destüuidas e. gnerrein1s. 
· Pacahá. Indios; habitantes das t.abeceirns- do rio J uruéna, eth ~lallo 
Gr(1sso. 
' ~ P<irltaiues. Erão ~ll iad1 (s (]os t;uaymurcs. . _ ~ 
· Palu.ú:ttl'es. · Alliauus d'1s Gti:1y1n11rt!s. . 

• ... 1 • 

Pahia. llahihlViiO élS í11 11 11 ediaçõu~ do l\quítipé: tinhão por nso cobrirern 
()~ .cor pos co1n uu1a tu11ica sein rnangas, e fn llaviio urna lingua purti
t.ular. 

J>aja9uá1. Têrn quasi os n1cs111os costun1es qn(~ os Guyacn ~ú,:;,suppoe rn· 
se ser ela me?ma naçi10. llabitií-0 as mt11:g(~ ns do Pa~·aguay, na .província do 
lJa1to-Grfrssó, e naveg;io 111u·ito em C(IUÓO$ lígeíras. 
· Pajés. lnrlios,ticlos por sar.erd<!tes e ad vinl1ões; vi vii'íO <H11 gr•Jtns sorn
bria_s, onde nenh .. urn I11<lio,se atrevia a pé11etrar; alli dizern ·se lhes levava 
lnd() <ioanto elles pediã11 ; e era, pelo u1ys1.eril) do seu valiei nio.alleuto o fn- -
r1a1.isrno Jas tril_1us, que os prngnosticos á n1orle faziã ' ·oin que o lnJin ro
signa(lo~se n<io con~ente . deita11<lo-se devotainen.te· en) sua .. rêJe, não queria 
to.1nn r ali rn "'"to f ii té. ex p,i ra r. · 

Palie-:,_. ErliQ descendentes dos Tabayarcs,<' Tãpu ins. 
J>cünas. Jndios bravos dia:; e<the1:eiras <lo l\io MaJeira, e da:; 1nargcns <lo 

Jurue11a ; ~ào os rnais alvos dos lndios, e viven1 da sua agricultura·, para o 
sustento dn vidzt. i .· • • · • 

Panatt:. h1dit)s,hnhi1autcs dt1 serra do PttÍ1afr;i1o ·lli(.) (lr;•nde !],) Norte• 
[s!es Indio:; se vüo ·extinguind o,porque âs n1ulberes se v~o àlliando co111 
os bra1 , co ~. · . 

Panog1tiri.lf. ·1n<l ios íern7.es do interior da pro\·inciu de S'.. Paulo. 
JJápáriáres. lli.1bita v;io ns costas <le Porlo Seguro e seus suburhins : po· -.j 

r·é111 os Goylacaz_es e 'l'upi11iqui11s~- us :<lesaloj§1rf10 e se apo:,sárilo <le5::;es 
1 u'gnres. . . , . 

. ·l'a· ag u..á.i; . Vivem Il i)~ rnargnris éJo rio Parag1H1;:·ú: forno t•stes In<lios, 
ern 15,)8 ,<:i!sl igailo:; por ~l1;l rn J e Sá, por havere1n co1ni<lo al.guu s l11t.l ios 
doJT1e~li t<i dos, e ronvertidos õO chrislianisrno ; e <lc ent~io para cá, ficarão 
s11jeitu5 ilO domin io:r.lo go\'er110 Porl1.1gue1 •. 

·l'arapolês. Alli-étdos Jus Gul1y111un~s . 
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ltarf.cis .Tn li~~,r~.;iJ.ent~s Uli5 serµs rlosP,1 r~ti$. a o Ni.rte <la prn,·in r· ia clP. 
Mi.t\1) Gró5.:i0: ião bt~lO feit .. s,q11aiÍ brancos, doce;s e a!Ta\'Ci~ . ('s ra 11 list.~1 " . 
e l\_>rtug11e1.e& Íot}iO lilUi bdtn rer.cbi;dO::t por elles. e parti.euL1rn1r1nt.e p~Jail 
1uulhcres, 411an1io peuetrár:io en1 s.eus campos. Deste 1Jon1 tracl<HH1!nl•• 
npparc1:~rilo UiUil granclP- quanti•Ía<le de 1ne:;tiço:;, ou 1na1ne1nros. P<\r!e 
~es11' nacj;io •~stá lY'.•j~ civili.;:;a<la,: e oiltra re:;ide ua cordiltu~ir,<1 cios Paré<ú>i. 

Párili:Habila\•ào longe da'co.;ta 1Óariti1na.e vivi ílo de fructos·.t)s ho1n1~11s 
·cobritio o c,>rp:>, e a:; 1n1alheres ~tn - l <t\•ão n :1:1s,e pi11tadas de cores <live.rs11s. 
r Tinhi1ova1.1~s com os Purtugue.Z(?:;:a h~tinh1iõ·se d(• c1·1n11•r car11e,hu 1nan:1. 
e1n•1 ;.1a11to 'aehavão outro gen :~ro de " <ilirnent~çíl.o .' CrHl)·rnerciuviio c~orn ;11 :11 
h<1lsà1no dislilla1l1> ein 'trucc) de fa cas, tesouras, pe11les . etc. 

Pariritinlins . lntlios do Pará, q11-e vag,iu eutrc os rios' )laJeir:tt e Tapajó.; . 
. A·ndão. nú~. e traiern as orelliiús fura·'las,e .o ~eiço supe,rior;con~ rodella.-; do 
páo. .llgun~ ta1nhern furão a cartil1:1-g~m do nariz, ondf\ 1~~e.tteu1 p~uuas 
d~ (orruosa:s cores. . . 

PaJsé. , ludios do Rio N~gro, qu·e estiio civilisadns. · 
;, l>atachó.,. Iri·lio5 bellicosns, re:;-idcntes li3s cabecei r&s do rio J us~iape, 
eu de Contas, e nas margens do Gruogun~i, 1111 provincia d<i ' Hahia. E' 
uaç~o ' 1nui antiga, e rar~1 i ficàfla pela cordilhei1:a d(}s Ay1norés. 
·" Patos. -~abit lutes. ·das. rtl,ilrgen~ <ilf lagôa tios Patos, no ltio,. 6r11nde .do 
Sal, e descendentes dos Jndios Carijó:;. , . , 
. Potigutiras. llahitavão ju11to á Pal·ahylHt do Norte: e ~rão !'Pllitnnado; 

dos .,rancez.e3, até q1te e1n 158'J. forão perl:irliados pelo$ rorlu_guezes, q ;1e 
se estabelecêrão na énpitRnia (h1 .Parahyha. ~ 

A<l.tnitlião a polyga1nia, e talvez sej-a es t<t a Cl\USR.'lue não r.ortsentiào,qüe 
i;e 1natassern lHtilntt-es fem~Q:; no estado de gravidez. · 

Pctiv<1res. llabitavào e1n griHldé~ aldêa"S, u~ parte s·~plentrioual ·do Hra· 
$il; menus barLaró::;, que os outros s~lvag1~ns, ·rt!celJi~o - 1n1tis civilrneute os 
estrangeiros : ao tQesrno te1opo que·erâo recozes guerrôiros . .,:·1npregav·ão-
·-Se na· agricultura , · · ,·. , 

Pigru,vis. Vivt~tJ1 no ·~nterior. . 
Piuwnteiros. Ilabit3vão na alrlêa ele Cabrobó, na provincia de Perua~· 

l)µco . Ü.i Porlugu~zes -co.ns~guirão civilisa--lo~, e 'eln L(~1~1po dçi guerra do; 
:u(~ltandez~s (lrest.á r1io gran~es' ser'•iç-Qs. ~) 1J (~rendo os Por:lug111~zes servire1n
se <lolles.contra os seus córnpalriotas,negárão-se A isto. e µi1ra evitarern 'con
Rietos reti rá rüo ·se para as serras. <1110 cercãQ a lagt>11 df)s Pi 1nen.tei ros, onde 
pttr111u11ec~riio, ignorado~ por larg6s annos. Nl10 se, havHndo exliJ1guido· os 
.Piuienteiros, consta üxistire1n na pl'.~'· incia .do Pinuby. , 

Pioca1necran. Habilito i1s m<1tas, _ao oriente do rin Tocaati115~ 
l'~raques. Allia~o5 <lus_ t1.u_ay1uuré~-. _ . \ 
11ilagonis. I11dios crueli~sià1os, ,hnbita.ntés nas irnmc tin<;ões ela PHra· 

hylia do"'Norle, e Rio (~rande. . , 
. Pi~aguares. Er~u lntlios Ceroies, e habitavão. as vizinh~~ças · d~ 

.. 'M.ttrsnlhi\o'. ' . . ' · , . 
Dizem ler sido· os Pitftgu3rcs os que ·estrangi.dárão os Colonos,quo· forã<>. 
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com ns filhos uo hislori<ldor João de .Burros povoar a cnpilauia_ do lla· 
flHl h;io . 

Poncategé. Vivem nas niatas do rio Tocantius,e tê.nos 1nes1nos costu-
1nl~S quo os C1Jmecrans. . . 

l'oretlutiecran. Vive1n nas inatas tios rios Toc11ntin" e Aragnoia. & estiio 
t>tn rc la ~il 1 ~ com os Carnecrn ns civilisaJos Ja vdlà de S. l .. edro do A. lcautara,· 
ao Sul do Pará . 

l'oxeli Oll: Pocheti. Iru lins dn nar:io Tn ri inilrr1l11'is, r c~sidentes- entre os r ios· 
Ara~11ai11 e 'l'ocaritins, e uas ca ht•cei1:·as do ~in. ~'lojú, no p,, i·{t. .,, ·:. 

L'uicob1je. l\c:-; iden1 nas rn a ta~, :1 0 oriente dn rio To1·anüns, perto dá e 111..: 
ílue11cia do • .\raguaia. Fall <i o a rnes1na liogua <los lndius Macame ~ 
cr;111s . .. 

l)uris. N~çilo d~ Incljos noma1les·,rnt1 ito. íl;fltiga .hahíta.nte d:I$ mata~ da · r 

scrrn da l\'.lantiq1aeita, e rru~ rgens. do.1\io .Jeq11itin lio:1ha, ,e C11Api•dÕ.R:;, da,. 
provir11·ia do l1:sprr ito Santo. Antifio nús, e se1npre e1n gu c~r ra s com os 
Ay111 orés,e Coroildos. Vi vern . h1Jje nas mHtas da província de s·. ~aulo. 
IJabitito errl cabapas,~ por baix:v. d;1s .~ rvnrc~, e1n l.ernpo de eh uvas, ao p~ 

· tlo 111100, por e a usa c.l·o frio. São Ind'ios lll~evidos, dttssin)1dHdos, e pedidos. 
Algu ns dos. chefes Puris, vi \'ern ern .altlêa:;, .perto uo rio Parahyb~• . e ern 
:P,arrnonia com as autorid(t_qes i rn periaes. .. 

Purupurú" lnd ios d.as cabeceiras do· rio.Purú,na província rlq-" Parn ~ 
.Puxaca.r.é. ln1hos, l~ahilant~s · das. rnatas,JouJe IH.tsce· o riu CorumlJiára. 

em Ma tto.-Gros5o.. ! : ~ : 

Quinciguiz. Erão Ind ios farnosos cavallei ros. 
Qu.ú1 io11J-ra .. lndios,antigos hl\bitantes da Bahia de Todos os SanJos, que 

forão dahi expul:;os, ,por outras nações,para o interior da provinciJi ~bnde 
. . ' 

\'IV.em. 

Qtiinqui·narlas . lntl io;:- , habitantes das alctêas das margens do Pilragnny, ' 
grn l\lutlo Gr.(ls;;o. Os hoinens, e mulheres 11roc11riio trabalho, ·e e1n '·len<io 
.algum dín heiro, con1 que poss<io co1nprar aguar<le~lte, com que se ern-b~,be
dern, aba.nJouão tudo. 

Quirigujas. Estes [nrlios forão_ expeli idos ·pelos Tt1 pinambás dos lugares 
que ·oecupaviío sobre a B~hia de Todos os Sar1tos, 11nde erão ns princj paes 
habitantes, passando-se pa1:a ·o sul, com o nome do <) uirimures. • · i 

, . I 

S'aearíts. ln1lios da naç1io G11arú, •a quetn os Portnguezes charn~vãn Gua- . 
ruihos, habitantes do là·do 1neridional da cordi lheira dos' Aymoré:;°, perto d·a 
s<~rra <los Oi·gãos. Os Sacarús viviilo nas 1n11,1gens dos ri·às ~- Juão, ~lacal>ú . 
f~ l\1a r,ahé,e for<io alli_11c!os dos ' (Joytacazes ~ H9je,estes lndios estão qi.islu;. 
rados con1 out~as na~õe.s. ,' . . · · '~ · · · · 

1'ahajáras . Jlabililvào a serrfl ·ao lbiapába ~ Ghm a chegada dos Portu
~uezcs, rnudárão-se para a P«lrahyli>à do Norte, l\io -Graqde, e ·ce_a1:á, e hoje 
esr;io civil isados. . ... ' . 
f 1~<JCt1rt-hú-rut. J n1lios, perte11cer)h:•s f.i : na~iio Tnpinarnbás, resi4ent~s nas 
Ill<irgcns du rio 'l'aeanhúna,Pnfre o Xi ngú.e 'fof'antius. .. .. : · . . 
- 1'aguas. -Siio .. hobitjinlcs J as-baadus 1lo I\ iu Negro~ ·· · · · 
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; 1'(ticui;ios. Eriio allia l1>S tl !)S P~>:·tug t tezei>, e halnla viio as (l'f'O~lUiÍd'n 1Ia·s. 
<l<t llahia do 'l'odos os Santos. -

Ta1nara,·é on 1'aniaré. Ilabitautes 11'as terras, entre os rios S .. Sin1ílo o 
.la1n,1ri. cont1t1c11t1!:-; do G 1:1p11ré. Vive.u da pesca, t~ da caça. <-

1'aritomey 1/tes. Ila i> i la vão u \1 i 1 ltt~r.ior' SC I Hlo suas u l<lêiis "e rn fór 111a d~ 
cidade.:, cerc;1 la:i Je p:1lissad; • .-, e dt: 1n · 1 rHlha~ dti ped réts, tendo as (:<tsas 
co11str11iclas dB tnhiq :1e: er.úo lai.hH·io,;.tl:;. tractaveis, o pur isso Li11hâu étS 
c:on1mu f1id~des á vida. · · ' · 

. . . 
1'tunoyot 0:1 1'a1nofr>s. IJá.hilavão d i:istltt • o Cabo-Frio, ás :marg~Hs dil 

R:ihia do Hi o ll ~; 'J~11 Piro , até ª'' estf1bi>leci1néuto dos Portuguezcs. e1n S. 
' ' icentr\ qtt•! q11a:-;i os exti11g_11iràn, relirando-se ·o resto <lestes aborigeues • 
}•lir~1 Q i11L1·~ rinr do co11ti11t~nte: 1n u(Ja11tlll o no1ne que tirrhíio.pHr« o de À.ra
ra;1'á '· Esl!~S (;entlos só rí~l:onh :~c ião por l1lliadús os 'l'upinamhás,q:1e enio 
seus vizinhos, e niui seLn t-)! ha11tes ern sàus 11 .;os. 1~ cost111nns. Forão si11 reros 
_alliados d 1 1~ Franceies, e p»r a1nor Jelles, e1n 1667, ~1e1n Je Sá os 
,derrotou (1). . 

~'a;nuáfla. Indi·os, habitantes da5 'rnargens direitas do Arr1Hzona. 
O 1nissio11ario Aridró <la l:o-;ta ,dou\rín1Ja pa1~ te delles, e de outras t.rib;is.; 

ua re!igiiio christtia. ' 
1'apac_oá!J. Habitantes 1las 1nnr~1~ n!' dos Rio~ Tor.anli ns,e Snn1110 , ao Nnrle 

da p.r11vineia de t~nyal. São intrnctaveis,e ali 1 11 1~ ntão-se de fruclos silve1ttre.s, 
e . u o q 11c pes1:fl o, e cliÇii o. 

1'apanlnína. Víven1 e.;te:; ln:iio; nas lnargens rio; Rios Arinos,e Jurneha, 
na provin r·ia de i\'lattu Gros~.;o. Hoje esli\o civili-sados. "" 

1'a prtjôs. Habital)Le~ da~ ll)ar~ens do lli«>s ·rapajós, a que lhe <leu <) 

n1>n11i. Tinhiio qlJasi o~ rn :~smos Usog,6 cos(um · ~:; do_s Tupinarnbas ; e hoj i ~ 
estJ.o n1i.1turados, e confu1idiJ03 e 11u outro ;·lnJio.;, que por esses lug1u't.'i 
e~i te;n. · 

Tape,. In 1lios;habit.~ nles enlre 3. praia do mar. e a St"rra Tape~.e o (Jr11-
.µ11ay, na provineia du Ili o (~ran1le do Sul.. Quando os Puulistas penclrá~ 
1 ão na prov íncia de S. Ped ro do Hin f~randr , para captivltrem <JS 'b11ôio,,er~o 
os 'l'apPS c.n reis. intrattaveis, ~ máos Us Je:'nitas Hespanhóes civilisú rào-
1nuitas tribus destes lndio,, tornan<f'O-!IS christãos, e ehei11s de virtudes 
~oci11es. Dclles se servin1o ó.i JesuililS,pará ~ush~ntarern o seu predun1h1io 
no Pár;1~11 ay. -

l'apir(lpt on Tapira1u.n. ln · li o~ do ~alto Gros~1l, ~ hahitanles <las mar
geos ao lliu 'fapir~pe , co 11ílue nl~ dó A.raguaia. Queren1 que os Indios 'fapi-

(1) O illustrnllo autor dos fastos elo e~pirito hurnan o,o. Sr. J)r . Don.ün~os J oseGon
salves de :\l ;uialhii<~!'. 'H) seu 1~ xce ll e 11tc Poema e111 der. cantos,inlitulado A Confederc1rã:.o 
dos Tan1oyos, dcsc1eve co111 admiraY(•l conhecimeuto do~ facto:;,a historia ci rcurnstan- , 
t' UHl a da üriflen1 1 costun1C'!i,C acçoe~ dessa na~·ao guerreira.que tanta reputaçiiu adquir10. 
tomo hi~todador,n ffo ll l)S c1nn1Jre c111ittir um uizo sobre a 11at11 reza, e partes do l'or-
rna A Con( ·deraÇão do$ 1'atnoyos: p'>ré111 coro i;egurançajul~am os,que o il lustrado Sr. 
Dr. lfagalhãcs, cu111 1·sLa i 11íporta11tissi111a. obra. lc,lfntou u"" n1&1tún1eHlO inuua r rt-
<louro ·~ glorlll. sua, e b i loria (!e sua P; tii~. · 
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rar~5. fos~~rn para .;ltli. obri·g~•d~s pelas· _g :1~rra11_, qu,e ~ -suppõe it!relll . 
uriun<los das n1r1l.:1~ da provinc:.ia do l\io <le Jt1nP.iro. · · 

·T<Jpiguiris. Erfio lndios mui (>eguenos o robu!lo1,1e os Portuguezes lhe · 
... . • ; f-:...-~ ' ' 

thAtnarao ) pi~u;éns. · · t, 
1'ripíqui1~as. Eriio robusto!;, e Ue peciuenina estatura. 1 1 

' 

1''-'P".l/ªs ( t ). Jndío5, tronco de u1~ grauJe nu1nero uó lribus ,oriundos 
J • .. \ 

" 

(i ) G;ihriP.l .c:o~r<'!\ <le ~onia. e11".rf'v~ndo .f'm i58l sohre os Tapuya~. dii: 
. ~lê ag11r11 lr«@lá rn os de l~d111 as cn~tas de Gentios que Tiviiio ao largo Jo 1u1r da costa 

d 1J Brasil, a de- alg111nns rrnc.õ•:s q ue vivem pelo sc•rrilo, de que tive1nos no&it'ia, e dei-
1àmo1 de faltar dos Tapuyas, CJU <l é °i> uu~i'S antigo Gc" Lio 'JUC .vive nesta co·~aa, do qual 
ella foi totia · s~nhorend!l desde. a boca' do: Rio da Prata até fl do Rio dils Amazonat, • 
co111t1 1<e vê t°1<1 qut~ ei;til boje povoado.e sciaho.reado dellc.<; ; po.n1uê. da· ba11tl11 do Rio''" 
J•r11ta se11horeão•ao longo d3 costa ni:ii.li de~. :1!10 l~gua~ .• e da parte. do Rio d11s A111a1ou1·s 
sttnhorêüo para c:ontra o 8111 111aís de 200·1egu1H-i e pt>I .) serti\o v~111 tovoa111lo pnr u111.~ 
cordu de terra por cin111 de tod as ns naçGcs <lo Gentio 110111e <!da~. tlcs e o Rio da Prata 
eté o dns A.ina1n11aF; 'e toda a nHJis coi;ta senhorcárão fl()S ten1p os atraz. donde por eli· '" 
p :1co de t~1npo Corão lan~a1los de seus c-onírari ·•, por se cll~s '> d vi .. dire111 e inirnizare• 
ua5 co111 os outros. por onde ~e n:io f nvoret:érão; t O!l co11trAri1is tiv r.,r no forças para 
fOUCO 8 pour·o llS ire1t1 la nçnndo da r ibeira do n1ar Ue qu·e ellcs crão IJO .~suitJ ores . 

Atraz t;c@.dit0>eo1no forão lançados os a'apuyas da Da~ia e &í'U lirn ite pf> lo1 Tupina,9, 
O!S quaes se forão recolhendo p.ir3 o .sertão por espaço de lt'_rnpo. onde, até<agora Tire1111 
4'h•idid,os eu1 h.anJo.s, não se · ncomu1odando uns co1u 05. outre~. antes tên1 catla di~ 
difl\'ren~'.as e briKas. e se 111 at 1o 111tdtas ve-1!!$ e111 ea111po; ·por 011t_l.e ~e d iini,iiutrn ena - • 
p ,der. ' p;1ra n:io poJcrern resistil· a seu~ contrarios c11 111 11~ ,.rorçns' 11ece11sari11~; ·por~ 
jj:tret.rl rnuito e'Ul Sl'U e< forço, O auim'•, f):io enlenJendo •> CJUe e1~á _t.ão enlendilJ-o, que 
' ' c1furc;o <los poucos. não púde resistir ao {i&.tier dos 1nuit~. 

• , QUE Tl\.lCTA DE QUJV SÃO os TAPUYAS, QUE s.io og M.lR.U~.is. 
.. 

Cornt.> os Tapu-yas são tanto!!, e eR.<1o ião di-,ididos e rn ban1los. co11ume1, 1 lingua
gem., pnf•I !le poder dizer dclfcs lllUÍtOt Cf8 · fleCr~SilfÍ0 00 proposilO, e Je V8J8f,l0rtllf 

grandes inf(>rmaço.es de su~s divi ~õe~.vi1~a;-e co11lu111es,; 1n:-· 11. pois l]Ue 110 prt>t1cntc t1.iie_ i 
v o ... sivel. tr'.1rlaren1 0~ Je di zer dos que Vllllll.ão COlll n Dahra, sulne quern •e · runllitr~•' 
.t odas csta:s u1for111aç1. e-, que nt'ste caderno esta o relatadns: l'<Hncçtutlo logo tJUU u1.1na1t 
e·hcgados '.·a.puyas aos 1>1.1vo11dores da Ba~ia são u ns que Sl' ,t•h:11niio de . alcunha OJ Ma· 
1·11'ci1$, os quát•s i;ão 'hornr.ns robu!lto.11. e be•!l \1co1HI itionado11, lrazen,1 o cithe llo crt•cilt• 
flté ás orelhas, e copado, e as 111ul11cres .os ca~ellú.s cu111prí.'Jos, a\ad , 1lelr11z; o qua.I 
t~entio falla sempre de ~>1'po tre1nendo coui a tul&'a, e não se entenqe f'OO• oulro 
11 c11hu111 Gcirtio tiue não seja Tapuya. · . 

Quando est1 s Tupuyas ca11L.1o, uiio pronuncião natla. P"r ser tudo garp:anteAd~, m11· 
a seu 111odo : são entoinlo!', e prc!iã_o-se de grandt>s 111u&ico1. a quenr o outro Gentio 
folgit muito tie ouvi r cantar. Silo est<'s Tapu1as grandes frecile iro~,a1sirn para " caça, 
o>1no partt seus contrarios, e ~ão muito l igei o~. e graude1 corre1lorfe, e ~r~nrle1 .. 9. 
111en~ '1e pelejaren1 e111 campo descoberte, · rna~ pot1co an~tKO!I de RbalrQar rercas: • 
ciu:l ndo dão .. e1il _&eus contritri u!I, se se e11'1s rccolhe.rn ern ~lgu1na cerc.,., niio se detêm 
111 uito c1n os cercar. antes se re1;olhefl\ Jogo para sua~ casas, as quaes L.é111 e111 ald~ ... 
tir dena~as. con1& co~tumão os Tuµi·naníbjr9,. , • · 

Estes Tapur)s n.ão comen1 e :rne hdrril\n11, e· se torniir> na 1fuerr1111tgnn1· con.trario8. 
uão' os matúo, rnns servc111-sc dcJlc5 ~'Hut Je seus. ~s~ravos, e por t.aes os vendern agora 
806 Po r t.u~uezl\~ 1 tllH! co11l c l'les traC'tao e ~on.1111un1oao. , 

Sá·> r. ~l,~ 5 Tapuyas 11H.1ilo fo l~azôcs, e 11ão tl'lhxlhi& n111 r"Ç"&.,.celn.o (ls. Tupinam••~ 
11 e1u plan ta~> n1an diol'a, oe111 eon11·111 !lcnão l 1· ~un1e·~. <1ue• lhe a8 mulheres planti•. t 
1tranJ(càt e!n terras sern rnalo grande• 'ª que ~ücm ~ í" t;º para faicren1 suu se1uei1&ei-
ras : os ho 111en~ oceu piio-se e111 c,iç1H, a_q .. e s!jo 111 11 1to 11íeiço ;11fo~ • 
. Co~tu111ã e~tl· G•! nti o nio tttlllllr a ningucr11 dentro em 8Ull!I casas,e •~ JltU!I ~•11tr11ri < !', 

fui i11<lu- lhe ua hriga, se colhe1n ;l alJa~, ""º n~ hin de 1111)tar d~nt1 tl, nern (Aztr·I~• 
U\:nh~ui &0g; ·: ru, poi ruais iratlos que d.. t ' j "9 ; t . t'ip.ê1 ã,:· qoc se s;; ia~ paJa fô1;a, en 
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do farú, in i1riici~s.irno.~ <1o5 T1ípi.na1nhás, e n maior pnrto nii1~ tiohão,la.1bita-
t frú <'erta,por se achare111. ra1nos dellcs 1;or toda a part~ co.n differen'~a~ d~ 
l}O(N<~~. 

Sua physin11o:nia é íoin. li~ndo o rosto ch:1to, e rabelll)s lisos.o uur o.•. 
}' u r<iu as orei lias. e l 1ei 1;.o . i nf ei;ÍlJr. e rneltem-1 h1~s ro<lellas ele páo. 

No icn1pq das suas fe:;!a:'~ piul1io os corpos cvrr1 <li versas· li(1tas, e en-
' . • 

• 1 

t 

,f lbe p'1s!le 11 irll'~ e!:iceit.io - no~ po.r c~ravo~, ao,q11e:s:io n1ais areiçoado11 qu,e a mattàl-011. 
('.ouro lhe faiern n ellts 

s.lo " !' T apuyas co11 trarios 4fp torfas as outrag n :tÇ1)1!!I d .) Geniio. por l<'re1u gu err~ . 
.. ro111 «>ll es ao t1~:111•1 q e viv iâ 1 ju a to ~itu 1n:ir, tlo111h~ por fo.rç1 tli! an•1as- fu-ri o lança• 

do!ti' os qu111•s f>ft11 h_.,rn e11s 1h~ l{ra nd.is l'orç.1~. a111Jiio. tH~s.•·w 1110- o 11rnis Geulio, e . ui1J 
c .. nse 1te ;11 c111 si unF~ ~ab{!llos qu« os d11 eab~çá, e tra,~eíll os bê,iç,11s furado11, e J)eJrall 
n1~lli•ic, c» 111 0 O!! 'f1i11ln11111hás. · · · , · ; . 

Kst r>s Tapuyai; sã•.1 coo11p1i~tados, ~lei a. ba :ida d o Ri 11 de S~qd pe, <lo~ Tupi1lan1bfu,quo 
viveu\ p :>r a1111 elhs 11~rt •· •; e por outr ;1 p;1rt :.! Q!I \'C m ~nlte.tr os T11i>i1r-.iés, 1111e v 1Ycu1 

cl1i bauila do poente: ., vi g i.io ·11~ or·linaria •11ente d e ua~, e cios ou tros; e es.tft p ovoada) 
deste G1i11 tio llor ,.~h h:111 ·la ISO. ou 60 ff~gu :i s dc te rra;. e :itrc. os q uaes ha 111111111 1ii>rr1u1, 
~n.9 e ba 111u!lo snlitre, e pttd ras verdes, 1!e quci clic"s ÍJzecn a~ tl'J c Lr3zeaa 11aell1.Ja~ 11011 
bci~ os por· l.Jizar-ria ., , • "' • 

' .. \ " . ... 
• 1 • • , ' .. ' • J ' 

1'~ QUK SE rmc:I.ARA n SITIO EV QUE VIVIK OUTROS TA.l'UYA~, E Dl<: l'AKTE l>E SlitiS COSTUMES. 
' . . ' ~ 

Pef., st•rtão eia nú'!lllt:t Da llia, llara a b:tnda ti ooentP.80 l<'l(U!S d1) rnar, pouco n1ai1 
ou io r.11011, cst io q 111i1s ser:·us. 'IU•l ~e e~t.t>nJe 11 p .a r unta ba:ula, t: p :'ra a ou l 1-.1, e par:, ci 
11er-tüo ma is :je -200 'cl(uas, tu .10 lH>,oad t de Ta1•;1y1t9 contr.;rios d <"lil ·s,de 11u1i até l\f{Ora 
tra1·titmo~.q u c se Ji11•111 011 :\•lan1cj19; 111as 'todo1 fa lfão, canliio, e hailão de u111a n1csr.11a 
feiçào, P 1.ér11 tis 11u·s111011 evsturut~s "'' prur,tlltir ua i.;ua 'vlc.Ja, e g~ 1 ; tilidailes, co"' 1nuhe "' ·rr r ~ / 11oun1 111 erc 11 ~'.a. , . · . 

Ei;t1is T.•'1111y ns têrn (( >1 Crr;1 por urna hiirrda ror'n '09 T111iinnt!I . 1iuc Jhe l1ciio a~rn l'ado 
f11uilu viz ~11ho~ . e p i r 011lra parte a Cê :n (~()1 11 os A"11oi'vira:1, q :ie lhe lkà·> t>m íro11teira 
d11 011lra b.1111fa <to Rio de S. Fra-t il'i~en . tl 111 .1tão-9e uns au.s ou tro~ cr uelmente, dos 
qua1·~ se vigi:•o d e runti Huo, c1~n1 ra 11ae11i p<'lt•jão eo111 arcos e frechas, o que 11abe1n 
tão bcru 111 .111 1-j:a ~.!." ' ' L1>ilo o Gcnt.io do 0 &·:1sil. :'.')ão <!stes Tap 1y:1.; gr~·uu.les hornens ele 
faicr J.?'U1•rra a ~cu !I cu11tr11rioi:, e 11ão wais esf•1 rçados. 11uc co11quista1Jore"• e naais lif'IS 
c1ue os Tupinn :" ~ . . ., , , ' - , 

Vi ~c111 ei;t1·s Tap.uia~ eni 1111as ril Jéas en1 rasas be1n t . pndns pclnll p~redes, e ntrnadA& 
''e'.'pà <1 a piqut> A ~cu 111 01111, 11111i& 1 fo.rl<'!I, p~r amor d<1s r.u11lrarioi1 o~ nã<~ t111lraren1, e 
l 'H11wre111 de 11ubito, C'rrr ilS 11u :u~s don11c111 c1u rc tfcs, t·ou,o os Tupiua1t1bits, cou1 fogo 'á 
;r·1111r~a. <0 01110 faz l ud ., o Gcn1i o clc,ta <'0111arca ' · ' 

' ~ão t'OSlU111a esle Genti o vlautar 1na11d ioca, nern fazer lavuuraa, n-não d~ n1ilho, • 
•ulros l "1: u111e> ~ portJllC uüo té111 ft! rf•t11,f!11H.c~ r.0111 que ro~'.llr o 111ato; e cav~ r a lerr11, 
~ J>er :al ta tlto lla q 1:•· b · <10 O Utalo p t•q u1•111.1 Íll tnàos. 1~ ÍIS arvorei~ gran tlt!S pOCll,1 (011·0 40 
pé dontJc t•st!t lavr .11.io, •• té •JU<! 1H1 dernslw; ~ c.~avão a terra c1>u1 páos ag11dQ1.1. par1t 
plant-.reo1 suaii ~e111cníeir;1~; e o 11111it .;o tc111po se rn.:nléni c ,1111 fruétai silvcst'rcs, e llOru 
•\".41(.'ll. a tfllC silo llllli' (1 11 ffci çoalfos. , ' 

to ' l11111e d:·i11r r. e rtl o Tapu~·a . é tr11z~ 1·f!1n ~- 1nacho!' .os <':th1•lt11s da tabeç11 tão t•o1a
p'r 11loF ,quc lhe d~o ·pcl.i CÍll l il , t' às VClCll Oll ltlll(' IU e11tra11cadO$, OIJ ,elllH1l4lrlldOll flOIU 
Ut a!I de lio dt! n l ~ o ii•1; 11nc sau r.0 1110 pa~s11111111u·~. 111as 111 11 i1Ô lafl(il!I; e aa feiueas anJte 
l(f!l<jui:ida!I. I' traic1n r.in~ida!I t\1! rP1lor ~le si, 11111a.s franjas 4lt• lio cl.- rtll{od_áo, que t4111 
fl!I f ,Hiilho1' tio con1 pri .oF,·pJc ba~tao parn lhe 1·obrire11\ s1.pt11 vcrgouhall, o q-le não 
traU!lll oc11hu1uas 111ullH'rt;ll d J Gcutio tle~tas parl~s. . ' 

+ l . ! .. \ . -- .. 
E~ QJ.iE Slt DECl.AR.\'l .\LGUS!I COSTUlllf.S DOS TAPUY..\S. &EITA.S P,\l\TES. , 

. F.~tt~ T11p11yas,1J11e ,·h·"m rtC'sta r.onunr,a, 1150 1nuito 1nús!'t·os. e fit,ilio ptla nuuu1IA 
do" primeiros: trazc111 os b!!iços dc!ba1111 f11r11iios, e nelles urnas pedra11 v·erJe~ roJira~. 
e. C0tnp: iJ n!I, que la ~·1 ii. 1 tl c T.1gar, roçand0-3!1 conl outra.• pcJi·1i1 t :J11to,a'~ qur as apera~ 
fcicoão i sua \1>Jtaíle. · · . } 

V 

' 
• <,. . 

~ . 
\ 

• 

• 

.' 



·, 
' 

" 

'1 

-~ 414 -

& 

r~ilão os c1ibeç11s com ]inrlas pennas de pas;aros . S: 1as . C!'h:1nns sil ::J 
~uarnt>cíúas ClHlJ ra1uos d~ arvorcs e terra, t! cobe.r lí\~ co1 n folhai. -Sua 
a lirnentaçiio s~o fr uctns sil vestres. pescados. e CitÇa, bern q11 e rn11í pregui
~-:osns , e glotõHs. Siiu antLropophagi>i; só1nPnte dos in irnigos <ia sua naÇiio , 
é se niio suppôetn vingados, Seln ·esta bi11·bara ccren1on ia. ~li 1itos · se tor
~i'ir;i o ch risl<ios. e outros aí!ida vive1n 110 estado pri11iili v1 1 de sulva.geria. 

Tapu<>ioPS. Erào al liados, O!J des,:cndentef; dns (lu<ty1n ur t•s . . 
· 1'apt.titaras. I_.:sta naçêiO OCCupav~, co: 110 o:; (iuayayaró:;, as terras elo 
M H n1 i1 b;io. 

T<iraguargas. All i~dos, (i)1J f'lescr.n1l,~nlrs dos G1111ymnre~. , 
1'aru11iá . ludios.h".l1 ita11tes,das n1arg(!1is do llio Negrv, e ach.\<tlrn<~nte 

mist11nttl<1s t:o1n os A rc•aquís , na f)OVOa/;~o d,e 'A ir;io. ' . 
1'e1nc1nlJú. ln11 in.;;, habilanti:; das,snrrüs da cornarca de I>aslos Bons,· na. 

província do ~1aran!J ;l o, e margP-rn d!) rio Tncant.ins. 
1'errernid{1; . Jndío~. hab itarit~s das rnargens J ,, l\ io Araguaia, nas vizi~ 

nl11111ças da lll1êt dn Bêtnanal. · · 
· Ti ·nbirrvt. H:tlJ itr111 Les eiitre os rio ~ das Bals;1s. e de ~Tanoel · Al ves, ª°' 
sn.Joeste do ~·Ja raril1 éi O, e ta1n.bem ·nas vizinh;1n ~~us do Piaulty. l>el l~s ~11 1 i;_ 
l1Rbitiio nas se rra:; , e outros nns cainpos. S:io lndios dados a bebidas, e stt 
su.-; t1~ 11tiio J 1~ fructos,H de caç.<1;suas arn1as s<io co11 10 a <le todos os.J11dius. 
1\pezar do estado J e selvaget:iB:, muitos Ti1nb1ra.:; se têin civilislldo ( 1). 

• • 

Niio pescãl) e~tcs Indios nos ri os ~ 11 nha, porqu e não têrn anzóes ; 1n11s para n1atarem 
p eixe, co lhc1n uu~ r 11 111 ós de u ruas 6i'l' as eou1u ' iJes, 111 as 1nui co111 (J ridos, e brau J-"6~., e
tecem -~ c1Hno l'edc, os quaes <l t~ i tã0 no ri o, e tapão-uo de um a pJrte à outra;. e un~ 

, 11!'111 1não nesta rcrl e, e outros batea1 a agua c1n ci 11111,do11dc o peixe foge.e vê;o-se des
é.:11do, até rl ar ne ll:l , 1>11de .se aju:1ta; e -~0 1não ás.ruã u~ o peixe pequeno, e o grande 
iua1 a 1J ás frcchal.la~ . se1n e rarerí1 u111. · ., 

Costu111ão estes Tapuyas~ para f~zPi'e1n sá1, queirnarcrn u111a serra de salitt:e, que está, 
enlrc cll cs, cLl ndc toi,nã u aqu t: lla cioz&; e a terr11 .quei1uadar J a 11 ç:iio -1~u uu ag u a 1fu r io 
ciu v asilha ~. a qual fi ca logu S.illgi1dn, e põe111-;ia ao fogo, onde a co~eu1. e fe r~':C· tanto, 
at~ qu e se co3fh ;1t e fica f1!i t11 ''sal .e111 u111 1üio; e ·cul.u e~lc sul lc111p,·rão seus 111t1Hjf.11·es; . 
,111a!I o salitre t •1rna logo li crescer' í1a serra ,vara .ciuia, 111as lltii.~ é ta1, u ~vo,. co1il-O 0, qu.c·· 
11iio ,foi quciniado. ' , · , · ,,~ . , ._ . · '. 

J~ : 1tre estes Tap:1yli$ ha o utros· ruais chegados ao.Ri o ôe s. Fra" c i~A>, 'qUC estão_c.;orn 
cites desa ,·ind os. <JUe siio 1nnis ugrestes, .e.uio v1vc111 cru çnsas, 11falte.111n1a viveutJa eut 
furn .is, onde sr rccolhl'm; e te111 urna d c~: t11 s ser rat1 mui usp era~onde fa1ern sua hab ita. 
ç.io, os qu a<'s têm os 111ci;111 os cost~1rr1es <Jl.J.C. os de t 1111 a. . • 

Co r re 1·sla corda dos T apu yas to.da t{sta terra do Unl Hl pelas cab~ce1 r11s do outr~ -
Gen ti o, e h a eu lrc el lcs di lTcrentes castas, e o111 11111 1 <li ft' crcuLei; costu111 es, e sii\) t~ou.; 
t ra r1 •1s uus dos ou tros ; entre v.s'q uaes ha graud es d i11cordi as, por ouJe se fazc111 guerra 
Jnuitas vezes. e <e 111alúo ser11 f1e11bu1na p iedade. · 

,. "· .1 

(1 ) No to111. 3°, pag. 394 da Revt·sta d o -Just ituto, vem trB nscr ipta a l\<fé1norie ilo 
JoBj or gra<lua<lo t ' ra11c1scu de Paul a R 1 berro, que sobre esses l uu io:i escreve ; 

rMPORTA~r.IA GERAI, DOS GEC<TIOS J?A CAP IT!~IA, SEt;UXOO A A.PPROXl!llAÇlO FEITA POR VEfUDlC.~S 
1;\FOJUIAJ_:OES. . 

A íam il i:lri <la dr q ue t ivenlo.s_co in os ,\t aca 1nccr•~ ns, ou aiiicla corn os outro!' selv:tgens,. 
fJU<' e llcs traz iii 1 p1 is ionciros ·de Oesl.e, 111•s faz. c«1pne.rta r ~ que, segundo suas rclaçiies 
(>~vidas cm s~ p irado p ur ditfer~ntes in~e.r pretes, ei i~ h l as, saga1. r11c11Le por ·nós, e co111 -
b11utd .1s, qu e sd ncst:i p:1r,tc da C;1p·ita11ia do 1\1 1ra11hà i,. 1:nt.re o Toea11ti r1s, e tod11 l:l 

r .. 0~1tcira fJ O VQ_'hi.a~ viVCUh rnais de' Qitent1i rnif r. l 11rns G,c·nt ins, nunca <lt"sceud& · : ~h~ n1il 
qu :ilquer das su::s poy;;·:ções. Só ·á tribu ~J aci1n1e1:ran te111 pen,o de 11u:.1 troutH!·Sc · 
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1'orno.minl~s .. Era 11n1a na i_:-iío feroz.,P- inirnÍ/l<l dos Portuauezés : tir1hílo 
ltabita\-Ôes regulares tielas m11rge11s <lo llio l'nrahybH, defendidas cou1 
cerea <le grandes pcdn1s. • 

feli11nente fossern sempre ext>cu tados, corn o espírito que nelltis sr co ntt'. nl, os d <·creto~ 
do uollio Soherano, e~tan• cs hern persuadido!', pelo que diz rPsp , it" 11 1>sta ~e11t'·· qu" 
u11cJa seria ti.o vant2jo~o ro1no j!ll11har 'Pª;ª o 1•st11<io. p1>r quiilipJr r ft'Jr mn qpe foJ•tiO' 
ésle so~rivel nurncro de vnssallos. provi11do·nos d<111ui duas utilidailcs <lc conheciqa 
aLte••t~iio. . · .... 

1.3 • Evit11r que unl <li;, sohejamente ifl11str11dos pela rnesrna' riossa comrni.Jnica·ção, 
dilatada pe la dos escrav 11s fugidos, que entre si ad111iuern,. pr )o ~r<Jrule conheci111e11t() 
que já t~111 das pou•·as- forças dos nossos sertõe~. e do n1odo tan! io, e irrisorin . (' (1rtl 

,que estes as reu nern para nefe11fler-s1·, façao ta1nbr.1u co111111~m os · ~eus i,ntr' rcssr.s, e 
i11cor1~orados levem. d~ as~al.to toda a Cap.itanià , {ltP il_s p0,1tas ti~ rlrit,u.I, 111tiro ·pontfl 
Qlll~ p~Hle apeua:; res1~t1r-lh~. ·porque rcconl'entra em s1 tod11 esta 1 1 1s1~1111tcant1•· ch~1 1nnda 
forc-11 urrnada, t]l'IC µ-1111rne1·e u n1e~n1a Capitania / ruais ro1110 Sfl rn bra. <lo que . fon10 · 
reali ,lade. A. sernrlhante n~speito seja ,nos pe1·mitti <l11 a ílirmar, pelo 1·011hecin1t;11to. e 
t'tpcrienria. que ternos dt-stll materia, qn <' sómente oslrcs, ou q u:itro niil ~1a ea111f'rron!t 
bastaráõ a rar.er, em ttn1lo 0!1 olho'> lllilÍ~ a l'11· rtos, ou ainda u'tn malvado tra11sfu;za 
nosso, que os dirijn. csts, invasio .t·1·pe11tinn coín ·iodo o fellt !lntwe~so; pois te111r.9. 
ot i;en•adu . e1q rt•q1etidas oce•tsHi1·s que· 3 prl111étrá · voz <i'ue i:;e •·uve 110 sert.ão, cQmo· 
rl i1. e11<1 0: - <( Ahi ve111 Genti ot1, siio 111uito~ . j l1 i11va<liriio t:al ÍaF.end ;) , 111atárão 1anl1ís. 
p~s!'oas, n<io' ha que1n p<l!IS;t rcs19tir-lh.e ti - 11:io se averi~1111 rn~is nacl a ; t rausmillf'111 
oit hahitau tes seu terr<1r un!' aos outros; h1rgiio os faF.entleiros ris s1111s fazcndai:,/ st•111 
S ber 8 ljU~n1; e por \oda a ·p;1rte fO,t'Ol COlll\I carneiros, !lt'lfl,,SabPr <f e {)llC: -e !'C fdiz
fllClltC 11te agorn se hao r.onte11ta1l.o os sr·h:a~ens ·corn · o c1 f·s pojo fi dqttidd'o ri:l pri nH•il'a 
fazenda que tHlOllll!lett.êlll, fetr<1t~de11do logo OÜS S('ÕS lllOlltCS, . tf'llH'l'OSOS de SCI' apn-· 
nh:idos f)Or q11aesqu1ir fon.:as f('Ullidas, be111 pó ~le ilCOfll('Cl' f que d.e liDjr' ávante su·r.l'rda. 
pelo contrario, aiis:1z persuad irlos pelos Saca111ecr ans <'S<'ll(l Hi os dos ferro!' de f:11xias .. 
,pe los Cap t>krans qu. 1~ rest i1r~o das bexigas, e pelos ~t acarne-cr;:ins. qu '' fagâ~de trn ix '' 
Jo paz por .todo o disldcto, de que 11ão é, ne111 pôde ser assim Liio prornpla a rcsisteb-

, eia, visto o 111C:thodo e~pàrgido com t}ue tên1 presen(·i·ndo v1vere111 dr!lncompanha<fos 
os pobres n1orad ores, ~enda nrcc~sarlo Jtrn 111e7., e ai,1.1da dous parn r-cunir-sc eru numero 
tão sullicient.c . que possa re!li ~tir a trcs,. ou fjlJ3tro 111il lnaios be·rn arn1<H.ios,. e que 
r:Jpida 111e ntc v&e111 sobre as pofoaçõe~. · · 1 

2 ª Não só augrne11tar. no esp11ço que a Cripit:tnia cont<'!rn d<>~ ii proveitado. urna 
intcress1111te cultura; p·l)l',érn até 111e!HÚQ"' Vi!tor&l·a co1n os proprios f>rac·o!I do~ fndi · s: 
reduzidos, OU Íl(Íltla COlll estes mesmos rcforCl1r pa1ia O futuro. ern casJ:. neCf'!óiS:ario, f) 

at:'ti·go da sua <lefeza, vista a p.roprif'd ade que e:;Ls's ho1nens têrn para os tra·b:. tl'"~~ rni ~ 
lita1es, t11lvez· rna i!' activa :do que a. dos 111 esmos habitn11tci; Cví•H10~. segundo o qU:o 
te rnos notado de nl •zuns, q ue depois de rnansos tê111 d1 e;zailo a servir nas tropas de
línha desta cida,Je. Estas verdades. faze11,1-~e por si 1111·s111as dernonstravcis ; 1118'íl' ainda 
1iuo tra11 sluzirâo aos 11lhos de quern devt?ria nprov~itar o seu conhcciu1ento. Incansav"l 

' ; o rnnnarcha, · e solicito o sf!u ruinisterio, nilo tern p9u,paclo os. diplomas sobre 1nn lnf 
111elhora1111•11to, e se ha descuidos ua 11pplicoçáo d-estes bens, são dcvidós aos seu.§ 
encarregados. 

A~.\l.YSE DAS EXPEDIÇÕRS QU'- SE TE'I J.'Otnl \DO "'iESl'A CAPITA ~IA l'.\RA. REDUZIR l'EL rs ARJl.lS AS 
. . ' l'OVOACOES (iENTIA!J. 

'l 

' 
Depois de. tH~a longa expcticncia de quosi vinte anho~, em ."qiJe por divers3s vo~~s 

tern os co111rna11d111lo os serLões da Capitania, e sidp por i!'so ~hriga d os a entrnr nos 
detal hes da sua de fe7.a, proc11ra11d o óostar as i11cursões.dos Timl>ira ' , C1>nfe!lsan1os que
·todos os esrorços a q11e nos propuzc111õs, e a que telll-~e fH'O po; to ou.tros hornen ~ ern. 
igunes circu11,1st11rir.ias, tê111 sido ordinariarnent~ fun,l<i<los sobre h :1~c!ói tão . insjgnili-
c1111tes, f10·1: não hovP.r 011tro re1111~dio, que nã :' só' per ~ i rnesrnss. tlla's se destro"rn, .e 
ton1 iio de nenhum effeíto. cot111J até coutra producent,·s parn os i-o nst(:'r nados lulbitan
tes. Sueced e mui tas vcz<>s que em taes O('casiõrs. quando se olfrreA:- a inevi :avel p1·c· 
cis;io de fai.cr e.sta suerra, ~<.>111pre n re-feri<la occa~iiio ;ipparece de~1. i 1uitla de todas ~s 
providcuc.as, e soccurros que lbes ucyt:riuo prestai' as lurças th~ c.Hudo,, co1110 a u1na 
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< Tr«JMtmbi1. Sffo l1tthirarlo;·es :rlo t.:~ará ,e :tctuc1 lrr1e~1e vivem rr1i :. tn·rtHlns. 
Turan1H·o1. lia bila vilo n11s 1 iln11 it.:ics 'de Cút1lí11g;1, v íziulias.ao l\io {;r~u1de, 

e por dtJ trai de f•orto Seguro. · , . 

. . 
.-1u111 que é n1ai!I pri,ati,an1entc sua Jo que do!! 111e!lrno11 Colonos: e rl~aqui de on<ie 
ve•• o.dt•ploravel rnotivo de q11e 11 n1c~111n prcc;sâo Íilz Jcit<ir 111ão. pnru ~upf1rir-lie. 
(•hril{llOdo 80< pa}lJ:~!I 111Qradoret d<l!I: rit1eÍraS · I~ l'l.h•it1ir _ll :~r r fotç:t. par;~ SU!il~lll:l · Ô..,5 ·· 
r11Í!!itllOll COllll:&lClllCS, O (lOU CO e fltlSCravel (!<10 qut• li rao dH hora d1• St'IJll filho~ . 
~octorro este! ain<l;i ~ssirn n1!'!'rno tã o i111pr opri~. e pcqul'll~,, que l •: tllA irri!lorias, e 
sen 1 forçai;·, por falta de 111anu1e11ção. llQUl'llas 111es1na1rforçfis qú't l'e ..rr1•fendt-11~ forn111r. 
· 'Vor ou'tro lado. quando 1n11il11, até· duzeritos paisano!!, ,:e11lf• bisonlrn, !ôe111· nÓ1111•, 6 
s<'rn <li11t·iplina, ou i-ub :•rrlin;ição, 1iue é o 1wior, e que unda i rateu·s~a 110~ rt'l'Ull<idos 
4f'!'lt! npparalo . é n1111ur1la11 oet1fsiõt•s o 111aiúr pé de ri~~~l'Ílo 11uc púcle nli..tar-11e e1n 
<r1111l11ucr dos rlisl,rit•to~ do s1·rlão, v. ~· ·C;;1i•!S, l •ostos- flo n~, Ri > (~ irs1s Jo Sul, "et~ ., 11lit> 
t'or<jtu• nüo haja 111uitos n111is, mas sirn porque ,11ntl's qut>re111 dt:scrlar parA u l,bul1y; 

<-1 pnrn outras paries, fio que !lt>r ohri;.:11 clos ~ <'lll'rar en1 sc1111•lha11lc11 nc·1o'.ocí"11, dc•spe u-
... :dcn<lo·se dous. ou lrts rnl'1es,p11r1 rrunir os ,, uc não dt.1wrt:io, f'l · ,·i1te11qurll1• 111c·l lu)du 
.e,palhndo C'oru que:\!'''111 uns ttu

1

a11 111.c.l,r.nd.11!'; prin1erra cirCt!lli.Slilll• ia esl,1 de dc111orn,.' 
' qu~ é a n1ai5 i11con111fttivet. ,que pc~'de in1agi11:1r-~c. !·on1 11 prornJ1 lisi;i1110 n•111f'di11 _1111e 
t•li~e111 os repentino•, e traajlol'CI ~11111ltos elo JCCU\1l1.,n10, e l'0111 a 11ua pr11111pta rct1rll· 
da, õU Íuga, pitra lJUe 80 IUtl!OS llC lhes retOU\CIU BI (a111~IÍi1S, que soccede lcvar,1n 
titplÍ\º 811~ ... ' . ' ' .. 

De11ois di11to appi.recern os..mf'1mos ali11tado11 p.:1.is:u1of!,' i.r111ado1 rorn 11r111111n·e.nl ., sc1t.;" 
uns corn claVÍlll~ vel i1as,11a 1naior (la rlP, IC l ll ( ,•chvll, t' 011troi1 CO rn pt!daco~' de J' _.; rllr·' 
que 11e111 todos cht'giio a Pº~'ulr aqucl l 1s rlavi11a!I vl'lh 1 ~: dlsrrahuc-sc· lhe f'ntao qu .~ -· 
tro, ou seis onça1 de pol•ora, á.s 'ci1•s ·p ~1•!re. por'!U <: lh · têrn a huaiid;.tdu. e o 
te1npo <'ltorquido O s:1litr~, e lllfl p4nh111lu tlC chumbo 1 tl1~ 8ll t a r, aos passarO~; nil'o 11ó· 
r orquo Dão 8('p3rCCClll fl;J l rUI llllJ'lll l;Ót'S lllclhores, 1118~ lillllbC rll porqU(', a1111la que 
<1pparet't"s~1n,11ão lrnvcriã u bocas ·:I'!. íogQ eapaies J~ !IOITrc·l-:is. Drsc·~l ç~s de pé. e pc•r1111. 
'.~ quelq11a~1 l.>d~!l tille~ se ae._re1fl11~ao; • se1~cl~ obr1;,ca1lo1 il. rn archnr, c,.~1eg-a1ulo ~obre 
.seus ü'llt'11bro~ 11u•1nto pos&ao ro111er po.r 111tu drns, e ns Y1•;:e:1 beber, se lé'111 de 
tran1itar p .1 r u1 ·1i"s scrca1; 'Porq•1e ncrn si>111prc i;e adquiren1 dos :bahit1u1tes, <linda 
n1csmt1 p •r violen:·ias as rna is l'!lcand:il1>sa!J, lae:i co111 0 a,s de 18fã, e 1816, 1n<1io1e-s 
p~-0,isõ~~. n·~n1 !IUJ•pustc-1 que s•> a1lquJr~sse,111, havt•rião propo: çõcs de trn11s11ortc par a 
~.~nt1u1.1r \· iveres ou bagagent . · · 

Eis-aqu i poi!I forniacla u1na bitndf!ira. llOO\C que, dt'q)(' rnuito lPJ11po. cl iio () $ ' 111 0ri\
dure11 a· t~!>ll~S njun.larnentos, C uão-111'0 tnrtLO St'lll lllOl Í \' O, qua11lu porque é Íll:lÍ!>(lli& 
o~t11, ou s-igual, que n~o apparere nlli. t•o111o •f>OTtJUW t'IÍllt'eiro se lhê~ clev1•ria 1·ha111ar 
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• 
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f 
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· b1nd Ó11 de homens tun1ul1.u o!I s, do que b :~ta h.fo c 1•11c·ert11do ': t't ij a bnudeira se ac~a 
anui tas \·e111•s obri~ad11 a pen t• trar 1nai~ de iO:> l t~\' Ui\j dl'scanhcdd.1s, sc;:un 1l o 11~ c1r · 
cu1111tanci;,5 occorrenh·s. p11r1t nC'o111111c•t.ler 1111s pouros de 11 ,jj sd\':t1te11s, que <lcrrtr~ ~e · , , . 
t'U il prOJ>ri1' ('1?~a.ben1 :lf-·fll<JCtOS dos !\<'US 1a t·c IJ~, frU·h;q;, 1• f>ft lll (irtlllll:;S, 1)111 l(lle sij ü <lt~S·- ,,, . 
trii;si111os, t~~ lã o z0111ba11do de cl1Jvi~rns \·clh a~ , 1! que s ~J Lrt~ os p:-li !'anos já cs 111 ~ redd?.s 

• 

:~t.ir<io da:' !luas c11il}1 !IC:t<l:iF. s c n l a ppar t"n:r i) n .qio d<•sc«bérlo , :.«ut!l'l'il 1•111 qul' ~iro 
eí1Sll1. t'lcrcita d o~. e parn n 4ual llH:ll subn1i1ti~tra o v:i1 w joso auxdio u csp1~s,i;1ir11 tloi> 
J111llO!I p'or ei<treitos c:4.1miÓhos, que j l1 tle Ofl f e111íio 1ên1 t•ll~~ tl i~poi;to, P. preparado a 
~~u ;;-eito, e uos quacs d 11 oss11 pohr1! bn11deirn 11i1t> i;abe cntr11r, ou !'a h~r a· i;(1u !'ah·o; 

I ,t: 

'\'iudo daqu i que os G11111cllas do Co'ltó, os Sac11111 1·krilUS. e qs 1'1ol'óhgcz, n11nc.1 járu~is 
po1.lt~ráõ ser torçadois por· s~meiha11te:; expcd i;çõ~s • . a;ites hão tié sc111jH~ ba.tul~a~ cnu1! 
t111 alq1u!r J1q11lo bate 11111 l'llllO, su.ste11Lt111d'o-11~ a le;dlii11idnde d1!slf> · par<!cé1·! coin · óS 
e11>01plo~ sc~uinles, qtJe putleráõ·scr do< u111c11toi; de t:io l'onhcc:i d 1. vcnlade . . -

En1 primeiro' lu11.1r já alra7. se deixa 11<:tado, 011 aiod.1 l p r11a111ns a repetir. · o como 
Eu!>(e11io .\,11to11io. ia 1es.ta d1! u :ua <l a11u llas iusig•;;ificaulcs .lnfudeira11 dtt P.ait11s ·D11ns; 
.cuj ;i ih1p o1la11d·a ' li i:a ~u:ral111e11tr• 311;•ly11ada. 11io. f1~z 111ai~ . do qu~ - ir e11.1'r(•g-.ir 11 vi1I~ 

· 1111s 11111 osd os barbaros Tin1bir á!! Saca11H·kranl1. He ,\Jauoc l Lo p ci;, seu sutCC!llior 11.,qut·lle 
con1111 ·ntlo, se vê o co1no C$lc ve qua~ i perdido 11 0 seguh1l.c a1111•., aí '. clit>gar n !'º"~º 

' de poder s••r abrasado 11'u1n ta : oc11J !lerc.1 C'o111 toda a 6t'Çute (1ue levava, e a · e~t•· eou1-
: ru1t11cl;1n11!' fHatlCo f .lt1'~ par:.1 qut"iscus s:.>l.JuJos o aba11úo1rasscu1 á .: iscricao d• s 1uc1-

1uos' Ti111bi1;;1. · • 
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T1t1niniive·s. T1ulins, res.it1 1~nlt~5 na~ vizinli an 1:a>; (la cidade · do Espiri to 
s~ ~n to, fo rã t; i n i rn i go.; <.:r ue is dos Tu. p.i 11a q n is ou 'l' t 1 pi ri i tpri r1s.: Des l<l n<~ (:<ro 
de Iu (.;0\a:; Bra:;ilienses, apenas se tH.: hárúo·t.dguns restos. 

' 
l~eli'l ~lartiws 1ÍQrf(c .q .1e a inda boj f! vive, drj l'.ou rn ct1H~e da sua tr c·pa 1a or ta tta11uel

J,:1s 1o atns. t' o i·»sto ext.rnv hi do coa: e l le d ít 1 ~CJJ cabo. Vi'Í(Í ~os nossos po.Y ua úos !!í ll !l lll. 
·estad11 pro1i1116 <i.1 _rn q rt f\ , depois de quí1p;e d ur<: de 1nist:' ri ,1, ~i ;1 Y 1!n d lJ · Su s 1J :;1.<·~tufiu 

w dri~ pc l l 1~s dos tann1n « u:1s scicco:;, e de outro::. hie ~i os i i111 i1 u 1Hio~. {jt!C encontraV;üi jít 
u111rt os, e meios eons11111rd os snbrr. a tc rrtL 

f.'ra11 cisco A l\'t'!'I d os Sa ntos, que tambPtn é> :ii nda vivo, foi ni: ri ~a.do e1 11 '.1 80 ~, nos 
c11111pvs dos Pi oc~hgez, a la rga r õs prisio11 ci roi: q ;e svbn~ cll cs t Í!H:a feitv o pn 111c iro 
enco il tro, que f .ii de sorpr(·i:; ;1 para os dil-'Js G ~ut10>, e pôi cntãó to do o <:ui da do !'l f• ~ 
v~ p·1rn t•scap:1r rom vida; t\· lí c1datlc que e!Jc, &.a. 5ua g~utc ti\'erao, ()urque ganhil-

·r i.1 o a 1.e ru µo os ça 111 p os d c!,cn hertos., . · 
'faaoel José de Assu1npeão, p·erdeu alli a vida co1n to dH a ~ua tr0 p1, senJ i\ o ,prin~ 

ti pai motivo dest'a :..desgr:1çã iHJui!lla qircumstnn cia dc --ma l 11 r111ado, e peíor 111u11íciado ; 
p o is q11e a p<iuca polvora c7u e le va\'a se lht· a1.:a lhni 11a tir.1 ·in q .1e fazia paril l'óra d"feii
clen do-se . Fi :1al men tc, r1!s11 t11do os suc·crsso·:, e as d1 ffercn tes 111·c<lsiõcs : Ant(lnio 
J osé da SilTa, J o:lo H1:nr iq ues Frauro, ;J o~(; da Rocha P ;u u, Do n1i ng~·s t opes, e o utro~. 
ti verão que retirar·se vergonhosa me nte das rua tas do Codó , la rg-ao do a11s Gumellas a1 
proprias bagagens que carregavão, para t'ugir mais l igei ros; Antf1nio Fraucisco dos 
!leis, nos carn~os <la Chapada, retirou-se dns Piocób~êz prin1cira , e segun1:a vez, 1nais 
escandalisado, do que quando e,ontra e il l\S fôro.:. e u!tlrua111e11tc 'Francisco Gcrrn:u10 de 
1\1Ierae,;,em 18'18, pouco inais feliz dô quc (i e rv 1sio Vi<•ira ,cn1180lJ, se re ti ro u ta111betn 
dOi Saca111 ecr a11s, co11q..1rando esta retiratla 1cgura ~ troro de todas as facos velhas, de 
qu e a sua t ro pa se ga :i r11 eda: nós mesa1Gs 11ão n oi;,excep tu a 111 n~ "rlo numero desses 11111 t 
succeJ id os : q u:itro vezes fomos sern 'f ructo a lgtHn sobre os Tim hi ras, e u111a sobre o; 
Gamellas, e se urn pouco ll OS co11ta1nos 111<1is venturúsos, (··c1n oào ha\.er e!1CO il ll'ttdo o~ 
GcnLio;; porq ue !'e 11s encoutrassemos di~p ·Jst1; s a co ;uh<H~r. seria:u us complctan1e ní.e 
derrotados, e muito mais na jornada de Viann 1,, péís qu~. dµ rantc os pri 111 c iros oito 
dias dessa µxpcdi ç;io carregámos nós mes111os sobre os noss • : ~ proprins h O•í••os, armas. 
rnu r:içõt s de guerra, mantimc:i tos, e a~11.;1 para beber; po rq111~ são (\rida~ e111 Agosto 
arru ella ~; matas : IÜtdo este prazo tiVe tll OS Co:11 e, e -aos !l U Í !l1.C di Gs tanta Íl'<lfiU <~za, que 
t li p re~iso mrtter entre os ho1t1cns 1n:1is robustos os in:ii s 1lcb!l•t;1 ~ o !:, porq 11n a liás se 
deixarião e~tcs liear c~ti rados pelo chão, corno preteudi:i e, q uereado au les morrer ás 
1nãos úos b'irbaro" qu e u&s scgu i5.<;em. do <1ue dar. 1:1n1 só p.sss<> avante; porque culfi,n 
j i1 não porli:.io mais comsigo ; e se então nos appa rcc~sse : 11 ris Garnellns, qu e hnviaruoi( 
pr'ocurado, teriam os por ventura inYeja l\ íiOrtc.de ."fanoel J<>sf. de A,ssurn pç.10? Houve 
horneris no~sos, q•e pcl r 11c ali rnentarern all{11ns d i:as da nl ll~ sa soit.a, e s-ccca de certil 
fructa, a que charnão Jatobá, se lhe originou ri o eston1ago um intuH1csci ;11cnto ~n .I, 
que vierão alguns a morrei' dtss 1. Todos os paísanos, que cn'io rn <i is de se te11t;1 , atra
vessárão, dest>sperados de fon1 e, pi!ra o rum o de L f'sle , e Corão t. ra balb Cls<J rn ente sah ir
na povoaçílo do Caj :iri, deixando-nos nesses u1atos co1n es nossos quarenta S(ll!ladus de 
linha, que 11os aco!ll panha vão . l)("Ycnios 11inda 111aís ad verti r que relativa a este aban
dono d os p11isin1 !11<, prov i11do de iina indisci plina. é elle L1ln ll circumsta11c~a qu l}si ínse
pf.lrAvtd das cxpediçocs lJU C el!es rormão, lo;!,O que os a1Jerta ~1 romc, ,e a sau cladc d3s 
fa1nilias, e que o~ cançiio ns fadigas; porque dizc·1r1 tomo a1·1i~0s de ·saa drse:dpa- <J.t le 
QS estabel ecirne11tos que f fiO segur11 r -1e, nao lhes ptrtCl1Cl? lll ; qu r µara l.llO grande~ 
trabal h os nunca se lllc!I p11 ga; e qu.e a dvílidade, ou indvili d 11 J edos,f.Je1!tios, é rcvolu
çâ:o que nada lhes importa: - e eis·aqui as a~u err i das forças roin que as autOl'idade" 
e:i nst ituid lls o brigão seus subdito!5 a e n t r1tnh íl r -sc 11 11.quel les perigos, áoode,quando ui.o 
perdem as vidas. fkiio ao 111 enos cornprornettidos na ho nra . . 

Jul ga1001, p•is, que pt11· estes nu11ca iu1.erroft'ipid cs 1náos successr>s, fi ca ple11aruente 
dernonstra1lo quanto é f61:a de proposito o u1et.h<ulo corn cru c· te ·{j ·sR dd inead11 r.qi.el- . 
Jas a11al yt1ada s expedições, de que elles t ê1n .resullado. i;enl fJllC dc l ies , e d1• ll fls se••- · 
nhão se~uido nt.é agura aos 11dscros povoados do sgrtão nutro~ pro~r1'~SOi> qu~ 11U:o 
sejão a dete rioração de snu:- hcn it, e a rui1w de suas fa111ilins; rn alcs- parti c11lar!'s, que 

. ~111 lF eve tempo so fazem fll rtlcs 7craes, e.d ip:-:ando O!' inl(' n•sses d t•!lta C11 loa ia. qur r•r 
fim hão 1ic vir a n1o~tr:11· · sC tio decahídos, 11uaoto 1nais fvrc1n decah ind t1 "~ proprie
dades du seas c.:Jo11os. 
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I11dio$, habitatJores das n1n q~en.s .do Arnazonns. ~ 
lrúlios; vizinhos elos 'l'upi1i'iciui_u:.;:, t~ co1n · quetn< ., pa-

, 1 

~IFFr_c~L'I: ~ ~-\. l~1':T.~\ ' ·:~~~su-.~s,~o~: J:"frulR.l PACIFJCAÇ.io l>E 
ALl.li.:\U.S riu.,1us, (,f .. !'i I l.\S_. ~'· ~· . ' • • ' .:,r • 

... ' ' ~ 
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01•v.eJ1d~ p1•Hn en te eon~idorar-sc assaz eJli.licnnt<'s ·fü; S'--l~ffran .ns vist'n~. corn quo se hão. 
pro11111l~adv 11tst< s urq111os tn11q >O íi se is c-:!l'las regias, 1·el ~ívns á civHis1u:ão dh~ ~ n d io:;. 
, ;11 vari :l ~ r np ita11i :1s do Bra$1! , c 1> ;1bccc11do-~c . c ') 111 0 r~m effc it o t.l o l'sp í r-~t<l dcllas ~rt 
t'!1il her c. e11 1·11 111inhar -se sua 11: tençiio a promon •r n<l o :;{) a pl'(;Spl•ridadc do 111cs111<> 
rOllli ~ 1e11 lc, poré 111 111 uito p:; rtic11lá r111cntc a l't•l rci t! ade de t111111 111u ltidã'l rlc horucu:;. 
!'t- ! v.:1~e~1S', • que, ti vendo co1rr o f'ér:is, púderr1 aliás, po r mei·o de 1101 estndo dvqisldo, 
vir a ~or 111.cis u t1i, e ao pt1blicn e1n ,gel'r.I. suppusto qu 1• l),1ra eonsel.{1Ür t;ío intc1r•~s
~ao t1.•~ ' ~i11s, sCjfl preciso usnr d<tqU<! IJ1~sf,11cios ·vjol'Cl}L•)íl', cnJenucl1)S llllS llH~ Slll '.' I CUl'lllll
'r er\'fo-~. depüÍ S q1íe t•s'gotacf()lJ 1'S J1.1 S~!~ víd·ada C e;:indura, n /1(1 p05Sll destes tirar-Se! af
j;•i 11 f.-11ct11, i 1:fe!iz1ne11le ~nu· 1~1ide ftó'l l'i, c1H1trario: pois •.ea: h1vift<> lú>n1e '1:', •1111! t11fl1s. 
.1lteutog . 1 utili sa r -se à _it n1 es.111is sobre. asLe par t icula_r , ciu ,111 e a prcénche-r as jas tis
~ i . 11;!S i J~as J o Sobl!rano, tê:n deitado :1Ht<> d t•:;ta i1berta para f;1zJr das rêfer idas ra rLa:>
nig i ;r~ 111n p1fssir110 abuso, sin istro qu;J.ntu é po~!i ive l á pr.orria h.11 ·1w 11idade. 

Pelos factos 1111e já. lit':i" ref.1tal'f os. e por outros que V<?n.1os rl' h\tar. to tlns c ll es 1le 
u1i1 l'é p11ra COHI 08 l,11dió·R, pt1ysic.1meatr~ . se COllhec;e l' .·~Olil0' é cp1e d<•p-ois tle promu l'
;:· :.\lla~ a!p1cll :1s c:1rtas r·cgi as,qu :~ jus-ttss~ 1 ria111 t~n tc il µo a tâo ·i:Jr·iíi' iv,i1cirp3 de :<ucrrn 1>or 
a l ~1111~ anuos. eruqu,:,1ntu n 11J pt~ rd er~~~1su1 f(J ro1~ hl:'ldo., o~ Gc:Hi os ,co11.t :11111r.t!S, e fcto
zcs, !'iU> or,l1narii11uci:te t'or111(ldus à " itFliõr parti' das e~pe li 1;6es desta 11 :1!1{1 cta, 111 :ds 
eom v st11s de consti tair os..: ravo.i perp·:.:t'tos. pa ra Cf)!1vn e1·c:al'-:1s, lo 'J •IO co1i1 o i ntercs:;u 
•la f.izer a sua co11vers~o rlecret ida . I! 1le p:) r a coherlo di; su1t11 in3ole11 cias as t?ropri e ~ 
•la!les do P,<tado, coL~~r~_as ,111cs111'i !I Cartas !e~L1s dPtc r ~~in;lo~ C ·CSl){~C ~ :-i i meu te nc~~-<l 
p:n te o declara a de -·5 1h: Novcu\bro d.f! ·JS0,'1, 1p1a11ú11 d iz no prosel-{u1r11e11to ,do {!>rt-
111eí ro o:·deuado a1~g~\'nn1nd6r,e e1q.1it'ita.-gcuer11l .la C.:P.it11uia do S. (>aqlo.~ .. <1 1.e11.do 
\' Ú-S tOd t1 o c~idatlo ~11.1 f.1zcr"c1J11bccer, ç d,ilcl.lrar eú 1.r111 .)s 1ncs '11o:'l fn1li >.$: ,que aqu t! I- , 
l ~ :s l'!Ui! !'C 11n'ii.c·r1}11l alJ llar. t vivei· d 1~b .1 íx :) tlh su1ve j~o elas rninhi'ls lcis,.cú~livaud<> 
Hs le rra ;;,. 111c se lhe approxi'111a.rern, j:1 111íc> sú' ná•) . tii;;1ráii -:;u j e:tos :t sercu1 feitos pl·i 
~ ·oadros <lc guerra, 111as !U:rlio llté co-n,s id1tra1l•)S co1110 cidatióo:; l ivrel>, e va:ssallos cs
peci~ l 11 1P nle proteg id os por mi rn, e pnr n1 inhas le is.» r: u1n:1 verd ade constu1 1.e pnr 
f.)1ia a Cap ita!lia do .\t a1·;1nhio, que co,rn al gu11s fndios della se nã:> tem p1'".i l icacl () 
cst:i in11:n1;iÍo re1;ia, e taat» ns:ii 111 que chegiie, ,p.u·a o.~ e•cra,vis<l r 11 torto, e a ~li re ilo , a 
nrra 1111.J1· pur forç!\ d O$ pe i tl)!I das 111 it>ttravc is ~11di·:i • :.>s inn~c r:nt ::: ~, liE1 os-,assnssiuand o -n» 
q11i11td10 10.1<1> lh l·~\iã·J a!J:e'111 o·s bynçcis (>i1·11 eutreg;ir-Jh~'o:;. e 'f)-O :n se vê p .:> 1" aqu cl L1 
oxp.~íiiçi\u de H~lj;,qut?-o interesse tte cultivar novas torri\~,.e du conservar às uultivadai:. 
e itinda o da C•)ll\' 1-!rsii'~ dos· ~elya!,\e ns, 11.io fo-i o C3 pidto (1ue e fo rncn te>ii;. poripit1 Sú, 

('~ l'l'~ r111 oj atrnz <lo' verdadeiros 1not ívos q1.ie honve para aquolla infarne! traição qu.•l 
1·0111 eilts se protico:i , parri r cnlos n!l · praça pu· li ca da Vill:i dt• Caxias, (i1tra ouvit· 
:lp rugo ar l'SCravos de veuJa i:l ~ 1 uel!~s 1nes111 0~ l ud ios, qnc volun taria1ne1i'te quizeriio 
til i C"s,11'-SC das V3t1tage11s ar i111a promelti f.f>t~, . SClll C(Ue' UIJS foSSC rnu i tO Jj fficultoi!O. 
~1juizn r d a pu1·tilho qne ,1le ta ~s lu1; ros. ·~e f'ana ; poréin ab:1ncl11uc1no!l este <!uadro.,. o 
\"o.ltc1110:1 as vi ~las p;Jra l>t1tros 11áo 111cnos lasr i111 osos. . . 
O~ G-c11ti<í!1 :\iac •llllt~crau~. allíudos da p ~_1 vo ·H;i.in d e 'S, Pedro <l e AI Ça ntara, ten,te> 

se1npre e111 vi~ta s rou{1nr ri~ plantações, e utcusilios d os 1lobrç~ seus YiZin hos no. cio
uaei , ou, 11 i11 da 1uaiç, induzidos p~fo prc11tio de atgü :11as :acas velhas, qu_e se lhes d:io 
j;»·jl' 1HJu<' ll cs q 11 e no!' co111 li<1 t1·s fatiiio, e. razcru prisioneiros, nunca se es11ucce1n de 
li!v;1ntur- ihe foi :; s teste111 11!1bos, <le11u11ci.11Hi• ·O!! á sua nlliada <l e 11ue ellcs a q,11t!re1u. 
iuv nd ir. e ei1pre ita11d0: Ot'C:ts iüo favorav t>I p.!)r tl ap:.inha l'-os cru dcscuLdu: u1arrha\·a 
ehlã() ásu:1 !'rente t» co.1 n111H1l!l ti 11te do lu1~a,1· co m vinte ou 'tri11t:1 pai.s:H1r1s,. ... qae pvdil\ 
~:otrv ocâr das rílwiras vi.zi11h 11 r. , , e que 11ilo• duvid ovã6 $eguil-o at iLl os il \rcy~11'tiçào 1dos 
e:; 1~r 1'v o~. e pilh 11v:í> e?ttiio, t~ ai1Hja hoje pilhií· >~ os · ln dros qn~ pc1diiiv, pnra ir tl epois
"ij!Hlel-os rt iJ C.:pi t ·111ia o !)ará: e ·ei .-atft t i <•s t:1 de ottdc p roveio o iui cliz G('sti11u 
daquella tr iha Cü 11naq H 1~Lef; c\ , :.i s~ istente ua ri ht·ira da f ar'ipl10, o tia tr i-bu Norocoage, 
e tlt" -~1 0 11"'' 111 1: itas as!' istcu tcs <) Oe~t1! do T111:.111ti11s 
·· t;ert .: e;i.p,•d i;:io, 11.u .: fo i J(JS fn J ius Ja tl' íb 1 Aui •1.tgt\.c1u .181 1), soube ret.1:1.zil-o.s co,rn. 
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·r : ptnanibarâna. InJi0~, 11.·sr:rn(lentes da grnndc nuçflo T11{1rnani1>ás, 
·h tíl1ili1<.lon•s nas 11 1nrgc1ts da lagoa ·\'Hicurn pa, 11a prori1 1êia ·do Pill'll. 

:Hp1C'll11s j !1 rt!fr. rl das pro11H'S:':ls; par'" in ·!t1~0 que <' ll <'s se cntr<'gar;io , prc•n<i<'11·i:~ . ~ 
r>~n·a.-. · i:"u-r.s: q1t (' i ~a11 :!0-s , · «nlão h'u1uHdc111cu1e o r11aioral 1Í<HJUClla i 11 f <J i:: c Lraiç·ti 1, 

(JUC não 111er(!r ia, ;1 hum~:: :i rt>s pn!'la que ptide o ii11•r foi urna ordc1n que i;e ileu 1i;11'a 
.) (' \'ll l-o de c111 r1• ns s :'U!; a 11111 hos:q;1e viúuho, ao 11<I <· 111uit o a !'nngu(• fri <> l'o i (1t>S/H·d i>

~;ado pdo!I rruei~ a l i.:•1H'S que o ro-11duziri.io: o n:sto ,Jesta tribu,.XJuc 11ãn•ço·ube 11a;; 
•·anôas do P ;J r i1 , foi \' c1~d ido a '\'nrio~ co1111nissa1 ios ,· o f a11 le~. que o for iio r0Yci1d ill11ir 
110 Pi 11uliy~ . 

A 1111.'s11rn P" ·\'.iaçii '> de S. Pedro dl.' Al~a11t:ira, ro111hi1111cla co n1 nl~111na .. P.·ente di!! 
ril ipira d11 L:i p 1, n:rc 111 c11i f'('t"!.a .no·ite, .no ref'e1 ido a11no de 181(), ur11 n 1dd(\ , tjllf' já 
-rstn\·n <lt' 1~ ,.,, ioq1ô'1. silcncín ª"~ p<}tS di• .fa111ilia, ajtHll<ru-lh,e os filiios, ç ·foi ve1Hl<.•i : :)s 
/:'!'. 4,H11hnrnt .Ol'S elo l't:irú, qu~ j i1 tH<p1c: lc por(o os ~'!\Pll\jlviio Jllt'l'O lt·Ynl-os co111 pra d ;;1~, 
(.' f! lll 'l <·0111 d1'c ito/1e\'·Ól'iiô. 1\ús estâ \' iHll<!S f.'lll l>.a~LOS-~JollS, t.•

1
tClllUS \·cl'idiCOS. ducu:iitin· ' 

a.os i1~1Slt.1 ti11i:1lloro . . ' . ' ' . ' ,., . · 
A11xilin11d o 'u. Cnpita.uia de G~v·a/ a ronvrn;;io do ~cnLi lismo, que <'ircurnl'i7.inli11ra 

n n:l' t•ri<f11 po vo·n ~·ao de' S. Pedrct'dc .A leau tara, ~qual ainda entao p i.: nc11cia a95 s~r:;,; 
l !11ti t c>s, não s~~ · dt'!'<'u idou <1e H{.rrnc.ar, e ff ' gar para os ditoi; fins a uru capellão, p u 
, .iJ!lll'io; por(·m que fil ria Sua· .SP\'f' rendisstinH neste t·a ~•l? Excitou por ilo11s, ou,. trcs ~ 
;11111os. tod a~ ns l'~pedi!}ões<jue pô·de s ·hre aqucll f's desgraça dos p11ra ca pLind-os, e <l c-
JIC> Í5 l'ug io para o Par:1. l.'m Junho de 1Sti), h•\•a11cto 11 ' u 111a e 111i1u rc.1çá~ furtada a \'endcr 
111ui111s d c~l.a~ o,·plfrns <>scrav a!'. que ariq uírio •:omo •·S);!!ll!fl11do ser <'Stc o ver dí1dc1r11 

, rn ido d t! :i proveitar o st:11 reba11ho . . Niío fo i só e:;.te o pi1J sacrrdotc quP. t C" vc ta{'S, ou 
•iiuda p1·iórrs i;eriti111l'nl11s; (lfl ~·q · :e eert1l c·on1111anda11t.c de [nd ios , qu e iã:> a pac :f1car
FC, r:O:' 1clato11 que fôra 111u iL<ts \:ez1•.s i :i (!uzid_11 pclti stu 111t•s1110. 1·a p(• fl i!o pa ra os cnve-
11enar, e ln•rarem-sc do tr•1 h -1 lh o de os d outrinar~ e ~offre:- ._ Sân lii o (•xcrnH·ei$ c~tes 
l1rot<'dirnc111 os, e tão in1p:·o1lri os á~ fesswas que '~s rt· pt-csctttit rao , que parrce !1 pri-

l 111 eira \' Í~ta ritto C"ahen~111 11ll or detn de' tt:>~sihllitlad ~ ; 11 1as s;í o con1 eíf1!1'lo fat·los sueca · 
<i id o~ , e <los q~1a 1· s 'lf li.1 11us adn1ira1110s, t Onta11do 0 >111 a 111 or1.1 l c.;trag;.tda <lJ n:ttiur 
11artl' d ,s ho111c11s. . · ._. • 

. Fi a !m,c•1:11', n 2S rlc Junho <lc i8f5. urna exp di<:ãn de PAstoc;·Uon ::: , 11ur r •11 :lo i11-
, .,.s\ ir º" P io .. úh~«·z. , foi auxi.l íada · por -outra de S. P edro de Alc111.tar :.i , qu·c lcyo u 
<·0 111 ~1 gv S<'llS allia (l 1 · ~ \l11r•11 1.1c«1:;i ns~ .e <:01110 ni11da ~1111ha :; jl!n~ us 11ão podi:!'úo fo.t\ nr 
{lqu1· l lys Llr i 1·0~ Tin1:!rini-s.. re.tir:H1ch1·sc a de J\)1õto~-no 11~, para o 'SCU <li stdefQ., voítou 
;., <le S , Pc• .!ro <lc Ale 111tár<J os seus (i[)st11n1ados laços parn outro jH.lrtf~, ú foi tn~<\·IJ<~('r 
e <1rr.1 os ,p,o~i!it·os Ponr.1tf{ez., '~'"~;:to . dos Pu1 .. (•carllecra11s,1·1u ej~ n1õ1i's 11 os b :1v.f(10 offe11dido 
Assim 111 r~ ~ n10 11.:io p:.,d 1 •ri:i(~ pil!inJ ~os. •t1 r'rH1 ,v't;i JJ ue n 1101.ir.i ·1 de h1:\1 ür tropas na.c.1111• 
J>.111h:i lrn vill aeautclad" tndos 'Hi 6 e11i.ios; nrns 1:0 111 !1 lll'~~a •! xp n di~·ú•1 sn n<·b.as~c o 11111i.o- , 

• 1 

r '.d Ço·crit, 11 111 it•) ronhecid11.,c l'(':'1te ill:tdo C'11trc <"l lc!>,f•>i 11w11dad o cslc JHtra' diz1!1·-H:1}.s 
1 

«01110 da s111 parte', ,que dcst<.'sse111 ilos 1110 \Ht!i', e vic!'l e111 á pai, assi 10 corilo el h: fir.en;,. '), 
}> :'lii; q11r p:11"1 iri pC1 ri {t0 d 11s va;1tag-fi1;ts <JUe t'l'lí'S e os s•~ " , s jfl pcrcl'oiiln. Cnpa .citados os , 
r-11i~cros :;r.lva~tP ll S pelo s1u 111~s.1110 <'•Hll!)~.t.riôta., qu,e viã<~ a111iar t .1 0 «@111.cn t l' , ' fo rfi,o-_ 
1 : .pp 11n~rr 11 d(.I o~ u1ellos 11!-s1:on.fndos; en~reganctu~se e111 11ur11c1'<> dtr trczc111.11s e St !'sc nla 
e f.Jllílt.ro nl111M;· ú boa f j daqul'l la ex~H'.tliç~o: lt·oré111 qu<1I não seria o seu arrcv entl i-
111en t fJ , I' 11ôr l of{ •1 qu e Yi rã >-Sê pr<>i;os , l'oühad r.s. r. esca rnecidos pelos '.\~nca111eerxn s ?'~ 
rl es ior idas :1s s us d•>nz,·l! ·1s, re p~rt idos seus fi lhos cHtre os LJ°ra 11nos, e p11rte d " lh~s 
1111'~t11 ns 111 ·! ios 111 .· rt ot: pl'los cn n1-poi<,para st• lhl.'s ul. il iz:ir.- 111Q ilS 11 . 11ll1e r rs,~cndo urn ::i
~n a l · d e rn ortl' p·1rn seus 111ar id flS o born pil r r ce r c!e (Jt1 ;1 lq11c r dell.1s ? Nós l'l':ddi1n:es. 
c~nt..i o c111 S. P<•dro c1e i\!cAntarn, e neHa po\'oaçáo, rilllOS c11t1«tr, t' !11 o dia 27 de 
.Ju lho do 111es1110 non o, o rrsCo 1!1•s1a ~c11te ta '> (ris t<', ,, 11 lta1 ida, qu nt!IO 1 óde suppô -
f C <la suà ira cliz snrlt•. As quntro h · r a~ da t 011;d c dt'sl.e u !11 111 0 d ia , fu1ão fprnHltJS Sll
)irr o pulso <l fr,·it ., t·omo ~i:;nn l cari'i1·v•ri!'títo 'da ::rw csrravi :lào, 3CJ11 ell<·s q11 e n!t 
}1 '.l rli lt.a cou br riio ao <"a lio da t'ipcdi~ãn; furão t'CJltO e t ri uta <·arrcgod·,s 11as , ai:ô 11 ·J 

de .t oao Apl) llllilr io, o~ 111ais moços p:1 ra Ir \' t• ild<'r ao P.:i:á, coi; ve lhoc lkú riio' tui :i pu-
d o na roça•do 11 11''~111 0 rabo, e p;;d c(·cn\i1) fo111es i ns11pport are is. l~11 t:'c ou t rn<i :nui t~.~ 
1_y ran ní:is rle:·tíl 11 aturezri, que yiJ11os pr;~,tirar alli.a ql)e 1n~is t. oci> u 110~~ª i;{'l! ~ ibil iJ!.a<le
fui vêr , 11 ;,i l'n:1.1' 1id 11 d 1.1 n:nda dH $1111:0 An.toii'iv, que pe1te11cc a l\1a11ocl ('~e rr11 :n1 : > do 
Sill'n , .urna r.onFLe rnada !n rl ia Pilr.éni111<'rr:i11, ~avadá crn l;1gri ·1q 1111 ·porq1Jt• 1. e h :irF! c.1 
tirH<l'0 tio peito u !11 ln110es:·11tc !i!ho, qHe pu1.t•1áo c1~1rc 1.1:; lr()u<:os d1: Uíl lil ai r ü r~ eou.1tl 
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1'upina1nlu1s. IL1bi !a \·~o a Rahia de 'f ndos os Santos, qi1e B con 
quistú.rüo a.1s Tupis, que lÍtjhão os rnesmos usos-, e ornatt>s, que os Petí-

11 lvo das frcrh ris do11 :\iatamr.rran!'-, ob ríga n1lo-a a presencia r por força qual daquell es 
11 rus cnH•ís «t• avf' ssava 111elh11 r o se u q u r ri ôo filh o. 

E is-aq ui.pois, o corn o ê f-\ Ue e~ti• s, e 0111r os a tteuta<l o' st>rnelhaotes, q ue só não enclle-
1·iiii dt• nor ro r a 1rl 11 ir1 q ;;e f tir n i p az d <> 011 p n1 t icar, ff1.crão j a perd er tod<.1 a esperança 
d a co nfi.111ç11 1111 <• os ( ~en livs d everia o ter nas nossas µe rsuasiH'S, e hoa fé ; pois é i111 pot1-
:-: ive l q11e 1· l lns poss<io ser j á muís por ell es :;wredira da s ·: e eis-;11pti ta1nb1111, co1110 este§ 
4·rueis p1·oc·ed i111e11tHS al,;1.:ãu n1lo.sú ioda a hu ma11 ídaci e ftl111:era1. p0ré111 a in rl a 111 e_s111 0 a 
sotwrao i:i <lo 111011n rcha,pc la t.ransf{res~i10 daq u 1.' ll ll 1>oa rea l p:da vra tla da aois l nd ios.q ue 
vo lt111rn ri a111e 11 t<' loll r1> nd~s~eu1 , p.ersu:i d idos d o (~S iJ i rito pnlcr na l daqucllas suai pro
iue-s;; e, e uí u<1a n1ui tv 111u is qua11 do os 1n?,s111os proccdi111 c11 tos 11ãu .tC111 a lg uuta iute r
Jire i:a~ ;io 1'11oral qu1• ns dPsenl1>e; porque 1n11 ilo emb Jt' 3 tivcsse 111 sid ') os Gentios, 
•·on1 0 b ar baros s1· l vit i(t~ ll e , ll'lg-um as· vezes t r a idor1's, uc111 por is11n deve. i<Io í111i tal-<11J 
aqucll es ho1n c11 s, q ie . 111 ais il l11strad0s do q ue ell es, tem a se u favor unia razão. que 
lhes i n ~p i ra 111ui dill\ ·r e11te 1 ~10110 <l e µen!'ar, e q uH co11hcce111 qu e as l i ções de boa r.:, 
e prob idad e fosse111 talvez só 111<H1te a ~ ·q utl 1Hi1 dia ganhasse1n 1>ara o g rt>1t1í o d ví l os · 
1nes111os J u dio~. s ua vhrnndo p •uto, e pouco a sua feroci <l a<l e, !lero qu e j úrna is as d& 
crirne, e da t rai çiio pu, sào faze r mai>: .do que ei horta l-os á rnn l<lade pe la ap1.trovaçã!) . 
tiue se lhes dá ua proprí il imi tllçuo dos ~eu s dd íctos. Por iss1) é q4e estes sclv 11~eu s . 
jul;iand o r 11 111 0 pnr 11 n1 uso tic vi rtude entre nós a ser ie de tra ições que lê rn so lfricfo, 
« V i ~<i rão- se h1 je no systcma tra idor. que sóhre si tc1n ex1.icri111 . utatf o. e estão j á tão 
}' l'Orrq.11os ,, per p1·11 .• r sob re nós as fa lsidades que podem, co111 0 a defender-st>, e a dus
' iar-::.e daqucll as que d 1>sconliâo nós l hes porle rernos fa i er. 

•N<'sl1:•s Lc n11os,1:oll hcr e11du-se, coo10 ve;·dadei ra rue nt e 11e coohP-cr pelas ultimas ci r- ' 
•:u 111 sta r1ci ;ls expe ndi .las, o quan Lo por esu_. l él do da pcrs uasá o j á fit:ã o long e as espe
l'.ttnças da ci v j l isaçao dus Geitlios, e ve 11 <l o-sc av_ 111es111 0 tenq.Jo q ue p,•lo lad o da força 
11ão fiOdPruO j i1111 a is su jei ta i-os taes . ~x pcdi ~óes, co 111 0 as q ue a11a lysa 1n o~, te1nos de-" 
111011strado que ce 111 1•tfeito sobre urn obj c<:to ta l s eriio ba ldados to · l~s os esl'o rcos, 
tiuu~u;lltto ~ 11 iio 11;ud.ir d e systcuia sobre as 1:a .;sas q ue as:;iin úi ffi cu l tão a relaÇão 
J1retc11 íl i da. 

o METHODO COM Qr F. Tf. !1-l-S:C lU!:DVZIJHt VA &TO~ INDfO<; OE (') UT RAS f,.\l"TT,<\ ~r AS É J..\. AGOfl A J.QIJELLE 
!tBtS.Mu UVE .i'ODLRÁ HEDl ;Z!U o s DA CAl'JTANl.\ .DO )L\,HA~'HJ ;\o . 

' 
iJrn r o11 1.o l iio r ons idcrnvt> I, q1rn l é o n1el horamen to desta Capitania p~ !o s~ li rlo 

~rrn 11j <1 do f;c nlil isni o, qoc nel l11 five í n d orne~t ÍC ) , e que 1111 0 111 011 1.;1 a 111cn o-s do que 
' ':1 dls~ipa rem -iw c>s preju i r-1) ~ q ue ,c! lés C<t t1t ínua ulen tc lhes Cll tHfio ro111 a sua brav eza~ 

ncrn a ni e n o rí'5 v:)11t aK<' Hs, do tJllC ns demonl'trad<Ís no' 1", <.! 2° art i ~ ns do u. '71., rne· 
r ecc n~~ :· z sobr j ;1 att.cnção p<J ra qu·e eom .e ll c 11'~ desp1• t1di1 ro,fn o cuidad(I e1n concl ui! ·o. 
<~' po r íSSí> 11 1.Hl:i é uio eo 11 \'eni cn tt> fw t;:i t1io .gr:un le obra, ·<·omo a acquisí \ ão do 111esmo. 

,g l'.'n ! i l1!':mo cm ter n1111s d o.m cstic a ~t e d _vis . · 
Ne~ t. c !lyi> t(' r.t a, poi», bern cL1ram(> 11 te se vê o quanto píl r:l a :i pro-xirnnç iio d e!ll.es· inl 1•

r <'ss11i t !'S fi•ss <le i l'tll p r irn •' Íro f,rze r-sfl grandes d i iit-(e :Jdas po r 11 .111 1ia r e utra ve.1. . i;eJJ do 
possi vel, s '1 IHt' O!I ' ' ' 'S(>On fi»dos. e eseandH lisados ~el va:te 11s ;1qú ell c COilct>ito de boa f é> , 
.-1u e 111tPi!·;tn1eutc ha vemos pii ra "Om 1~ lles perd ido ; e este i;ú111~1 1 tc poderá 1a lv e1. a t.l qui 
r ir-se i1 cu~ta de u :~ il r on ;ucra fi rm e , de~i ic leress:i da , e 1nclhvr n:).!u la<l :1 do q 11t> a a 11Le
eerl cnt<': 1°, pr fa ~e n cro~ i dade preeisii ú ~u ::i t- 1J<:te t1 taçã. pr i111ar i11 , logo qu e cll <:s se 
r rd nzão ; 2 .0. pela <1ssit1 u idadC', e d e~d nu·re~~c. corn q ue se lhes de ve fl'l:tP r, por e ll es 
llH'S'llO;;, pro u;over su ·: vc111cntr seus rutu ros i n t.n rr<~P. s de 111 :1 11 ulnnçao ; 3 °, pela boa , 
t- " ~ a1·t :-i ndtn i 11 i;:t r:1 <: <i o d<' c.1i;t uin cs ; 4 º· pela finncz;1 tl e p1d 11 vrn, fa1.e 11 do cuo1 que 
r <> l i ;~i1) S "lilf' P t 1 · ~e l b<'~ ~t,a rd c , e c1n np rR o p;o 111r tt1ci o 11 :~ i; cari a" rr·g1as de el·rf'1 ~o;:so 
1;c n~ o r ; "tnrrdw111 qu e iu f'a l!í n.'l•nt>n te r a •o prã• " ll es co 11 1 a ~1.:0 :1 di çoes J e sua suje i 
çii o, a ind il que !'<'j 11 t ~so á custa de ;! f~ u n1 ta~tí g o <'Ord at,a 111c11tc npplicado , po rt1ue 
t1111a 1.roia tlt> s~ n p,- u t> r ·o , quan tlo ,;. p: Qden tc 111 t.>!lle dcrra 111 ad o a te111p o . poupa rÍ <>s ue 
~ :111 tço e i11 n o t'1' 11l l' ; ;1 l ii1;; ·V<'ja -se ri s-C api~1· r éi ll$ q11 an1os 'df' i le=-: e q uantos 111il de outros 
1 :i 11t11 pntl ccür<io sem cu lpa, só _po rque Je pri11 dp io d1>i xíi rão , qua udo <J indn era l e1 11 p0-~ 
' ie !'<•ffrcr <JU i.l lqu•"r co ni; 11 os cu fp,i df~s . 'fract a1<1ns t.ao ~ú 1 111• ti t e n: ora neste per.iodo 
<l"quellrs Gc:l t ios, a respei to dos quacs Sua ~~iai.;as i. aôe, q uond v os rnaada aldêar, li i t 

' 
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vares, qnc falla viio :\ 1nesma lingníl , passanJo as suas mn1herei. por for-mo
sas, e os hon1ens sendo o:> unicos ln,lios, que dcixav<1o crescer as b(\rbas. 

n 'Q § 2 .0 da carta r egia ex ped ida 11 0 gnvernador , e c.1 pilão -gcnfl ral <le M inasGeraes. 
e111 :.! <l e ~Jezc111 li ro_ de 180<S . • .• « Sou serv i de ord e1rn r -vos , que só procurci9 aldê::i r os 
J nd iGS que t·usc;1 0 a 111 i 11 ba real protecção, qu an .. o <' llCs pel o seu grande numero h ou
Yere111 de fuzer u 1n;l g ra11de povoação-, e não pod érem ser d istrib uíd os pelos fazendei 
ro~ , e agric ultores d cs~a Ca pitu n ia, e que t s 111 e~:11 o s fazende iros se não q uixt "e ru p res
tar a iecel>cl-os com as co;id1 ções segu iiltes debaixo das quaes vos au to r i s~ : que send o 
peque11 0 o 11u111ero 1~0 l11d !os, qu f! se viereu1 ,Jtferece r, procureis t]u e GS fczc:1<!1Jiros 
~e c 11ca rregu e111 de os instru ir , e possüQ·ta111 bem aprovt1 itar-fic tl o ut il do s1•u tr;i ba l ho~ 
co111~l ·11s a ç;io 110 e11 si11 0, e cd t~caçao , que se enéa rrei.rão tl e 1lar-l hes .. .. » O mais, que 
~ tU l) O l!Ohc rentt\ C sa bia mente dr.Lf.rl'H Ítlad o -aos fi as a <JUC 11 08. (l l'U pOlll OS 11 8 3 1'1' U~ll8-
Çio destes volu uta riamente rcduzidós·, -se verá pe lo conteúdo <le tó.J a a referida carta· 
r eg ia. . 

Ce 111 0 porém a obstinada con dicão feroz de ali:rurnas tr ih us, q ue havemo~ norneado, 
nã" ad 111i ttc 1•spera11 ça a t~uma de reduz ir-se pela sua vidade, • caudwra de q ua lquer 
s111 cera, e 111e1 bedic.a pt'rsua~ão q 11 c se lire f;1ça. 11 u11ca deixando de conservar e111 si 
r ec:.0 11 cc111.rau os os restos de u ina atroddade, q ue n os 11ê sc111p re 1nuito 11ue tci~'l er, 
serit 11t•ss.: cnso iudispcusav<i l111e11te preciso tra<:ta l-as 11a 1·011fon11idade dos onlea ud üs 
1 .0

• 2 °, e 3 o 11 r 1i ~os da c;1rla regia de 13 de wlaio de 1808. exped ida 30 111 e11 1110 ge
-ve.r11ador, e cap \t:i" - gc ncral de 1\i inas Geraes, r1~~ a tiva 111~ 11 t~ aos 6~nti '. ' s B~tocu <l o& <l o 
Ra o l>oce, devendo s1•r esl;1 e111 toJa a su:i t- xtc n~ao app liC>\ua aos ü euuos G11 111e llas do 
t:odó, aos T i111 li i ras, Pto•·óugez, e Sacwu1ecra11~. e a tudos os ou tros 1iue o te••fH• fôr 
•leseu volvc 11 do 111 0 ler.nes co1110 e~ce~ , -11a intcl!igenei 11 ti~ que só por este 111ethodo é 
q ue paderáõ co lhe r -se va 11t;i ~e11s ig-uac.; áq u cl L1~ que d entro c111 poucos 111ev·s se viriio 
.. _,1J 1ta r da 111es111a c<.irta rl'~i a na co11qtl cta p,1çi :;c;cçào d .s bar baros, que a ftt eriio pro-
111 01'c r. e das qua c:. <· l -rc i ~o~so Seuho-r se deu p.1 r 111uito bi.:111 scrl 1do na 2.ª carta, 
<Ju c a .~sse rc:-> pe ito c: xpedio ao mesmo gover11ad0r, coru a dar.1 , tiue j á dissen1oll, de 2 
c..e Dcze111hro uo 111o·s1110 1111 11 0 . _ 

OK p.1 vo~ <h·st.1 (;;i pita1ti 1 do àf ara nhà'.'l ,f'stahr lecidos em propriedades corWideraveb, 
que ~1i •J aqu clics 111cs11Jos que fo1111 <io a opu ic nci a d n t: olo11ia, pro111 ovcndo-l hcs toJus 
os se us n ·111l i111eut 11 .... e 'J ll C são 'os tp l ~ n <t prcteudi,iJa rc :ucç5 u rua is i11 terc&sao , co1110 
IHjl te l les q ue tém 111 ais a perd er .r1:1s incnrsões ti o!! Ge nt io!! . cl1.1111ii lil) inc(~ ssa11 te 111eute' 
pelo re 1111.:d in (J11t: deve por uma v1•'1. scgu r;Jl -us nai1 ditas ~1.:1a~ propriedades ; 11 a nca 
in·opv n lo de si 111 cs111 os ou1r is p ro•d dcHei as, id êrn daquc ll as d e~ q 11e Sua ~1 ag1JsLa c.l e se 
t.ern lc .nhr11 d11, ru1.110 as 111 ais [Jro1n..ias . e j :Jdicios<l!I a esLe re1pci l11; ncr11 pcdiuc.lo nH\ÍI : 
;el o 1pJe a·sua 1•x11cuçào, e 11 ppli cac<i o para cst,1 Cnpitan ia, b e 111 certos de que pur e'te 
<'amiu ho 1\ que 1>ú111 c 11Le cl les 1.1udi}

0

rúi5 goza r das va111.ai!'ens que l ê111 fe lid tatlo aq1:1 'elles . 
'1ul1«1S (.;o lo11 os, 11 qu e el l.is tê 111 sidQ a ppl icllda!\; p. )ré111, sc 111 eu1bargo tio ser ei;tà • 
111a i." jusla i11s1 ;1nri11, qu e póde im a).dn11 r-se, 11 e111 p '.1 r is~o tê111 de ixado de ser bern 
ind 1ffcrc11te ii1, 11 li t·s, que d (\veriao ntte11 \le l-a , e lcvt1 l'a aos pés do 1\cgio Tbro110., 
l1e1n co111 0 qu.11;~,.p1cr dos outrvs c1icar regados telll fei lo pe las ad uii uhtra~:ües que lbes 
p 1•r l<HICl.'111. ,. 

!\l a.s !Hlrcr ~ · e pt'l Ir. :ico n_l<'Cer que a i11 d ri \'{'Ilha u rr1 d ia 1nni!I rt• liz corn a apparição de 
u 111 e uca r rc~a llo , t:UJ •> ;{ctiio i11tci ra111eu1.c operano, e cn•1Jc!or 111 clla ruàos u ~·sta g 1a11 de 
obra, i11for rn a 11 lo v 111on:1rchJ da desl:{r;;1,:a11 a·sil1.1a i,;ã<i, e111 que ésta Capitania se acha, 
r ela1.1''º a se 1111; Jll a 11 tc obj ecto, ousa lll OS le1n br1tr que [)ara a su.1 fe iit ulti111açào deverit 
}l r11 de11 Le111 ea l<' 11 1tc 11 tlcr-~e au 111u Í lt> que sc rii p r1.:j ud1cial 11'c111H ce u s~rva r embrenba
c1 0~ n us seus 111 es nos bo:;qu:es, e :11onta11 h•1S os s1·l \'age11 s que vie re111 á pai , seja por 
q u:tl 411 cr l"ó r nia 11lLC- l'4'r a sua Í'ª" ili açao, n~l un Laria . HU violc11 lada ; pois 11u e p .1r una 
11 •LunJ - v-·rh1v <.:I, in : ú 111 ,1v• 1. e cr . ..1el , 1ni1) <l uvi tla r i1ó, por •1 ,1;d lJ UCr <lescun fi au,,:a <1 ue 
Jnes su•ci te a i:u u pro pria ig ;;1·1ra aei ' • t0-n1ar av untigo estado, e 111 odo <l e pcusar , l.ogo 
(jOC v»j :i u oc1.,1si:10 f.1 ,·ur1_1 v,•I p;.J r.1 f.1ze.i -o, dcspt!d id il s as 1o rças qu e os suj e it i.t ra u, c·.u111&..
t em n1u iws v1·zci; ac ·lltrcíd u na C11p itaui a de Goy11I C1)111 os Cha~antl s da ai dêa do 
Correlêio , ~ e 1yap(iz ; ''Ull l º' G~ 1 1g- t 1cc:. dH ~ . Gunç;\1 1) no P1aulry. e Garne llas de s. 
J o~(\ d <: Pen tini 11 1.'Sla Capi ta!l ia do t i ar<Hi não. liº'" isso qu () nau cscrupul isa m<•S re p 1~Lir 
ú 11 u ~ 11 to ~lo btl m 3,!e 1u;1uas as prov .dene"ins or 1e11a das, e C"11 11 cer11c11t l.ls a este pan 1cu
l .1r, p IJ j :t rcfcri,da C<J1t a r Jg1a de 2 de ü eze.ubro de 180 ~' a rli~ vs ·J .0 , 2 .0 , 3.0 , e -~º,., 
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Ditern que o~ Tupinnn1L<is ( 1) er~ó oriundos ílo l\lllranhf!n ,é qnep~H· n1t1-

tivos de fortíssimas gucrr;ls,forão d'itlli desa!ojados,pnssa11do.-se eiles para 

elo ~~.o, os qtia••s ornitti1nos copiar nci-;L<.' luga r, pah1 l!ÜO fa11~r n1 ais cxtcnsacséripta 
c'oto umà expoi;içuo, <1ue anda i111prcssa, e cnrre p - r tod .1 ,1 p;iru~. . 

De outra f(H'tt111 será necessr1r io 111;1r1ter Si·111p rc prprnp.loi sobre a~ 11rn1as !lll flicicn tes 
. rorpos lle lroflil par~ reconqu isLa l- os uma, e 1uui las \' f;7. a&, quantas f1) re111 as suas rebel
Jiõcs, 11l(: que st"jão 'c'Yaporad (ls pelo ferro, o'u a.rra11r11dos dos rriatos pôr 11111a YP7., o .. 
•rác hcn1 po.ierá ter lugar 1.10 pri111ci ru· p11io;so da !'Ua rPdu c~ilo , poupaudp-•#~ -lhe u <•ll~s 
o sangt~e. e a0 estado as dcspezas, lautas Yczcs 111·ultiplicadas1 quai1tos fôr preciso: · 
c.ist ig11J-9s • 
. (1) <:abrie· So;H·Ps dr Sou~a, srnhor de t' ng1•nho na gahià <li' To<1os º"~autos. e n~lla 

J'(Si.lcnrc, 1• n•re.1dor ~la ca1nara.dci;crev .. 1Hlo o i)rali,il,1~ 111 1587.e trac1áncl-0· dus prirul!i ~ 
ros }IU\'OadOflS da Hahia,;iO Cap • . i/J.7. CSCl''~\'I~ : 
. . . 

QU.l.ES POílÃO OS PHIMEll\05 i>OVOAOO:\E:S DA BAllL,, 

O; primeiros p1,•oa:lol'es, qu1~ VÍ\'ê rã:J na l1:-1 h i~1 .de Totlos os Santo" e !011.a con1:trca,. 
scgu·ado as i11fonn;1\;i• ·s <~111· se lf\_1n to na lo dos !11jios ;1111ito antigo .. , foPiin O'< Tapnyas . . 
CJ ue ,é urna casta d l' n> u li o ln 11 i1 o a 11 igo, d'e q ;wtn d i n~1n<>s ao (liún t· · e 11i sP.tl l ugíu'. 
Lsl<~s ·~·apuya-.; forão lança 1os fi')r.1 d;i terra da Balii<1,1~ dit v1zi11lia nçú \ to 1na~ <l!·lla, )101• 
oul r<> Genl io ~e 1 co111rari •, 4111~ d1•sce11 d11 sert~o .• ti f.una da. fnrlut'a da t••r-ra , e rnar 
desta prO\Ílld<I , qt1l' i;e chanHio T11pi 11ac'!s. <! fize râo gncrra t:nl 1;c11tio a outro, lanto-

· 1 1~.1npo qua1nv g-a.;1011 J'lara º' T11pi11 .1e-; \' "llt:l~l'l~in , (: des1J;u·11ta1\:1nrao" T .o p ·1yas, e lh '<is -. 
1:azer•·1n despt'.jar o ribdra d_o nH11", .e ir~1n-se para o serlão, l'CJn pod1·rcnlt'<.wnar a pos~ 
"ui1· n1ais t!Sllt terra d~ · q111~ el'iio -;,t·nhore-s. a q11ill os Tnpi11aês poss11irão,e st•nitorcári'io 
1n11i1os étilllO", L;!t1do g11•·1:ra ordi11ariaínentc .. fwla hauda <lo i-~rlâo ,·0111 os Tap:1yas, pri
rneiros po-;sui,lun!S das fa!.hi;; do 1n ir; C.l'.hl!gan:lo á noticia do• Tn1liuan1u-'1s a .g 1·oss11F<t ~ 

' 

e fcrtil ida~ des1a l1·1Ta, se ajuntá rão, e '' i1~1«i11 d'alv1n do Hio de:->. Vrancisco desccudo. 
sobre 'l ten:;,1 da B,11-Jia, que v111hão se!1hu1<·(1t1<lo,: faz r:ndo g11••1Ta ans Tur)hHt.ês, qu~! a 
J>OliSÜião, des.truindo-llaP. sna..; ald(!llS, e l'IH~it'i. lll.Ílla11dci aci~ (j!H~ Ili!~ f(l;t,iJO t·'o!i~O, i-;{'oi 

J>erdoare1n a 11i11guc1n, é\té quP os la11çárflo fóra das \'izi111la11ças do 1nar; o~ q1i;wi:; se 
Jorão pa ra o sertüo~ e desp<•járão a 11• r ,·<1 ao > 'l'11pirra1nh:1s , q1w a fk~ · ·ão Sf'lllior"ando. r 

E cs1 1~s Tupinitê.i se íurã,, pôr 1•1n fr1J a taritt i:•Hn o.~ Tapnyas sens co111rarios, aos quar.i; 
f<.1zião crua ~1iern1. co1n. fo iça. da qn\i! tJ" f,1z i:i 11 n~c1iar pela lt:rn1 1le,111 ro, por se a1a .. tii-
1·e111. cios :rupi11au11J,b, q1_1e os •qwrtu·iio <h handa d.O n1<1r,' fie ·(1uc PstaviI11 s<>1íJ1on•s; ,c 
<issin1 forã1> possnidor1·s ch.•sta 1>1·oví:ici11 da Bahia iHujto.; auno~, fazPrido ~ll«'rra a i11' t1!';' 
•·ontrarius co1n 1nuito ~sforço, <•li! ;i ,·in:la ctos i>onug111·z1•s a c~lht: dos 'tlla•·s 'J'upi11a1n
)1ás,e T111iinaês :.e 1e111 101uatlu es ta infonnaçâu, 1·1u cuja. ff1e1noria a111lão estas ltii;torias 
de ~~ração c111 geraçã,1. ·1 

' . 
" }:M QUE SE D.&CLAllA A l'ROPORÇÃO, .E P'1';1Ç Ã ') DOS ·TUPINAMn,\s, .F. COMO SE Dl'VIDlll ÃO 

J,OGO. 
• 

j 

o~ Tttpina1nhá" são h!lm"ns <lt> 1n1•â' f'Slí\ftll'íl . dP. cfl r n1t1 ilo baç;i. hrm f1•i !O<:, (' })l'fll 

dispostos, 1nui10 al • '!\rt~s t-Jo· roc;10, e hPrt1 ' a . .,so1uhr<H.los: todos tê1n bons <li>nt•~s. ah·o~, 
lniudos, sern :hc 111111ca. apudrt~Ce rnn); lê1n as ni:rna'i f>Ctll fl'ifas, OS p~~ fW<Jll!.' llOS; 

traz1 ~ 111 o ó1hello da Ca beça S<'l11ffft' apanido; 1'1n 1od~ s as 0111ras par :i.'s do corpo o!i 
não COlh<'nte;n . eº' arrancão conio lh•'s 11ast.:<~1n : são ho1nt>11s d 1~ ~ra 11<k~ fo rças,<' <1·~ 
1uu110 tralla!ho; são 1n:1it0 l1Pl!ico .o..;, l' ein s •1a tnan1•ir<11: ... força>l o';, ,. pa ra 1nhno. <iin<la 
(illt! atraiço Hlo•: .s~o n1 :1i to <uni~• » <l · 110,• i<l.Fl1~. e d1·nH1siáda1nenl1~ lu~11riosos, e 1 
gru11cl1~s <:açado ('S 1• pe'.-;<·ad•1r•·s, e a1nig:os d1~ la,•011r<1s. . . · 
. Como St> es l1~ \.••nt.i•• vio ~.c11lior da tf'rrú da t\ahin, diviflio·sr e1n h;1'nri1)s l)or Cf'rla~· 

(liff,~ r~uças q11 1: l i \'~~ rão u11s co111 os on1ro", e ••S·.eu1árão !i11as alcleas apa rtadas, co111 o 
qu: St> in i1n iziP ão : º" q nr. sr apoc:c1.1tá.-ão 1•11 t rc o R i.1 de:-\. Fran··.is::o e o Hio Ucal ·e 
uc;;Ia·rúrâJ JlO · illi ni00 . d:J• q·1c se apo,~·nt árã' do!\io !\ ~: a i a té ~J'aliia,1! faz jãô-sc <.:ada · 
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" 
o snl do l\io ,!e S. Francisco, e se estal}clccêrão na B\.\ l1 ia de Todos os. 
Sa11fo:> . ' 

'. 

(lia cnwl g11 t' 1Ta, e corn i iio- s ~~ 11 ns aos ou tros; e os que c;i pliVa \'ão, e a qnc da vão vida, 
fica , âo e:,cnnos .tos \ 1•nccdorcs. · 

I·: <.H 11111ra!lon's da a.1hia da banda da r idarl.e se <.lt!clar;t rã1, por i11 i111 i!{<)" dos 011Lro'i 
1' u pi1larnhi;, 1uoradur1·s da Olltra banda da Bc1 hia. uo liin ~ ll: <lo Hio de Parai;11assli , e do
dc S1•rl-{i1>1·, e faz;ifi ~>-.it cruel gaer-rit uns aos OtHro.; púr r11ar; onde' se <li1 v;1u IJa talha.-> 
11a vae.; 1•H1 ':auõas. c111n l 1s qna(•s füziã•J dla:las .uus ao; 011tro . .; , por ~u tn• a·; ilhas, ond1! · 
havia i:;nitH I ~: n 1 or ta 1ula .I~ <li~ parti~ a ' par te, e se con1i<io, f! faz;tãu c~c •·a vos uns ª°'!> · 
óJttru:; , ·uo· q Ul! cou Liuu . ..íràu alé o tt!tnpo dos Po r l 11g1H!z1·s. . 1 

' 1 ' . , 
.... , , - • 4 , 

QUI~ THACTA Dl1 CO~IO SE OIVIDIRA() OS TUPIN'AMB,\ S,E St~ l' ASSAíl . .\'0 A J(,Hi\. DE TAVARICA, . . . .,.,. 
E ·D~LLA' A 'JAG,U ,~ l\lPF.. ,,. 

~ ·- , . . 
' 

Entre. os' Tt1pi11an1h'~"' rnol'a1lc1re . .,' du ba í1di.1 da cid t1<11!, arnl<Íl 'i\O <le~a~·epças uns co1n 
o .. ~ ouiro:s , sohn: 111na 1n111;à qlle 111n l• 1 111ol~ a seu 1>1d p1Jr fo ~:a , st'rll lh 'a <(u<>rcr to,rnar; 
co:u a q 11al l,l1•o.;avt·11ça se apt1 rto11 toda a ·parcatdla tl11 p.ii d:1 1n t> :a, q11c erão ludio:i 
pl'indp:t1•:-: , c1Hi1 a gen1 t~ 'das s11;1s al1lê..1s, e ·J><h -;úrii!1-sc 1í tlll.1 d1~ 't\ 1p;1 1' '.c.1, que 1~s t<\ no 
IH•'Íf') <la Ha hia , COlll OS qna:•s s e~ lall t.;O n q11t1-;1 lll 'ni t;1 ~l' llli' r C i ll t:Orpor.ír'ii O·SC COlll 0'> 
v:z1uho 1 do Hio Para~11asstí, e lfZ•!rão f; •H~ 1· 1~1 aos Ja dda1l•! , ' ' c11jo li11 1itc c!aa-1navãi1 
Cara11111rc ; t! si1!t1•a\ fiO -:-c lltl'i !\os ou;ro::; cada cba, ~·é.linda hoje ein d i:t li a 1n1!1uoria de 

.u rna ilh ota, q11c se cha rna a do \lt'dO, pi),: se cscon1l1•n•1n â 1•trn1. d1·lla ; oncle faziàl) 
c il.Hias uus é11)s 0 11 tros corn c .111ô :1s, en1 que se 11111 !avã11 C<Hl-1 <lia 1n11i tos dellcs. 

Üo.!Slcs Tn pina1nh ·,,, <{ ' • •; se~ pas,,á rão :í fl ha fl1~ Tap.l ri :a, se 1> 1,voo11 o Hio dP. Jagna· 
l'ipr, Tinhar~, e a C!h la dos ll!i15os ; e la1n a11ho od io se c riot1 1•11tre e~ ta g •· n tc , Sl'ttd o 
toda 11111a por s11:1 a voe:i~a . Cf ll\! ain:la hnje, en1re 1•ss1!" pnucos ·111e ha, se q11ere1n 
tannnho 1ual,q 11e s<' 111111ã•> uns ao'{ 011tro~. se o poth~ :n fa :r.er,c11) tanto que se ·~nconlrão 
a lguma s~p11 ltnra aulil{a do.; cou trarios-, lho d esc11ter rüo a ca \'eira, e lh'a 11uel..:;ão, cou1 
o .pi.e toinão no111e novo. e dt! 110\'0 st• tornãÓ a in.i1n iza r. . 

E e1u t1~111p11 ~p i e os Poi·Lugiwzes linhüojá po.u>ado •• s t1~ Hio de Ja~ uari pe, houve na 
sua povoaçã1, ~raudes aj1111tar11 ~11tos fias aldea:-; dos lndi us alli vizinh os, para C(tH~brare_rn 
cavl! iras dn lcrrt:iros, co1n. i;1·a1Hh~:>. fc-stas, para u~ (prnb l'adt>n.~s Uih cal)e1;as tomareu1 , 
novo,-; no111es, as q11aes.ca\·eir<1s foriir' 1.kse11terrar ª' lllllil illdêa . déspovo<Hla pill'a ~in:.. 
g;fn<;a ,de mor1e dos .pai'l, oo. pan·p~es dos (jlt1;IH't1tlores dclla.~ , para o q.ue .as eufeit~vã~) . 
co1u pt~ unas tfo passé.lrOs a<• ·seu rnodo; u111 as qt.iav~; · resias llot1v~! 1-{l'autll!s b1~hedices, .º 
cp1P- ordenárão .os Port1.g-u"zes allt rnorador•~s para se esca11dalizarc1p o:> parcntc•s <los
def111!IOs, · ~ s e q11e r4!1·e1n de nO\'ü '.inal ; por'fjtl~ se iern:ão qu~ :-;e vksse1n a confc;lcrat· 
uns çorn os uwtrtJ~ para .lhe Vire1n fozer ~llJ!l'r~l, o CJtre foi bast'-uh~ paa;a o não fazerem. 
e se assegurarei :~ eu111 i:ilo os Po1~u.1guéie~ ;(lU~ vi vi5o nesle rio. 

. 1 . 

E!ll QUE S~ DECLARA O ,)IODO, E LINGUAGÉJU DO& TUPl~AllBÁS, 
' . . 1 • 

Ainda qnc os 'l'11rina1nb;ís se di...- idir~o em bi:l :ulos, e ~e i11in1izárão un11 corn outro~, -
todos filllão ll lll él li11 g11a 11ue é 'Jllll ~ i ge.ral pela co~La do Hrasil, e todos te;n uns cos111-
1nes c1n seu ruodo de vive r e gentilitladt!s; os q ua1~s não adorão 1111•11h111ua cousa. 1u•nl 
tcrn nt!11hu111 (;011llod 1nPn lo da ren lade , nern sab«'r11 1nais ·<111e ha n1orrel' e ,-i\er; 
e qnalq11er cousa que lhe d igiia. se lhes 1uc1tc na cal>ct;a ~ e são n1ais oarb•~1·os <1ue 
q11a111as crea turas Deos t:n ·o11. Tern 1n 11ita g1aça quan1lo fall~o. n1ô1111ctlle as 1uulheres: 
são 111 11i cu1npe11ditJsas na fúnna tia lin~na~e1n , e mui copiosos nq seu orar; n1:1s f.llra
lhe lres l1•lras do ... t /1 e, que são // , L .. iC granJe l) l l úol.>rallo, · t:OllSí.\ rn 11 ito µara se 
notar; porq ue se nã r 1t•1n l•', é [>'>rque não te1n lé etn nc11lJt1111a Collsél 1p11~ n~tore1n; 
ucrn os nasddos entre os ~hristài>s. e do111.ri11atlo• p:!liH l'.i lrc ..; d 1 C<?1nµ.111h i a 1en1 fé 
••1n lh!Os Nos~o Sl!11~1oc, 11en1 tc rn v i~rd .Hh~ . ,1i.~ 1n lt!ahla 1 ,~ a 11 "11!11111.1 lh~s;,oa. que-lhe 
fu((a bern. I•: se n1<> ll!:ll 1, 1t:1 s111 1>ron t ~ • ~~i açãn. é \lo:·q H! n.in 1ô111 lei 111n1 !u1111a <111e 
l:) l~ar . lar, 11•::11 pr.ceilo.; !l~ ra se g') rt n1;tre:n; e caJ :1 u:n ( 1~ !l•i a .:;1.·u :n Jll .1, e ll(.) sou&. 
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Em 1560, contí\ o autor <lo Dicc·ionario Geograpliico, tomar~c> os To-
pinambás a prudente reso luç.i.io <le desau1parl1r a fh1nl as LerrêlS, onJe ha-

da sua ,·outade; scn1 ha \C~1· <'ntre elles leis con1 q1u• se go\·e ,· 111'1n ; n1• n1 tê1n lf'i uni . 
co111 os o utro~. E se não lern e~la lc> l ra H na s:·1" pro nn111:i;1ção, é p..>rq 1H'. aã·1 tê!n n~i 
q ue os rl"ja, e a quern olJ<•tlt•t;üo, ne1n o!>edPC<';n a n i 11 ~ 11e 1n, ll<' tn ao pai o fi lho. nertt 
o lilho ao pai , P 1:arla '11rn •h·e ao so1n d<~ sna v11ntarl·• :. para diz1•n•111 l' ra 11d,.,r:o, d fZC'lll 
Paudco, e para diz1•1·r>111 i,ou rP ll \ O di z 1~n1 !:on' n :o: pa i'a diz" rt' IH l\111lr ig11 diz1:111 Houigo; 
~ po1· este 1110<10 111 ou11ucitio 1u:!os os \'01:<d>nl11:; e1n 411e (' lllrào l:stas ln~s lt•tras • 

• 

QlTB TR.lCT~ DO srr10,.R AilRUlf .. \ÇiO DA.S ALD~~S,,F. AS. QUANTIOADB~ u os PRl~CIPÀ&S OELLA.>.· 
, 

Y,n1 cnd.1 aldêa ·<los Tt1pioa1nh.ís lia 111'n 1)rincipal , <1 q t 11~ seg11 ~: 1n 'ó11 1 · •nt·~ 11a g1u~ri·a. 
nncl•~ lh1~ diiO a.gtlln il oh~: li 1~ 11 da , r>ela confi;:11~a q :11>, IC!ll erll S t~ l l l'."if11:-1;0' e e -.; p.;rieucia. 
l111•~ 110 h' 111pu de P! 'Z cada 11.n1 faz o a qo<! o ohriga s1·11 <tpt: tile. E dt~ pri11e ~ p . t1 ha <h! 
t;t•r vall:'lltc ho1111•1.11. 1);11;a o conl1:!c11.n!rH· por tal., 1~ <1p.1renrndo ~ h1~ 1 11r111isto, f>,ira r~r 
<ll.lt'lll aj11d1:1 a fazer st.as ro</' '"'; n1a-; qna11do ~':? fj1z 1;0 1n ;1j11d ,1 1 l 1~ sP11..; pan·ntc . ..; e cl11~
gados, 1•111' lança pri1n E'iro. 1n~o (lo serviço i.pae. todi>s. Qua1·1do c:->11~ pri11dp;d as"enla 
a sua ald1~a. busca s<•n1 p 1·1~ urn sitio i1l1 0, {: de-;ahafaJo do" vp 11 ;0.;, 1\ara 1 1 1 11~ lh•! lave as 
Cil!l~s,c ti ue tc11lta a agua 1n11 í to perlo,c l{·'lt' <l terra ten lia d ispo :-. i<~ão para d1· redo r da aldê<t 
t'az~n: rn suas roça:s e g1 <!_11~· · arL1s; e coin•} <•scoiÜ1! o sitio a c.011 1•·11 'Ctrnento dos nú1is 
l111tigos, faz o pri11d pal sa<t casa 1n11í 10 co1n ;1rida. t~u !iena 1le t).1ln1t1," que o.; lnd1os 
t:ha1não piu.loha, e as oulr as casas da aidP,<1 se f,1.~ ; · 1n ·la inheín 111 :1110 1,0 np i ias. e ar
r111uadas,dt! lllt1 11 ~í r<1 que ih · fh:;1 no tneio ;1n1 t·~· rr~ i r1> íJ uad ra ln, 011d1~ far.1: 1n hailc-s,e 
o~ 8cus aj11nla1nt'11to~ e ein c;ida aldea ha uni calwça, que lia d1: sl'r lndio a111i~o, e 
aparentarlo, para lh t• os o utro.; qHe vi1·c' n 11P-. ta.; c.a-;as ten>1 n rt!sp1:it11 : e n<io vivcnt 
1nais 11~s1a aldêa, qu~ <'n1q11.111to lh«s n:\Q apo. ln:ce a pal1na da.; ca .-;a s, que lh•!S dui~a 
trt's, qtrntro an nos. E con11> lhe cllon~ 1n1iito nclta-; passão a a!< l<~.1 para 1111tr•1 parte. E 
nestal4 casa" não ha nt•11hn11s rep:1rti:n•·1uvs,111a is 11u 1 ~ o:.; ti rant··s; 1~ l'll ll e 111n, e outro, 
é 11111 ra11t!f.o 011<}1: se <q~as;ill1a cac.ta pa r.·ntd la; t> o principal lo1n:1 o se u rancho pri-
1neiro. onde se l.!lle arrun1a ccHn s rm u1 t ill11~ I' e fíll11)., 1n,1111:ebas, •:r,. ados ~o . teirqs , 8 
al~un1as vdll as . que o scrvt)111 , e pi~ia nH·.s•n,.1 ortl1•1 n vai arru111a11 :lo a g1~11L1~ <la sua 
casa, cada p:~rcrHcllii eiu se11 l an~ n; dou·.le s•~ 11 ;i1) po, l t~ r .'1ü ·1n1 ·la1-, -.i1l\'O se t'l>r algurn · 
lll31lCeOO ~ol1eiro, e <;l\Sill' , fH1rque e1 11 tal t'.llSO SC iro't pUl'll U la!IÇU Otldl\ t~s là S\la IIlUllter.; 
e J>or citf!CI <11\sl,:s lin1ules das cas~1s lé1'11çiio. 11n1as v,1ras , arru111acla.~ h1·111 jnutas, a que 
~ha1não j,uritus, e1n que gua rdão SllílS al~dia,. ,e l}t!lls h!~11111es, q11 1• s(~ <1q 11 i c11rã1) ao f1nno., 
para 11ão apotlreccn·1n; e <la 111es111a n1andra se arr11111ãu.~ onl i> n<lo 1ú11> 0111.ras casas; 
~ t'lll tlll'lil~,t' Olllras a :.;~lllt\ que :-.e ag<\Salha em C<tda lallÇO d(~SlCS, Quando COllH'll) é 
no. chão t•111 cócora'i, e todos :iunios, e o:-. prindpaJ•s (,!Pit :1do~ u a" 1·1•rit's. E1n "slas r'<Uiá$ 

tt-ln t>.-te e ;,•ntio aj11nla1nento, st'n1 se· pcjan•rn -uns dos ·outros, 111as s1\nlp1 e o macllo 
coau fen11•<1. :--e ••stas aidcas e.,1ão r1n frpn.lrr ia d.1~ SPUS cHn trarir,.-;, ~ t•rn l1q;;11·cs dt~ guer
ra, faz Cl'.ill! Gt>n lio de roda <l a aldt\a orna e1~l'ca (!e p;io <1p i q11 1'1~111 111) fo1 te . coni suas 
)lOl'lil!! t! M' l \! l i'aS , C afastado dií CC !'<~a . 20 C 30 pal!UO:i; f,~ t, ,'. lll de l'l!tlOI' dL~lla Ulflil l'l~<le 
dt'.· 111 a<lt>il·a co1n suu~ entradas <ie. fó râ, pa ··a e1!t r <! (•lla l' a ct!rt a, para q1H! se lhe os 
co111rario_, ~11tr<.Jr1! 11 1 d" ntro, lhe s;\ llircni.; e ª'' l'C~ollicr ~e e1nhara .:arc1u de 1n~1 11eira 
tjuc o:s po.s:,ào fred1ar ~ lksba ratar, C<,>tno acunttcc n1u:tas vez<.:s. • 

QtJE TRACTA DA lfAl'(lURA DOS CA.SAMB~TOS DOS TClPIN.A..llB.\S,E SEUS AMORES. 

A n1 1ilh<' r vl'1·clad1•ira dos T nplnarnh;1s é a pr;rneira 'flH' o h 111ne1n teve e convf>r~ou, 
e não t<!rn c111 S<'u~: casa1n1• n to~ 01Hra c1·re:no11i ;1 n1ais q11t• dar o pai a lillta a se u ~t'lll'O, 
t> corno téa1 aju11ta 111l' n10 uatnra·l, fi r ã ;1 ca:;ado'i: e os Indio• prin ;:ipacs tein ruais de 
u111a 1u11ll H~ r , e o qu1· ruais 1n11!l1t·res L1~nr. se l ~!r ll _por 1nais llunrti<lo, 1 ~ í•Sti1naílo: mas 

t•ll"" dão 111da.; a olw<lkncia á 1nais; a11li g ;1~ l' toda-; a s1!r1c1u , a qual tern 11r1nado Sll<l 

l'f'dt ju1110 d11 do n1arido, (' e11trc unia.1~ outra l'' lll s·t~ iúpre f1J~I) a tt!.'iO ; e ns outras 11111-
lh>cn.:s LêU1 i.I:) ~uo11 n:<le~, c111 (1ue·do1·1uc111, iuai:s "1f<1Sl<Hl<\~, 1: fo(.;o c11 1r<'. t.:atla <luas-redei>; 
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vião visto snccnmbir a, fl ôr <le. sHus guerreir0s. o ne_sla 0irr:t~ i iio aJgn rn ?-'3 
tri h11s de:-.;ta na~iio,contrilhí rão all ianç.a curn os Porllxguezes, pnr<~ 1n a tota
li dade dcl la se en c1un inbo11 rara o rio dilS A.1n~1zonJs, - q111~ ;1i11da nesst,,. 
ten1po, nao era conhec1Jo de seus inin1igos . Con10 estps lndios fosseni de 

e qnan1lQ o rna rit!o ~e que1· ajuntar co1n q11alq111•1· dclltis, va.i-se lan ~:;ir cotu ella n ~ fPd(> , 
oudc se d~·té rn só aq ttell c 1~~ paço deste conlenla1nt·ntl), e lorna-se para o s1• 11 ltii ar ; · ~ 
~en1pr 1! ha Ptllr c (•stas rnulhel' t'S ciumes, mórn1cn te a rnulltl'r pr inwi ra ; p9rq1 1 1~ pela 
n1ór par t<' são rllais 1clhas qu.e as ou tras, e ele 11ie11os ge11!ikza, o qual ;lj t11~ 1a1n1•11 !oé 
pubiico c\iau tc de todos. E quando o principal nfio é (l 1naior (1:1 él ldêa dos i11 dil)• dils 
out ras casas, <1 r11Hi te1n 111ais fil has ê 111ais rico e rua is <'Slínindo. e 111 nis hon radn (h~ 
tocl<,~ . J>nrquc sii 11 a~ fi lhas rnui reqnest(1d,a.11 dos rna ncelros qnl~ us n;Jn1oriio: os qu<H:·; 
servt! 1U os pa is das da1nus dous e tres annos t) ri1u 1~ iro qu~ lf1_: as ,dt\1n Jl<)r niull1 ''•'1~s; e 
uão as diio ~wnâo aos que melhor os st.:rve1n, a qucin os nam'o1:a<lores fa :i:t> t-n '1 ro •,:a , e 
vão pl'Sc.ar, e caçar para os ~ogros, qüc desPjão de ter, e ll i'e 1rnr.c111 a h·l1ha •lo rn íllO ; 
'e con10 os sobros lhl's eulr <'gão' a~ danlas, ell cs se vão agast\l ha r no lanço dos :-.ogros· 
co1n a::; 1n11lit~r~s. e apt1rlão-se <los pais, u1iiii e irrnãos, <~ rnais pnre111t·ll•l con1 <JllP. tn 
d 'antes ~la vão; e por nenhum caso se entrega a <lanla a seu 1narido <'n1qnanto lli e não 
vénl s1>u cost11n1e : e co1no lhe vêrn.é obrigada a n1oça a trnzi>r atado pela ci111a u1n fio 
de algoJão. e ern Cilda bucho dos braços ou tro, para qne venl1a <i 1101 ida de rodos. r. 
co1110 o rnarido IJ1 e ,IC'va a tlór. é obrigada a noiva a quebrar cs!rs fios, para qnr s1•ja 
uolorio q l!c é fei1.a dona ; e airltla que tuna 1noça deslt\s st>ja d~·norada pol' qu.Prn n:io 
tu:ja seu 111arido. a i11da que seja e1n segredo, li a de 1·01nper os fi ns da sna virgi ncl<Hlt> 
qqe. de outra 1na1t1•ir'a cuidará <pte a le va logo o diabo. os qnaes ,1es~1stres lhe~ acontet:t'ln 

'1nuilas vr.zes; ·tnas o pai não se eno,ia por isso; por11 t1e ll<t{1 fülta q11e1n lhe peça por 
1nulhcr coQl essa fo l ra; e se alg111n· prinr.ipal da a l íü~a pede a 0111ro lnd io a fi lha por 
rnulher, o pa i lh'u dá i;endo 1ncni n1t; e -.qui se 11~(1 t>n tendc o preceito acifna. porq ue 
ellc <1 lc ~·a para o st:n la nço, t~ a vai cr iando até que lhe venha ieu costutle ,- e an1es 
d isso por n~11 hu11 1 caso 1 he, toca. 

- . 
QUE.TR.t.CTA DOS AF611'~* DESTR G í>l'n:io. 

Costu1não os n1a11cebos Tnpiuarnbás se <lepen nare1n os C<' bPllos <lc todo o r.orpo, e na() 
dt•~x<tr ina is rpl!~ os <ifl cahe<;a, <! ue trait•1u 1.o~q 11 ia cio-; <le rnui ta ::; kições , o <Lll,C f•n. ião~ 
an11•s q ne li\'CSSt.'\tU l(' SIHll'i!S, ('.Ofll tHnas êi\nnns , q.üe por . na tnl'l~7.a COl' IÜO fnllitú ; ' !.~ 
a !~t1 11s \o ,traze1n e.orlado por ci111a das orelhas. '~ n1n!10 beH1 a·píl rctdo: os q n<H'S <·ohre in 
os 11 H~rn b-ros geni tacs i:o1

1
n alg111ná cousa,pol· gal Hnlerii• , e· nãu pd o cobrir; e pi n 1(;. 1 - s1~ 

de l a vor~-; pre1os, que f<t Z l~ln corn tin ia d·~ g~ n ipa po, e ~e 1é1n darnas, ·<>1 1<1!; te1n r.1!idado 
d~ os pin tar : l«n1 lw1n 1razc1n na cabeça urnas pennas a 1na r~li as, p•!l{ad:i~ 1wlos pé~ 
com cera, e an·iica:las de osso íllls orelhas , f grand1•s c.<,,Has bra!.lcag, q lH' f<1zc1n <!é 
huzios, lançadas , ao pescoç:> ; aos qutt~s a<> lll !' ~1nas <larn:l.s rapiln a t1•s 1 ~ <:01 11 11 iH:is 
ca l!n inha~, e lhe <ll'rat1c<io os cahel !os da bttrha, ~).-stí\nas, solH'íl ll •~e l lla~ , 1• os 1ua i~ cah ·?
los d1~ todo o corpn, ron10 j<\ lica dito. E quttnd<• s1· ~~ws n1lll ncP.hos q 1io •r p n1 fo r. 1~ 1· l.iizal'
ro,. ,. arn•1>üio 1i cahello para d n1:\ co1n~ al_n1ece~a. onde llh' rei.::-ão 1Í1·\)<' s p<>11 ni 11 has arn;1-
rellas pega<ll1s 11ell e, e sobraç.fio o'i11ras .. <:onras br:111c.;1s. E •i)ÕPnl 11 as p·"rnns, ~ 1:os 
hra:,:<>'s 111nas 1nanijhas de pennas a:nart' llas, e s~u dial.lP1ri<'l ·<las lll Pl41t ias p1· n 11;1s 1 111\ 
caheça~ As n1 oç.as 1a1u be1n se pintão de t ·n ta tl•~ gt~ni p;q\o, c~HH 1r1 11i111s lí\ v1H'c•, a sv.ti 
n11)do, n,11i lo11t;ão:.;; e f>11e111 ~randes rarn aes <l e contas de tod;1 a sorte ;10 !H!"i t' (Híº·'' UíJ'> 
b r<11~1Js: e põc1n nas pernas por baixo d11 jo1•lho ornas 1n~1a<:u r;\ -.;. q11 e ~;io d11 fi o de 
a!~odã » . tinto de vcnurll!o. ted<io de 1nanl•irtt que ·111' a-; não po1le1n t i rai~, o que lr1H 

t : <'S dedos d~ largo; o que lhe põe1n as tnãi~ CllHf llan l<> s;1o caci111p:1:• . para que lhe 
eng)·ossr.n1 <H per11a:. pela~ harrig~s. c1nqna11 lo crr.sc<'.111 , a ~ <fu.aes as u·.i1e1n nas pcrn<ii> 
~lrl 'ín.1nio i~O 11 <.1 n111rti1la:;, 1na..; <lc in<Ht(.'l ra ,q11c as p11s:·•<10 t ir ar; ai uda cpl<! 1:orn trabalho; 
e. ern qua nlu ~::\ , , sul11·in•s pinl <lo -nas <L'> rn 5is ; e (h~rois de c;i<;;t las ris 1nariclos. se Jhia 
lJUCrcm ben1; as <pia-e~ rn\J~lls 11aó ba1 l>eaths ; tlc t<>dO.) o<> ça_í;·:!lo-1 <r11• ,;s rn .:inceb1;,li 
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seu natural bellicosns, ·tr atJrão ern breve tempo ns lribus.que dorninav~o · 
'.fl iHJn•~ll as terras, pelo 1nes1no lheor, coni que havião sido tratados pelos 
1)orl.uguezes, nas que acaba vão de evacuflr! E d ohi ve1n as naçõ<~s,e tribus 
1H:>ucv numerosas, que generalisúrüo a língua tupinarnbá,e1n todo-o norte 

• • 

tiriio, por outras n111!h1•res. Est:as índias 1a1nbe1n curão º" cabel!os para q11e sejão co1n
. prido". g'ro . .;sos e pretos, os qnacs,para te rc1n hto,os uutfü.> rnuitas vezes co1n oleo de . . 
·cl)cos hra Vt>s. 

QUE Tl\ACf A DA CIU.\Ç.\-0 Qti E OS TUPl~AJIB.lS DiO AOS ll'ILIIOS, H O QUE FAZEM QUANDO LilB 
• l'iASC.KM. 

Qoan<ln fSl(lS lttdi;is f'ntrfiO ern d<)res <le parir, DâQ bnsCâO parteiras, llÜO se guardi\o 
•tio i.11', lll'llt faz·e1u <J11tras ct•n·rr1011ias; pare1n pelQ:; carnp05, e Pin q ualqtwr ontra parte 
'"·º"'ºunia ali1naria; e e111 acabautlo de par:r, se ,·ão âo rio ou fonlt', onde se la\·ão,e a~ 
·s-.riaucas que parirão; e vên1-~e para~asa, onde o niarido se dei ta lo~o na redr, onde 
e:-.tú n1uito cobcl'lo, até que sécca o umbigo da criança ; e1n o qual lugar u visilào s•~ll~ 
parN1l.,s ,, ª"uigos. e 111<~ rrazem presentes de coin~r e beber," a '1nulhe1· llte foz n1 ni 10~; 
tniJno~ , e111q'11anto o 1narido 1•stâ assirn parido, o qoal está 1n11ito 1"1npanado; par~1 qu•~ 
ll11· não dê o ar; e '<.lize1n qm.! se lhe d'Pr o ar 'I ue fürá muito nojo á criança , e q1H~ se 
s1• '' rl!t1f'n•nt,t> fon•n1 ao t1:ahalho, que> lhe 1norreráô os fi lhos , e ellPs que serão doentes 
<la lwrri:;a: e·uão ha qrwm lhes tire d<1 cabeça q111• da parte da mãi 11ão ha peri30. 
st•niil.• <la sua ; porque o filho lh<> sahio dos Jo1nbos, e• que 1~1las não põcn1 <.h sua pane' 
uiais que t~n·n1 ~uardada a senH~nle no veutl'f•,onde se cria a criança. 

Co1no 11asce1n os lilhos aos T11pi11arnl.>ás, lugo lhe .põctn o uome cp 1t> lh<'s pareci' : os 
q1H1•~s nonH•s,quc usão entre si, são de ali1narias, peixes, ª'es, arvores. 111an1hnen1os. 
J)l'lfas de ~rn1as. e de outras cousas div1•rsas; aos quat>s furão logo o beiçü debaixo. 
o&ide lht~ p'l1t>n1. d~·pois que são niaiores, pedras ·po~"genlileza. 

Niiu dão os Tupittamb<.\s a ~eus fiJ.hos nenhu1n cas1igo, n1•rn os dontrinão, ll('ffi o~ 
1'f~pr1 · he11d1~n1 por cousa 11u~ foção; l.IOs tnilclio~ 1·nsinão-nos a atirar corn arcos,e frcchas 
ao ;d,·o, e depois aos passaros; e traze1n-nos s~1nprc <b costas até a idade de SPle e oito 

· annos, e o 1ncs1no i1s fen1eas; e 11ns,e outros n1arnãn na 111ãi,até qne torna a parir ou tra 
H'Z; P"'º que 1na1nfio n1ui :as ,·ez"s seis e sete aunos; ;is fe111eas. ensinão ~s n1ã is a en
t'cit;11· ·~t" con10 faz1·n1 as l«>nnguezas, e a liar algodão, e a fazer o 1nais serviço de suas 

'caslls,toufonne a :ieu costnrne. ' 

E~ QUlli SE DECLARA O COM QUB SE OS TUPll{A.MBÁS F.iZÊiK BIZARROS. 

Para s~os T11pina1nbás far.ere1n bizarros usão de n1nitas bestialidades 1nni estranhas, 
co1110 t' fa1,\'n·111 <lt·po:s 'cti~ ho1n .. ns tres e q11atro l>.uracos nos beicos de baixo, onde 
1111~l1t'1n pi>dras. 1:01n grttndes pontas para fóra; e outros furão os beiços· d<! cilna, tan1-

. h1•n1 cotno os dehaixo, onde La1nlH~111 rnett•~ •n pedras redondas, verdes e pardas, qne 
l\dio ingf'ridas nas faces, c.01no 1•spelhos de ho1-racha; c1n as 'quaes ha alguns que tem 

' -nas faces dous e trcs bnnu·.os. e1n <1 11~ rrictte1n p<~dras, co1n pontas para fó ra ; e ha 
;11gu11s qut> tê111 todos csr~s b11racos, que, co1n as pedras nellcs, parec~1n os d~nionios • 
os qna~s sotfn·rn t slas dón•s 1'>01' pa1•ecere111 l•'lUProsos a seus contrario.;. · 

üsâo tarHb('tn f'lllrt~ si urnas carllpnças de pC' nnas arnarellas e venudhas, que põem 
na cabrça, q11c lh'a c1,brc até as orelhas; vs qua~s fozt' n1 collarcs para o pescoço de , 
<h·n1es dos coulrurius. onde lraze1n logo junros dous, tr~s n1H crentes. e nos pés uns 

· ~as1'.f1 Vf'is c!P Cf>l l'1S ~rvas da feição da caslanha.cujo tinuido se ouve 1u11i:o long\'. Oruão~ 
·se mais estes Iudios. paía suas bil.iHTÍC(.'s, de .uma roda de pe1111;1s dt' cnia, qn~ a tão 
sobre as anca~. que lhe foz 1ama111lo vulto.qne llle cobre as costas todas de alto abaixo; 

:.e para ~e razen•o1 nt:iis feio <;, se 1i11geu1 todos de geuipapo, que pl.lrecern negro!'! de 
.<~uiné, e ti1)gem os pés e\~ uma tinia "ern1elliu muito tina, e as l'accs : e põcrn solJraça
, e:ia.s .111: : ila~ c:v111as de L>uzios, e outra~ pr1p1c.nas de pennas nos braço~; • qtiaudo se · 
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do Ur11sil,. li ngua,que foi p.,lo (lccnrs') do'tt'1npn ai1ti p!a<la pelos.co1orH1s,e
n1issionarios;q11e vieriio rn istarar-se coai os Ind ios. No fim dó niesn10 sc
\::u lo, n11lro:; Europcos a portánio ·nos 1nargens do An1azonas. 3 havP-n 1io~s0'· 
:nao con10 senhores, cousa qu~ ne1 n co 11vi n ha á sua poli ticn, nein qna · 

-
a tavião cnnt toda' Psta" ~eça~ . levã() 111nn e.,pa<la d e p:10 n1archcta<fa ro1n ca.-;ca de O\'OS 
de passa r11!! d<- r.(}r~s diversas, e n~ eu1 p1111had 11 r<1 umas pe1111as grandes de passaros , <~ 
certas ca rn :'<ii11 l1ds de p1:nnas a1ní11"ell as, a (j 11id <•spc1<la lanl'ãO. arada •H~ pcsco·; Q, por 
d1•lraz : e le \·ão na rnão esquP:rcla sc1rarco e fn~chas. <'Om d" lllPS <] (~ tn!Hu·ão ; 1:: na <11- · 
rei1a urn n1arac;\, qtH· é 111n cahaço cheio 1lt! rw<lri11hi1s. <:01u.scu o~bo, co1n qne v:ii la.!l
~·~11do, 1! <'.í111 1;11H:n: e fitzr.n1 c•stas hiz~irric:1~s para <p1a11d11 na ~11a al dea lia l{ r<11HJ1~s \' i1il11,-;, · 
011 c111 nn !rê'.I, 011d 1~. v;io fo gar; pda..; q11.11·s andtio ca11tando, e ta n!-!<~ tulo sús, e depois 
llli:ilUratlo.:; cun1 vutros; co1.n os quaes ata Tios se faze111 t1~111idos, .e csti1nados. 

QUE;Tl\iACT:\. D~ ,t~U~URIÃ DESTES BAR~AROS. 

f~o os Tn.pinan1hâi tão lnx1:irioso-;;,,qt11• n~o lia l)(!('cado d1~ luxuria qne não com11v·tt~o; · 
o's ,quacs S''ndo de rnnito pouca idade 1ê1n conta co1u. 11111l lH~rcs, e l>e1n rnn iht~ l'<''i ; pv.r
<1ue as ,.+> lha . .; , já dt•sestiinndas dos q1w -;âo lto ;1H~tH'i, ~ran~cão cstt~s 1n1• 11i11os, fazeudo
llH~s 1ni1uos ~ r i·galos, e ensinão- ltIBs a fazt~r o qn e clles 11 :iu.s.1bt·n1, e nâ<) os d cí xáo <l~ 
d ia., U!!lll de noite. E' este <~ent io ião lt1x11 rioso,q11e-poucas vezes te1n rr.-;p1~ i t.<J. ;í ~ inuãas , 
~ ti a<, e porq11c t!S t~ pec~a\lo é conlra sCll!; co:-; lu rnes, 1!or 111c1n co111 1•Mas j>t'los n1ato-1 , 
(~ algt1n.; t•>lll snas proprias filhas ; e niio se c11n1então co111 :111 na 1n11l her, 111as 1e;n ;ua i.
ta11, co.110 j á fica cli io, pd :> qne- n1orr\' 1n nl11i1os d t~ esfo l f;ido~. E e1n <:Oll \'('fsi.H;<io uã<:~ 
l'aben1 fatia r st·11ão n · ~ta>i s 11 ji<h1des . que co1n1n ellc·1n cada hora : o~ quaP.-., são t.1 0 <Hn i
~os da tarne,q ue se não contcnt ;io.para srgu in!iu seu., ap1 ·~1 iles, to1n o 111(•1nhro g1•ni1al 
corno a na tnrt za o for n1011 ; 1na" ha 1nui1us 'P•e lhe i:o~lu 1não pôr o pello d1• 111n biciio 
tão p('çoul1e11 lo, q~H! lh'o fa i togn in-cllar ,. co111 o q11e te1n ~ra n d1•s dores, n1ais d~ seis 
r11cz r~, (jU(~ St>. l h t~ vão gastan<!u po~· e.;paço de ternpo ; c<Hn o q11e S\! lhe fanil ·seu ca!1-0 
t ão <Hsforrne dt! ~ rosso, que os nür} potle1n as 1nulheres 1•sp 1~ rar , 11c1n.solfrer :. e l'ÍRO· 
tontent t·s e.;;1es St!l ~ a ~ens dé a11 da re1n ião ~1H:ar 1 1i ça 1los neste peccado, na t u ra lrrH~n ie:
co1n111Pttido , são inui a fl'. iÇüado-> ao pi!'ccaJo nt•fa11do, en tre os q uacs · se nã1> 1ê1n por 
.a ffron ta: e o qn~ serve . cL~ 1n z1cü o . .-;e letu pur· ~·alc11t 1 !, e contão esta bcsliülirlii<le por 
proeza ; <! n~s sua.; aldêas pei o ~!rtã~ · h<1 a lg u 11s que lê1n t1!uda publica a q ua 11 los üs 
(p1en~ 1n co1110 1nulheres publicas. . · < 

CJ1110 o~ pais , tas 1nâis vên1 ús,_fHho.s com, nu~ne i o1s para coulH~Ct~r n1nllH~ r , _f'll(1s, lh ';t 
b11sc<i1J, t' us · ~ nsinão rom;) a sabcrãt)· Sf~rvir: as fenÍ t>as 1n11i to 1ncuinas <>s1ieril11 o n1ad10;' 
u1únn1.•1He as <pie vi ve111 enl.re os Po1~t 11g.11t!Z l's. Os machos destes Tupinarnhás não :-ãv 
cio:;o" ; e ainda que achen1 011tn•1n cont. as 1n11ll11:res , não. 1uatão a ni11 g11e111 po·r isst>. e 
quando 1n ii til (•spa ncão -.s 111uH1eres p~lo ca:;o. E as que 'J(H' ren1 bi:1n aos uia r'iclos . 
) ielo~ co11 te1H,11·e1n , buscão-11 :~ 111oca-s co n q t1e c1 1~s se dcst'H filtl e111,as q11a(~s lhe le vão a._ 
r ede ."nt!c dormen1, onde lhe pe11;111 111 11i.10 que se q udra d1~ ilar coin .1Js n1ar idos , e. a~ 
peilão pdra isso; cousa que não fdz neu liu1na nação úe t;~ ute , seuüo ebles.l>ar b·aros. · 

QIJE TRACTA DÃS. CltRE!IONlAS Q\JE -vs.i.o QS T IJPI NAMn . .\s NOS SECJS PARENTESCOS. 

Cost111não o..; Tupinambás Cfll !! quand0-.algun1 01orrr.que é cao;ado, é obrigado o irinãl) 
mais velho a cas 1r co1n !>ua mulher, e quautlo 11ão lPtn innão, u J);1re11 le 111ais ChPg<HÍ() 
p~la par le 11 1asc11lina; e 11 irinão da vi 11va é obri~a. lo a casar coru sua 14111 <1 se a t1·111 ; e 
q na11do a tnãi da 1noça não lt'n1.irn1Jo, p1•1·1P11ce-lhe por 111a ridu o parenh! n~ais d1 ~~aclo 
d a pane tlc Ml 1 na ãi; t! se 11 ão q11er ca ... ar cona csla sua sobrinha, nã!> tolherá a nini;u~m ·, 
<ionnir co111 e·lla, e depois íhe dá o 1narido que Ili<>. vem á vonrnde. , 

O tio, irinão do pai da 1no1;a, não,casa co1n a sobrinha , tH!n> lhe loca quando faze1n c:. 
ql~e devc111. uias tc1u- na ern lu~ar -de fi) ha , e ~lia corn o a pai lhe obedece, d epois d.t .. 
.UZ9l"le do píl it e Jmi lhe ctla uü1 ~ e quawlo., csLas 'u1o~as n1o ,tân1 ti1J , )nr1áo de :>Cü p•i.-• 
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drav;i corn as poucas for~as,co1n qué erão vindos, mas como ami·go~, co· 
lncçáriio n r~f!11tiH' c01n os 'fupinan1hás; e este estado de cousas durou Stlé 
e) annu de 16t5, época em qne os Portuguezes se apode1:áriio <la·ilhct do 
~faranhiio, havendo deitado fóra della os .~'rancezes. De então por diante 

~ •. 

ton1fio ~1n ~eu lugar o parente n1ais chegado; e a todos o~ parentes da parte do pai e1n 
10({0 u g.·áo tha:Hà&J pai, e cllt .s ~' ella lillla; .n1as ella obt>det:e ao mais cheg<1do parente, 
:-<'.nt pre;;" <la u1e.,111.1 inaucira eha1não O:i n t> tos ao innão, e pr imo d'! seu arõ, avô, P

(·lk), a eti~s neto ;, e •10~ lilhos dos netos , e netas de !WUS irinãos e pri1uos; e. da parte 
da 111ãi tan1be1n os inuãos, e pri111os tlellas cl1é.11não aos sohrinli.>s filhos; e ell~s aos tios 
pais; n1as uão lhe lérn lanianhu ac:a1a1nf'ntu como aos tios .da parle do pai ; e prtza-se 
•'!'ilc G\~utio d~ seus parentes, e o que 1nais pare111r.s," parentas te1n, é inais honrado e 
H!tnido, 4ii tí·alJalha 1nuilo IH~ios 1.:hegü1· para si. 1! fazer corpo co1n elh~s ~rn qualquer : . 
p;1n1~ e.n1 qtl~ vhe1n; ~~ qunncl<> qn<ilquer ludio. af>íll'~nl«1do tern agasalhado Sf!ns paren-
te:• cn1 sna c:as<i e la11c;o., quando ha di~ con1er, d~ita-se na sua rcclc~ onde lhe p<"iern o 
qu1~ l1a d~ t.oiuer eu1 ouia \·asilha; e as11en1ão-se ~1n cócoras. suas n)1,1lher'1•s, e Olhos, e 
todos s1~ 1 1s pürl'tlle.,, grandes e pequeüos; e todos co1nem juntos do que te1u na 'asilha. 

' . d d ) q t:e cM:i uo 1nc10 e to os. . . 

QUE TR.\ CT A no llODO DE CO.Ml!R k DO BEDBR pos TllPIN A!itll.lS. 
• 

Jlt fica E!it•l c.01Ho os pri1~dpae! ctos 'I'npinamp6s, quando comen1, estiio dci tndos na 
rt·d~, e con10 0111u·1n co111 ci!Ps os pareotes, e os ngasalha co:r.sigo; e:i tre os quaes 
..:.o ;n~;1n ta:nlwn1 os se11s criados r. escra "os, st>1n lhe te1:l!n.t t11:"11hun1 n:sr ci to; an tcs 
q11a ndo o pei~~',Otl carrH~ uão é que !'>ühejc, .o pr.iocip!tl o reparte pol' qnitthües iv:naes; 

· e 111ni1as vezes li'c<i dlc s <~m l)a<.ia, os (ltiacs (!S!~o todos en1 cót:oras, cuin a ,·asilha cri1 
qnt con1e1n todos no chão no tn<•io dclíes. '~ c1nquan10 con11~n1 nflo bel.>1~1n vinho~ nerrt 
<ti;1 1i1, o q u·~ fazt•n1 depois de ro1ncr. l)uando os Tupina1nbás conH'm á noite, (: no chão~ 
co11H> está ~itv, e virados co1n as cost<!s para o fogo, e ficão todos ás c~cura~; e não 
}H-.1lk:ão c1n cuu,a al311u1a, quando co1nen1, s<~n5o (h• puis d~ ce:ner; e quando 1ê1n qu~, 
toda éJ nuilc não fozc·n1 onLra cousa, até que º" \' cnce o somno; e por ou tra par1e-
1nan le111 - se csa! Gent io eou1 1wrla, e anda logo dons,e tres <lias sen1 co1ner, pelo qtH~ os· 
' ftH'. s~o e ,(~r;:vos 1.Hio p1111co Lral>alhl) a seus senhon~s pelo 1nantin1en10, autes c•lf p~ tnan· 
1..l~ 1n os st:1:l11p(!S fazendo-·lhcs suas roças, e cnçanclo. e peseando-lhes onlitH1ria1nt>nte. 

ti 

Eslc < :1·n tio não co1111~ can11~ <h~ porco, d.os qn<~ se c riJo ~1n ·~asa, s1•não sãt> o~ cscrtt v.(1s, 
criados entre OS brilllCOS ; 1nas COllll>.Bl a <: arnl~ dos porcos do 1nato,e Qil ü~lla : Os°<1uaes. , ~ 
1an1!iern não co1nern nzeit<~ . senão os ladinos: toda a caç<1, que -este Gentio come-, não ~· 
a ~:-i fvl <1, e cha1nu~cão-na toda, ou pellão-ua na a~na q ucn t1< a qual 'co1üern assada, 011 _,, 
coz i da~ -e as tripas 111 al lavadas ; ao pe.ix.e não csc.:a1não, u~n1 lhe~ tirão as tripas, e assim 
t:o 1:10 ' ' c·1n do 1n.1r, 011 rios, assi1n o co:t1;~1n. on a-.são·: o !-al , de qne ttsão , co1n que lt'n1-
1>crü.> o seu cu11i1·r. t! eu1 qu\! 111olhão o peixt~ e ca n.J<'. faz1~1n-n.o ela ~~ua salgada, q111: 
f"OZe1n 1;11110 ea1 111na vasilha sohn~ o Í0!{1J, aLé que s1! coa lha e eni.lun·ce, con1 o que ~e, : 
n.: 1n 1~,iêii!J ; u: as é sohn: o (H'<' tO, e reqnci rna. 

E:;le l;('tllio é niuito auügo tl~ ,·inho, a1t:-iln machos, con}(} fl'Olt~<ls., o <!Hal fazeni de 
. torlos os ~Í'.us kgo1n1·s, até da farinha <\tH~ comi·n1: HHlS a seu vinho pr.inc:ipal é de · 

l"Hna raiz, a. que cl1an1ão ai pi1n, qa~ ~e coze·. e d(•po.is p}s.ão-na, e.!ornão -na a cozer. e ... 
corno é 1>1~10 C(lzida, l>thCÜO as n1ais · formosa~ tno~as <lit a-ldéa para. es prcin1~r Pstcs a,iJli ni» 
t·o in a~ 1 niios, l~ a IJ.)t:in 1na1&tiga<lo <:01n a l>o<:a, e U\' p•oi- (:'spr(·rn ido na v a:-; i 1 ha, que é o 
(t111: di:t.•'in que lhe põem " virtud~. segundo a. s11a ,~t·n tilidade ;. a esta ai:-;ua, e s111no: 
'11· --tas rai::\'.S lan~ão e1n ~randes potes, que para. i5sO tê1n, ondt! este vi nbo se coie, ,t 
t:~IA . ai é c.1 11 c M.'. foz azedo ; e l'OiHO o •!Slá l>tim. o t><~be1n co1n gian<ies c<11Har<:s. e c <iU l$iV _J 
e liaihio lv<l41 t11na nvile ás \esperas du viuho, 1• ao outro dia pela n1<in hfi cen1~ção a ] 
l>c .. ~~ r. uaiia1· e 01 11ta r; e <is n1~;as solh~iras da casa audão dan<lo o vi11ho cm uns n1ciu~ 
·~ahtic;os, a q1w rl·tiltrt <"iu t11ias, aos que andão l'êl lll audo. o.; qnaes nãl-) co~nc 1n nada cm 
6_i u:.1ntu !Jcllcul; o 'l~~e i"aiçz:n uc r.uuucira; <1n<: Yêm a culli! dt beba.tios 1vor CS5C cbão; e 
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virão S.;} os Indios obrigRdqs a defend r,ren1-se ; e :t lutarem com di[erentes 
eahos Portu~uezes,éon10 FrHncis,eo Cal<.h~ir(f ,. Salthnzar l'\odrigues'de Mello , 
Pragos,D d '..\-lbuquerqu(~, Bento ~1 acie l , ~1 u lhias d' ~i\.l huquerque,'Vital ~·Iaciel 
l'are11te; u outros ruenos 1:onheci<los, que lhes fizerão uma guerra de ex .. · 

o qnr, fa7. ma i5 de~atino~ 11 ci; t11s bt~l.>cdiÍ~cs , es~e é mais estimarlo dos outro~ . cin o~ 
(1t1al"~ lle f'az. 1• 1n se1npre brigas; norqne aqui .se h.•1nb1'ão <l~ seus cllÍtn<>s, e ca~tl~ão tlO!.' 
i~'>O as 1111 1 ill1~res, ao qn•! aco<le rn o~ -an1ii.:os, e jul:âO · as l içoada~ uns co1u OR outros. 
São co~111 :11ados a alruo~ar pri1nj~ í 1·0 que :o;e vão á-; ~11a-. roças a trabal ha i', onde não 
con1~n1 e111q11a11to a111liio no trabal ho, senão tll'pois c1uc se ,·ê1n para casa. 

'&» QU& SE D"liCLARA O MODO DA G!l.!NGERIA D0 8 TUPl~.~MBÁS, B DE 8tFA~ BAlUl.l i>A.OES . 

·Q!u111d.o os t111)i11a:nbi1s '' fio ~1s süas ro<;as, não trabalhão senão d~is seí" horas d<.l 
inanhã alé ao 111e io d iii . t' os tnu il o d il i g1~ i1 t1!s •!té 1101'"1.ts de vc~pera ;' •· não couwm 
nestl~ h~ tllpo seu;io dt•pnis uc"ta,; ho ras, <1 uc S<' vêrn para suas casas: º"macho~ cosi u
nião a roz:;1J' os 11n•os, e v' q1H• itnfio 1 f! ah:npã1> a lcrra <tclles; e as f1·m~as plantão o 
i11anli 1n 1~n ;o,c o ;t! i1np lo : os 1naciaos 'â•> buscai' a lrnha co1n que se aq11e11 t<io,t• se ser
v~ru . pol'q uc 111in dor11wn1 s,·rn f•>go ao longo "ª" rect~s, q 11t• é a sua can1a : as fc1nf't1S 
'Vão huscil t' a ag11 t1 <.\ f11 1H \~Jc fétZl'IU <~e cotnl.! r; e us 111:11;ho10 cos tu1uão ir lavar as 1·c<k8 
aos. rios, <JU él tH{o es 1~0 s11j as. · , 

N.:ío faz,~111 us T upina111b,ís 1 • nln~ sí ou t ra~ o!)ras pt'itna~ q n1~ halain:. de folha da pahRa. 
f', Oll lras \' iHSilltas da llh:."il1la f'oliia a seu IIJ()( l<), e do SCU lhO ! faze111 arcos e fr~dlas, e 
a lg 1111 ~ t• 1n pa l lrndos,<~ lavrados de b1'a11c11 t~ 'p1·1•10. f1•itio d1! 1n11 ito artificio : fait>.rn C('stos 
de ' a r;is. a q 1H~n 1 d wrnão sa 11hHrá. e ourras nhil ha:; c 111 la von·s . co1n o as d1: ro la d a 
Jud ia: fazc1n cara p 1ç.1s ,e caria . .; de penaas ele p11ssal·:1S4 <'outras obras de pen11a do seu 
ll--; 1.1 , t~ ~· alH~1n da r liuta de \'t!nn d lliJ. e a1ní11·<·ll o ás- penna-; hrancas ; 1! tamb<!m con1ra
fa~·.e1n <IS pc11 nas dos j),<1\HlgaiOS t:(} lfl sangtH~ dt\ l'US, ll Í'í<lllCan d<)- lhe ~S Vt'l'Cfl~s, e faZt'lll• 

lhe na:-1('.f!r 0111 ras <Jll\ar<'!l la:' : fa z<•n1 tn a i~ t•stcs ludios, os que são pl'in1~nt,;, r<>d1•" 
lavradas de li1,·on·s de e' tci ras, e <le 011 t -'os laços. e urnas cordas lecldas~ a <p ie c11a u1áo 
111111; 11 ranas. d<> algod;\o, q 1l\~ lC1n Q fei1io dos cabos de cabresto,que Yêin de Fc.z. 

Quaudo este ,;culio q 11 er 101n .1r n1ui10 pl'ixc uns rios d'i1~ 11a dllce. e nos esteiros 
cl' agua salg;1t li t , os atn1,essâo co1u u1n a L i1 pa~~1n eh~ ''.aras, e bat<-' tn 9 peixe de cima 
J>il ril IMi xo ; onde lh1• la nção n1u ila sonuna de u111a" c~rlas er vas pisadas, u tiue chatnão 
tiurbó , ~oin o q11 1~ se e1nhdl1•da o p1' ix~ ,je'. 1naucira1 que se ve1n acilua d'agua co1no 
Jno1·10 ; o,n d1~ totn ão ;is 111 ãos 111 o i ta so1n u1a <l1 '1 le. ' 
· i\~ 1n 111l11:i;1·s dest1~ (~ "1 11 io 11 i'iu co"e1n, uern lavrc'io ; sómentf! fião alg<ídão, de que rião 

fal.e111 lé ,h , con10 poclérão ; porq;1e não sahen1 tl'•;t> r : fazem deste fiado as n·<lcs cn1 que 
d orrne1n , q11e 11ão .-.:"\o la v rad.i .~, e 111nas lilas c'111lll p<1.,sant illH~s. ~ a lgu1nas 1naL'\ la rgas, 
co1n qu .~ 1•1111a . tr<lo os i: a lwllo~. As 1 11 11lh~n~s já d1! }cl~1 clt! 1 ê u1 cu i dado de 1·aze re1n a 
làriu lia d.'. q ue .~e. n1al111í1n , e ele lra1.1·re1n a 1na1Hl iocé1 <.b ~ ro1;;.is ás co~tas para cas11 ; ~ 
f.IS que sil o 11111i111 ,-cll1as 1e111 ct1 i<la1lo <l1• f;1zf!r e1n vasilhas d1! Uill'l'O <Í rnão ; co1no ~ão O!õ 
potes t'. lll que fai e:)I ''s r i11 \1'0.~ , e t'azt~tn all<{1111 s ta111~11hos . q111! h~vão tanto c1~rno tuna 
pip<1, cn1 os ' 1 1 1w"s,1~ •' nt outrns 1111!1111n·s f··rvc111 º' yin h o~, IJ llt! helle111 : faz••an rn<iis 
PSI os ' elhns pa11 ,·ila .. , pucaros ,e ali;ui<lares a s•.·11. uso, crn que cozern 11 fa rin :.a. e out ros 
cn1 q1u• a dl'i1iio.e c111 que co 1H·n1. la vrad os d1· 1inl;1-; d1! c<>rl':-l; a qual lo111;a cozcn1 cn1 
unia CO \'a q 1w foze111 110 d 1fio, e põeni -l ll e a 1 .. nlia po r ci 111a; t! ;ê1n e c rênl r111as lndi ~s 
tpie se coz1•r 1·S!i1 lo uça 011 t rt1 pl•ssoa, 'llle oi'io St'Ja <1 que u tez. que ha de arrchcnt<1 r no 
f9g<1; as q11aes v1•l ll ;1s ajull fi o 1<11H l >·~ ril a ta1.·~ r a fa rln llit •pi(~ se fa z no st'11 la 111;0. As 
fe.ni1~ . 1 s d~'.:o.l (•s <}:•111io..; são· 1111rilo uf··Lçlla:la" a ér ia l' c:H'.ho rr"~ para os 1naridos h~ \'<l rf' rti 
ú 1:aça, e qt1aJ1do elh1s vüu f,)ra l•·vUll nns ás cosrns .; a~. q11é11's 1a1n l.1t•1u folgão d<~ cria r 
gc.rll inlt:is, .. o n tro.~ fl'p .ssa.ros ena suas ·c;:sas. :\~ quaes, lJt1 a11 c!o con1 ~~ 1 1 costn1n e. al i n~ 
pão-se 1:u1n 11 111 l>iu·dão 'fUe t1~1u -;erri pr~ j1 11110 de ~i , que li!r âo na tnão qnaudo \ ão fóra 
d t: casa; e 11 ã11 :-.e pejào de • C ali1n pa ren1 dia111e de g<'n 1e,ne1n d<! a.i \Cr t·m comer piólhos, 
o qu~· ft1.le111 qu~uJo :;~ culão n~s t alJcça'> utnas á:; oulra1;; e con10 -Os encontra a i1ne 
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terminio, saqur.ando-lhes as 11ldêas, passanJo á esi1ndt1 (fuantns ft17.i'i;n. 
mostra de querer resistir, e·levando para as vil las aqu<~lles ú quen• haviito 
perdoado, ent consideraç<io de sua subrnissão, onde os repartião entre si, 
QU vendiào como escravos, não ern bent,ficio do_ Estndo, á cuja cus"1 havia. 

os busca, os dá á que os lrazin na caheça 1 que lqgo os trinca entre os denies ; o qu~ , 
não. faz t! rh p1!los co1ner, nias en1 ,·i n:;ança de os n:1orderea,i,, 

QUll TRACl'A [}E J.tGUMAS IIABlLIDADES, lf COSTUHE5 ·nos YUPl~~itllls .. 

São os T11pina1nbás grandes frecheiros, assitn pa ra as ª"·cs ton10 para a caça doR 
porcos, VCMlos, e outras ali111•1rias; t> ha 1n11 itos que 1na1ão no 1nar, P nos rios d'agun 
do<:e o p1•ix.c á frrcha: e d1·s1a 111a111·i ra matiio rna!s peille que ootroit á linha; os:quae-s 
não r:i:icejão urre1nellcr grítnil1•s ~ob1'as, qt;e n1atiio, e 11 lagarto~ que a~)tlão na· ugua·, 
ta1n;it1hos co n10. ellcs, qtH' ton1ão vi\ os a hraços. · 

Cos1u1não nrnis eslf•s lnd ios, <1na11 do vêm de caçar . ou pescar, par1iremsen1pre oo 
que \razl'tll con1 a p1:incipal da casa en1 que vi ve1n . e o ruais cntn·gâo a. suas 1n ulherts~ 
ou a. ·quem tc1n o c:nidaito de os a~asal!1ar no iieu lanço. 

Te1n c~tr~s lndio~ 1nais q11t~ são h111ncns enxutvs. 1nui lig-eiros para salta r e trepar, 
~randes co1Tedore!>, e ('Xlr~rnados 1n;1rinltt•iros, c;on1 0 os n1eirc1n n-os barcos e navios, 
onde com lodo o te1np1,.11in~ue 1n 101na as v•~las con10 elles·; e sã1> gninch~s !·en1adores, ' , 
~ssi1n n;is ~11as canôas, q11e fazcu1 d1~ uni só r>úo, q1ie retnão e1n pé \'Ínt.e .:- ·trinta Jndio~, 
com O (jl<C as f;,zcu1 v()a1·: :-fio latllbein IUllÍlO f' ngen.hOSO·S para tOlllal"t~iU, quanto lht.li 
"nsinão os bra111,;os. co1no. nilo for cousa de conta, n(~tn tlesentido; porque são pa ra isso· 
rnnito barbaros; 1nas para c;1 rpinteiros de 1nachado, serradores, oleiros, carreiros , e 
para tod•is 0 $ o01dos ele en~enltos dl~ assncar, tem grandl.l destinlo, para sabere1n lo~o· 
l~stes ofllcios ; e para c·ria rern vaccas tétn grande 1não e e nidatlo. Tc1n •!ste~ 'fu pi11an1bi\1J. 
\llna co11dil,;ão 1nnito boa para frades frand.scanoe;. porque o ~t'.11 falo. e quanto tên1, é 

. con11n11rn a~dos os da sua casa qne cf1·1ére1n usar. delle; assiln das fcrranu~nlélS, que é< 
o c1lie nrnis 1•stin1ão, con10 <la-; suas roupas, se as lêrn , e· do sen 1nttntin1ent<>; os q11aes, 
<1ua11do estão co1neodo, pôde 1..:01nct· co1n elles q u1• n1 q oizer, ainda que seja contrario~ 
sem lh'o i111µrdirem, 11e1n fazert~n1 pot· isso ca rranca. 

Ta1nbe1n as 1noças deste nentio, qHe se crião, e doutrinã.o com as 1nulhercs Portu
~ueza~, 101n;\o unli to bt tn o coser t• lavrar, e ,faz1•n1 todas as 9bras de agullw que lhe· 
ensinão, para o qoe lê in 1n.11i 1a habilidade, e para· fazert>tn e.ousas doc•~s, e faze1n-se 

. ~xlre1n<ldas 1~ozi11heiras; n1as são 111uito narnoradas,e a1nigas de terem au1ores co1n OS·· 
)101neus hrancos. ~ 

São os T11piuanlhás granclP,s na<lad(H'e~ e rnergulha<lores, e quando lhe r~leva:, n:\dão 
t res e quatro Je~ uas; ~são laf's q tw, se de noih~ não 1ê1n com que pe)\car , se <leilão na· 
<1gua, e co1no 1'i~nte1n o peixe con1sigo. o to1não ás 1nãos d t! 1nerg11lho; e da m~s1níl> , 
uiaueira tirão polvos,c lagoslins das concavidades tlo fundo d QJ rnar, ao !ougo da costa. 

QUE Tl\.!CT..l DOS FEITlCEIROS,E DOS QUE C&llEH TE{\RA PARA SE MATAREM .. 

Entre e~tc Gentio Tnpinamh<i ha grandl.'s fcitio' iro::;, qnc têm f~s te nome entr~ elle~. 
por lhe 1ne1tcrem 1\111 cahP1;a 1n il 1neu:i ras ; os quacs f<•iticeiros vive1ne1n casa.apartada 
cada un1 por si, a qual é llHtito rscura,e terna pi) ria 1n11i ta .p<'q1ll'n <1, p<>la. qual não' ousa 
ning11e1n dP f' tllrar· ern sua casa, 11r·111 de lhe tocar <·n1 cousa d1·lla ; os q naes pela 1naio1·· 
pari e não sabc1n nad<1, e para se faz1~re1n csli ruar ,.,~ L<'n1er Lornão- este oflicjo, por cnten
ct-re1n t'.010 íJllllllla facilidade se ll'lel!C e1n Cilh1•Ça a í'Slí\ gt\nte q~1alq ne1· COU~a· ; llH:IS ha> 
éllguns que fo l Ião co1n os diabos, q 11e· os espan;;ão 01 ui ias· vezes. os <111ae~ os fozern n1ui-
1as vezes ficar em fo lta com o que dizc~111; pc•l() qnc não são tiio cridos dos Indios co1nc)' 
te1nidos. A estes feiticeiros chamão os Tupina1n bás Pagés, os qnacs S<' se escanlléilisao 
de algun1 In<lio.por lhe n:.o dar s1·a íi ll1a .u ll outra cousa que lhe pedern~ lhe dizcm,
\ai;que·hJs de tnorrc:· ; aó que chamão lançar a 1norte; e são tri(} J>arbaros, que se \'ã<> 
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si'J.~ feita a expcl1ii;ão, mas em seu proprio proveito . Assim se ertingui0-
uma graude n il~ii<' , e os que sobrevivêrão á rui na della, se retirárão pata 
~s margens dos rios do sertão do paiz, e para as serras mais inaccessiveís. 
-e <lerão-lhes os nomes dos lugares onde havião vi vido,e das cousas de que 

d eitar na!l redês pasmados, sl'n1 quen•rcrn comer ; e de pasmo !'e deixào tnorrr r, sem 
haver qnc>1n lhe possa ti ra r da cabeça <1ue pode1n Pscapar do n1andado <los ft> iti ceiros , 
~o~ quaf's dão alguns índios sua~ fi l ha~ por n1ull1er<>s, co111 n1edo tlell('s, por se assegu
rare1n sua~ vida11>. l\fni tas ,· ezf~s acontece appar<'ccr o <Habo a este Gentio, em lugares 
-escuros, e os t~ spanca. <h~ que n.orrern <le pasu10 ; n1as a outros uão foz 1nal, e lhe dá 
uoy as cll~ 'COtl i'las nfio sa·bidas. ' 

T1'1n ~ste Gc 111 io on cra barbaria 1n ni to grande, <1 Ue !'C to mão q na !quer desgosto, se 
ano.ião de' n1anei1 a, <1ue deter1ninã1.1 de rnon:cr ; e põem,·$e a co1ner t~rra, cada dia 
uma pouca, alé que ve1n a definhar, ~ inchar du rosto e olhos, e a qio1Ter disso, !'!ern 
·lhP. nl11g11e1n pocfor valer, u111u desviar de,s1• '~uerere 1n 1natar; o que affinnão .que lhe 
~nsinuu -0 diabo, e que lhes apparece, como se detenninão a corne r· a terra. 

' , 

QUE ÍRACTA DAS SAUDADEI DOS TUPI~AMBA'S, E COllO CHORÃO E CAl'fTÃO • 
• \ 

C.ostnmão os Tnpinambás,que vi.ndo qualqnE'r del!es de fóra, cm ent rando pela portct. 
sr. vai logo deitar na sua rNlc , ao qiial se vai log1> u1ua \ld ha ou velhas, e pt':iem-se e1n 
-cócoras diante dcUe a chorai-o c1n altas ''ozcs ; ern o q nal pranto lhe dize1n as saudades , 
que delh! tinhão, co111 sua aust'nc.ia, os tr.phit lhos que un~,e outros pass{irão, a que O!i 
1uachos lhe responde1n chora ndo e1n dltas vozes, e se1n pron 11nciarem nada , a1é que 
•e eufodão, e nlandão ás \·elh;1s que se <'alc1n, ao quE> es1as olwdccem; e se o chorado 
VCITI de longe , O \'e1n chorar <lesta maneira Iodas as ferneas 111 u l h~res daquella casa, e 
as parc-,ntas, que ,·ive1n nas 0111ras; ~ ro:no acahão d.e chorar, lhe dão as bo<t,LJ vindas, e 
~raze1n-lhe de co1ner, em u1u alguidar, peixe, cante, e far inha. 1.11do jun10, posto no 
-chão, o que elle assi1n dei ra<lo corne ~ e co1no acaba de comer lhe ve1n dar as boas 
vindas todos os da aldêa um e u1n, e lhe pt•1:gu11tã'> como lhe foi pc•las pa rtes por onc.le 
andou; e quando algum princi1H1l vem dl:' fóra, ainda que se.ia da s11a roça, o ve1n 
chorar todas as 1null1eres de sua casa, uma e unu.1, ·ou duas em duas, e lhe u·azem 
pres0 ntes para con1er, füzendo-lhe as ceren1011ias achna ditas. 

Quando morre algt11n lndio,, a 1n1ilher', n1ãi, e parentas, o chorão com nm tom mui · 
J.a~Lilnoso, o que íaze111 n>uitos dias; e1n o qHal '~horo d'izen1 muitas lastimas, e tnagôão 
'<ili <1ue1n as ente nde he1n ; mas os 1na('hos não chorão, ne1u se costuma entre elles tho-
~·ar por ninguen1 c111e lhes morra. . . 

Os Tupinarnhás se pr1•zão de grandes rnusi·cos, "• ao SC'U modo, cantão·· com sotTri~ 
vel to1n. os quc.es têm l>oas v-0zes; rnas todos cantão por uu1 tom, e os musicos fazen1 
1notes de improviso, e suas vol ras, que acahão no consoante do rn 1)l~~ ; uu1 s6 diz a 
-cauti~a, e os outros respoudl•1n con1 o fim do mote, os quars cantão,e bailiio juntamen te 
em 11n1a roda , em a qual 11111 tan g~ 11rr1.ta1nboril , em que não dobra as pancaclas ; outros 
trazen1 um nrn r<1cá na mão, quf' é u1n cabaço, com 11111as p1•dr inlws dent ro,! cou1 ~eu 
caho, por onde pegão ; e nos seus bailes não f•1z1•1n mais 1n11danças, nen1 1nais conti~ 
n~ncias que ba1e r 110 chão co1n u1n só pé ao som <lo tan1uoril; e assirn ílndão todo-; .i11n
<os á roda, e e111rão pelas casas uns dos ontro.; : onr1e 1ê1n preste i vi nho, con1 que os 
t:o11 vidar ; e ás vezes a11dão un1 pal' de n1o~as cantando entre elles, entre as quac:s h<t 
ta1nhe111 mui grandes n1u~ icas, e por isso rnui esti1r.adas. 

Entre este Gentio são os rnusiGOs n1ui estin1ados. e por onde qner que ,·ão, são .bem 
.a~asal hados, e n1u ilos atra vessárão já o senão por en tre seus contrarios, seu1 lhe faze.;. 
l'CÚl tUill. 

QUE TRACT.\ t OMJ 01 TUPINAMB.l'S AGASALHÃO OS HOSPZDES-. · 

Quando entra algun1 hosped1! ein casa dos Tnpinambá~, logo. o dono do lanço da casa, 
ou.te cll1.: thrga, lhe d~~ a Mlíl rede, e a uHtlhcr lhe põi! de ~n11•r tliaute, se.cu lhe per• 
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or~in1ariamei. te se serviiío.e por ve7,es dos chefes n qnem havião obecl~i<lo· •. 
v·iviiio os 'l'upina1nbás das fructas, o do mel, que colhi'<io 11as ni;1ta:;,. cl'o 
pescado, e de '~~tH_;ào, que assav<ln nssin1 rnos1no; corno os toma \'àO. , Os 
horuens anJayão se1npre nús,arn1ados Je arcos e selas, us quaes l.tt.irvt,vão~ 

" , ' ' ~t:nta r,.m qnE>m e. n1•1n d'ond<' v1•1n, nern o q1H~ q1H·r; ~ coiuo o hospNle rorn<', 11~1~ 
pergun1ã1> pf'la sua liugua : Vi1·st1· já ? e eile r<>-;po11dc, ~iu1: ;11( qua~s boas vindai .lhc 
Te ln uar todos os que o lJtll'l"Clll f,izer, e <h-pois cliss\) pra ticão itll~it1) de va~ar. E qt1a iul() 
algu111 ltospc1le cstraugl'iro 1·n;1•a PIB al~ 11 1n <1 <h·slas aldêas , ve111 p r<'•ganc!o, e a:-;sit1 t anil~ 
co rrendo lO(la a aldea ,até que dá cmn" !'.ª"ª rlv pd11 1·ipal.c !wrn falla r ... 11i11~uc~H ,!l•'ilit-
5e ern urna n ·cle <r1alcfuer (pte adia 1n<1i:; ;\ 111;~1>, ou;li• 1'11e p1)1•111 lo:;;) ele c11: uer. ·~ co1n()· 
acaba de c111ncr , lhe ntauda o principal }1rn1at· 111na red{' j 11-1Ho da porta do ~~~u ln n~o !I<~ 
unta banda, e dle 'anna "sua· da outra ba11 .... la, Hea11do a portn 110 ~neio para c;1111i111to 
de q11en1 qu iztH' cnfrar, e <issi rn os da alde;1 lhe 1r1•1n dar as hoas vi11c~as, corno aci111a 
e11l <'t decl1'rado; e 11es1e luga r ~e pÕ<'in a pr<11ica1· o princi;>al <'01n o hosp1•de 11111i10 (h~ 
vagar, de rt dor dos qua<•s se ve1n a:-.s<> nL;i r os ludios da i1 1<:e;1, <tuc q11rn·1n o·n·ir novâ~, 
01H.Je ni11"uena não rc~po1Hlt>, lh!lll p:·rg:inla cousa al :~111n;.t . u l~ f{ H<' o priudp d acn hl.! . 
de faltar, e como dá · ljrn ;\s sua-s pra1icas, lhe d~z q11<~ <li's1:a11 :.:e dr seu 1a~;ar; 
e dc nois q111! se o prindpa·I desp.~cl1~ <li) hospede, v1•1n 0111.r11s a Cillar corn t:ll""~ 
para sab·~re1n nova~ d~!p1ellas p;,1·rn.-. d'onde o hosp~. 11~ ·v" rll ; e 'ili> o.11lro dLt 
se ajunlil '"'te principa l en1 1111 i l't1 cas;a, 011dc se aj1.111liio º" a · 1d11~s da aldcn , ·~ 
pl'a tkão sohre a vintla do lntlio eslr:inl:{Piro, e s<Jbre as c111 1'.'rns . ~jth'. co11to1t 
donde vinh<1; e lanção suas cont;1s, se ' ' e1n <le boiil tilnlo 011 uiio; e se é l-Cll 

conlrario, de 1nar•tvi lh<t escapa ·4ue o não 111at1•1n , e lhe façf10 s1· 11 officio c111n 
1nui1a feslfl e , re~ozijo; ao qual hospede chorão as velt1a~, ta1n!Jl'IH a1Le• que 
cou1a, coino all'az fica <lcclc1rado. ' , 

• ' . 

Q{JB -TRACTA DO uso QUE os TUPl!'iAllB.Ás TE!lf EM snus c0Nez1,n.:i s. E DAS CE~.E\tONIAS QUIS 
. NELLES VSÃO. 

Quando o J'rincipal da al1lêa quer praticar algu1n n"gocio de irnpo1·1ancia, mand~ 
r~cadu arns lndios de 1uais couta, os <1ua1•s se ajnotão no 11 ~cio do tcrrí'iro dct aldea, 
onde t'llt estaca~, <1ue térn para ·isso n1etlidai no cl1ão, a?·n1iio s1 1as 1:edt~s de n~dor d;\ 
do principal, onde ta1nbc1n se dH'gão os que q111•rcm 011vil' 1 ~stas praticas,, pnrq11~ entre 
elles não ha st•grtUlo; os quaes se ass~n1ão todos 1~111 cócoras, e conto tndo 1•:-1;1 quieto, 
propõe o principal sua p1·atka , a que lodo:, estão 1n11i all t n los : e c111no acab<t sua oração, 
respon<!c1n os u1ais an :i~os cada u111 por si; e qnan<lo 0111 falia, calhio-se todo~ os 011· 
tros , a1é que v1!1n a C•>ncluir 110 qul! hão de fozer; -sphre o q1w rê1n s uas ill!eraçõc!4 
muitas vc•zcs. E alguns dos pri11cipa0 s, que rs1fio rH~$1e cousPl llo ~ leY;io <1l~11111ns ca n~ 
goeiras de forno, de Ep1e bt~ llcn1; o q1w con111 1~a de fa~cr ,Q p11i11i:i pal prit11eiro ; ,e pílrit 
isso leva 11n1 rno~o, qul~ llH; eh a ca11go~~ira nrl.'sa, e corno Ili'! to111a 11 salva, rn ntHl:l a 
eangoeira a o ul1 o que il nílo tem. e assi1rt li<' l't'' <•1ão todo:; que a não l<' il1 ClJll l !' ll;i~ 
o que estes lndios fazen1 por a11t<1ridade, conlo º ''da h1dia~coaH'lll o hé:1•l{:, 1!1n ~cn11~
lhantt~s ;,i junta111c11tos; o qu<> tau1bc1n faz;'1n 11111ttos llo111c1a-; brancos, .e todos os 1n;un1~ 
lucos; porque tl}111ão es1e f111no por 1ní.l11tr11ç;i, e r1ilo t'od ··r.1 a11dar se1u tl k llJ hoca, 
aos qua•!S dana o bafo e os " cntt's. e lhe faz 11111i ruins cõres. E:-.LJ ca11~oei1a d r.~ f111n1J, 
é 111H canudo que se fai de urna f(llha eh· pal1na secca,).~ . tt·n1 dcn1ro lrc ·~ . 'l''a lro follta~ 
S (~ccas da erva santa , a que o:; l11dios cha111ão pctu1nc, a qual can~oeira atão 1wla banda 
tnai:s apertada corn 111n lio, orHlc est<lu ª" follla:-. do pclt11n1·, e açt>ndt~n1 rsia <:a113oéir;\ 
lJela pari r! tl;is folhas tlu pe lt11ne, C 'cOlllO lC!ll braza, a ll l •~ i l\!1 11 ll il IKH:él , e ~O!'\ en1 par\ \ 
dentro o ft11tto. qut' lo~o lhe ~111ra pttlas cacltag1·11s, 111 oi grusso, e pl!las gul'la-;, e !'.ahc-
1 he pc 1<1 s ve11 1 a:-. !óra, CIJIU llHLi 1 a f nria ; cefl110 não · pcrdr u1 soff rer csle !'11111(1 , ti rão il 

cau~·oeira fó1 a ·da JJoc...a~ 
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qunnclo ti!~l1iío uo poh-jnr com un1 ínirnígo. commui~1. ou pnrliculnr. As 
111ulhr res , a11dnv1io cingidas corn n1n c0ndu'I de pa11110 <l e nlgodilo grosseiro 
<·oir1 franjas. Alguns autores déixnrüo escriplo. que os 'l'upinan1bús uüo 
con lieciiio ne1n u polyga1nia, ne1n o utlulterio, uutes da viudu dos Europ~o~, 

Ql! E TRACT.·\. Dt:: C0~10 SE ESTJ:: GE~TlO CURA E3I SUAS EXFE:tMIDA DES. 

São os Tupi11an1 bá~ 1nni s11jr~ilos <í d.ocnça dc;s boubas, que se p<'gão de nns aos ·ou
tro~, 1nórflH' 1Hc cn1q11anto são 111c11inos ; porque se uao t;uardão de ua<la: e IV.!u para 
si <J uc as llão de ter lilrdt~ , ou ct;lo, e qiic o Ül'lll é l<'rcin -uas ('UH{ltanto siio 111c11inos. 
<1os (JU í'lcs 11 ilo foze111 <1111ro rc1ne<lio :-.e.não fazl~ r-l h' c.1s s1.•cca r, q11<1ndo lhe sahcn1 para 
fôru, o q uc faz1.·111 co1n as lingin•1ii ro1n i;en ip;1 po; e ql!a11clo is~o ni.io has1a. ct1r.ãu-ll1e 

' (:sl<1s busldlas das houbas con1 a íorl1 ~1 da ç_araOllil, de cuji,1 dt 111de tt:n,ús jít foi .to n1~11-
(;ão, e~ conlo se estas l>ush'lln::.4 see.<.:ãn , térn para si , cpie estai> ~ãos tles ~e 111áo h11uno1', e 
nà ,·e rd a d~ 11 cic> tc in llôres nas Juut~s .ouiüo se l'llas :>tc.'c:<io. E1n alguns te1npos,e, l11gares9 
llrnis qu1.: outros, :>iio c•s1es lnctiol) <l<H~ n ' es dl:' ten;;i:,, e q11i.1 rl :i1·:-;, que llte naf)ce cle,únd•t
rl'tn p1·la cal111a , :::\•111 uada na C«b,eça, t! de quaudo eslão 1nuis suados.se ba11lwr~1n com 
ttg 11(t fria, Jn(• ll r nd O-SC rlOS rÍOS, , e Ili.IS fo:d ~S, Il i Il i tas \ CZC:; àO diil, peJo l t'1llp0 {l;\ 

c.iluw; ou quanoo tral>alhilo, que e~tão cançados, e suudus ; ns cpHtt•s fobrts não fazc1u 
n 1~uli u11ia cura senão c'on1eudo nus 1ningáos; <JUC ~ão uns caldos de farinha de cari1nã. , . 
corn o j <í lira dito, que são mui lo leves, e sadios ; e t1n lào-se co111 tJ~ua de gt•ni papo, con1 
o q11c ficcio 1odos lintos de pret-o, ao que telll g rande de\·o~<io. . 

Ctu·ão esll'~ Indios algun1as i\osre nills, e bexiga~ t:on1 s11n10 de er \·as de vi·rlndt>,-<p1e 
l ia <' ll trc cl!es, con1 que faz<'1n Ullii!as ci: ras 1nui nota\· 1~ i s . <.:01110 já fica dito atraz; e 
qua11do se ~e11te1n ti.ln egados da cab1·ça,sarji;u n:.is fit111es, e aos 1n,:uinos sa i:j iio-nos nas 
pernas , q11and<> te1n feb re, rnas cn1 Sl'CCO; o <iH<' faze1n as velhas cu1n uni dcnlc· de cotia 
111 oilo <1~11do, q11e tê1n para isso. 

C:ir5o as gnind<'s fcridils , e fn ciladas com 11mas crYaS, C]11w cha1não calnÇieiba, qne é 
uiilé:grosa, e c0n1 outras Cr\'as , <!e cujas ' ' irludcs fi ca dito a traz no seu lilulo; co1n as. 
<J llil t's çurfi•> o canr., qiie se !hes c11clH! 1n uilas v1·zcs dl.' cttncerc ; e as frcchadas pene· 
tr ~ 1111 ·~" e outras feridas, de que s-e vé1n c1n perigo, curlio poi· 111n estranho n1oclo, fa

.Zt! n<lo l'n1 ci1na do fogo 0111 lt'i ~ o de varas, laq;ns u1nas das Olllra~. sobre as quaes .dei-
150 os feridos , coiú a:; fe11idas bocn abaixo, (•111 dnia deste fogo, pelas q11i1cs co1n a queu-

. 111n1 llC · l'l1t's :-nhe ,t'odo o sangue que iê ui dentro e a hun1idad<~ ; e ticão a11 ferfrlas sern 
u e11 huir1a hu1ni<lade { as qnaes ih·pois cnrão 'con1 oleo e balsa1no; ou e1·vas, de que.já 
fiz1•1nos lTH'nl;ão, co1n o que te1n ~avde t•n1 poucos di us; e uao lt ~1 <•ritre este Geiúio, 
uicdit.:O!, a11signalados, nws são-no 1nuito l;oni- os re<:ocl1illiado8. D' cslês lndios andaretn 
t-en1 pre nüti, e das fn1gueiriccs que faz<.·111 <.lonniudo no chão, são rnuitas vezes tloeHtés 
ll e cordrneuios, a r1ue elles çhamão cah ~~-.a s, <le qt:e lhes dóe as juntas; diis qnaes sã() 
.os fei ticei ros grandes nied icos, chnpanclo-il1(~ (Oill a boca o lugar onde lhe dóe, on:le ;ís 
' ' t'Z<'s lhe 111c11c os dentes, e tira da. boca algu n) pedaço. <h~ ferro, páo, ou outra consa. 
(jllC lh<•s n1etle 11a ralwça tirar daque!le t.1gar onde chupava,e que quando lhe doia,lhe 
::rn l1 in1 fór<1, onde lhe tinge com,genipapo, co1u que <li,z~h1 q ue se acha IJern lot;o. 

.. 

. . , .. _,. 
QUE TllACTA .CÕ GRANDE COl'i iIECBIE:'ITO QUE OS 'f OPINA:\IDÁS TElI DA TE?l.RA. 

Tê·ei os Tupinamh1is grande ccnltccitncnto da terra pol' onde antlão, pondo o rosto 
no sol, por onde se governão ; ,co1n o q11t• atinão grandes c:uninllos pelo deserto,- poi· 
onde nunca and~rfto; ro1no se vrrú pt>lo que acon le<:Cll j ;\· na Bahia, donde 1nandárão 
dons 1 ndios d esLCs Tu piuarnhús degradado:.; pel~ ·.i ustiGa , por seus üelictos, P·ll'<t o lUu 
de Janeiro, onde foriio-lc1·adqs por ular; <>s quaes se vil'rüo cl~ lá,caua u111 por l>lla vez, 
fu gido:;, afa~tando-sc sc 1npr~ do povo:.:do, por ufio s<•r sentido~ por seus coutrarios ·e 
'' i;i\ 1;~0- <;(·~npre canlinhando pelos inatos ; e desta 1na11td ra a ~h\·:,~ão con1 a Haiti<~ e 
clic·garao <1 ~1:a aldêü, clon~h: crão n•1 tur~es, a saln:ru1;uto, s·:n<.\o caniinho. tu.:.is . (l\!'~ · . 
tre:t. tüla:s if'õtrns. . · · 

' 

' 

, 
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' mas ~in cl a , adn1itti ndo esta hypothese, que tcn1 a seu favor toda a verosi-

rnilh;inr}a, <leve-sA presurnir qnc, se ns hornens nüo li nhào senão 11rna 
rnulher, ne1n por isso davilo á infi deli.dnde a i111portancin,q11e lhe hão dado 
"'1s na~:ocs civilisadils li.o antigo 1nunuü. Eulerravão os TupiiH.unbás os 

I 

Co~tnma e~te Ceut1o, quando anda p'elo n1a10, s~ 1n saber novas do lu~ar povoado, 
-deilar-s•~ no clião, e t heirar o ar, para vr r se lhe cheira a [Qgo, o qual cl>rH«·ce:ii pelo 
faro a n1<lis de 1ncia 'l«>gna. :->i' t;undo a informação ele q11Prn con1 <•li •·~ tracta nH1i fa 1ni
liannP11tc : e co1110 llle cheira a fogo, se :-:01Je1n ;is 1nats alt as arvores que ac.hão, e!n 
~H•sca do í111no, o qu e~ alcan1;ão corn a vista ele n1ui10 longe, o qnal vàu ségnindo, se 
H1 es ~enl hcrn ir ao11cle elles t>Stão; e se lh t~ conlé1n d1·svinr- se dclle; o fo ze1n a ú1~s que 
1iejão sentidos ; e po•· os Tupina1nbás 1cren1 est<? eonllecin1euto da terra e do fogo, se . 
Jaz 1nuita conta dcllPs, q1 1ando ~e offetece1n ire1n 0s Portng11ezcs cí guerra a qoaqner 
pa rt(', ond 1~ os 'fupinan1b;is r ãs se1npre diante, correndo a t1•r ra por i-ere1n de recado, · -
t~ 1nos tra ndv c'.t 1nais gentt o caniinho por onde hão de c_amiuhJr _. e o lugar onde se hãC1 
-de apose11tã1· cada noite. - · 

• 

' ' QUE TRACTA. DE CO.llO os TUPINA~IBAS SE APEll,CEBEll PARA IREl.t A GUf:nnA •. 

Con10 os Tupinarnl>ás são 1n11ito .bellicosos, tüdos o~\ seus fundan1entos ~ão como; ' 
farão gut> rra aos seus co11 tra rios; pa ra o que $e ajuntão no terreiro da sua a!dca,as pes
~oas n1ais principaes,e faze m seus conselhoti ,C01no fica dt~da rado; onde ussentão,a qnt~ 
parte hão de ir dar a dita guerra, e e1n que Le111po ;-- pan1 o que se notifica a coüos, que 
se fação prestes <lc arcos, e frechas, e alguns pavczes, •qne faze1n dt! 11111 páo n1olle, e 
JJ1 UitO leve; t-: as tnulueres, ~n.tendem e1n .lhes fazerern a fílrinha qne h ão de levar, a 
<111e cha1não dE> guerra ; porque dura 1n nito, para se fazel' a <lita guerra, donde tomon 
f.> nonlt"'; e como todos estão prcsres de suas arn1as, e manthnentos, ás noiles, antes da 
partida, a1j a o prindpal prégándo ao redor da:; casai;, e nesta prégação lhe diz onde 
vão, e a ohrigaçào que 1ên1 de ir tomar vin~a n<;a de seus 1·ontrarios,poudo-1hes diante 
a obrigação que tê1n para o fazerc1u, <~ para P"l ejan~ 1n valorosu1nente ; pro1nettendo
Jllc Victoria contra seus initnigos, sem nenhum perl ~o da sua parte, de que ficará del
Jc.-; n1eu1oria pa ra os que após ell f~ S vi<•rern cantar sP- us louvores ; 'e q11e pela manha 
co1ncce1n de can1inhar. E t'm ainanh <>cPnclo. depois rle ai 1noça)·e1n, too1a c·ada 111n seu · 
q uinliao de fariuha ás co!'tas, e a rc<l e em que ba de donnir ! seu pavez, e arco, e frt>
chas na n1ão, e outnts !e vão, alé1n dis10, 111na espada de p~o a 1irac11 l10. Os ro ncadort's 
lerão tamboril. outros lcvão hnsinas, que \ ão iangenclo pelo ca1ninho, co:n que foze111 
~ranclc 1•st1·ondo, co1no chegão á vista do~ conu·arios. E os principaes deste Gentio. · 

_ le,·ão consigo as mnlh~re~ carregadas de mantirnentos , e elles não levão mais que a 
sn:l !'edc. e annas ás coslas, e arco, e frcchas na mão. E antes que se abalr.m, faz o 
principal capitão da dianteira qne ellt!s tcrn por grande honra , o qual ,fai rnostrando o 
cain ioho, e lugar onde hão de dorn1ir cada nuitP., ~; a ordc1H111ça co1n que se põe a 
caíniut.o, é 111u diante do outro, porque não sab1>111 anelar ele outra 1nan<'ira ; E' COillO 

sa h c 111 fóra dos seus lin1i tt>s, e entrão pc•la ll•t'fil dos contrarios, levãu ordinariamente 
suas espias diante! qne são sE>rnpre 1nanrebus 1n 11 i10 li~ t>iros, q ue sabc1n 1n uito ben1 
t!slc officio; e co1n 1nui10 cuidado, os qua .. s não can1i111lão cada dia 1nai'! de leg11a e 
11 wia , até duas leguas, qtu• é o que sr pó,le andar att~ ús no ve horas do clia ; qut> é o 

. tt>1npo en1 que apOM'Il (ii o seu arraial .o qne fazr n1 pen o_d 'ag11a,fa7.t>11do suas choupanas, 
a que chan1ão taju pa rc~, as q11a1·~ fo zt•tn atTlHtt.lüs, ckixandú urn ca rninho pelo meio 
dcl ia ; e desta 111aneira vão faze11<lo ~ua:; ju1 nadas, fazl·tHlo fogos nos laj up:ires. 

QUE TRACTA. DE COlJO OS TUPINAMBÃS DÃO E~I SEUS CONTRARIOS. 

Tanto qne os Tupinambás chrgiio duas joniad<1s da aldêa de seus. contrurios, não 
f<izcm fogo de dia, por não ~ere1n St' n iidos ' íê!lc.., pclus fu:uos que se vêrn de longe ; 
e ord\;rt:lu- j\.! tle ll'Ht.t:eira que pO$.':iãt> dur !lO!:l ·Con trarios de ruadrugada, e cn1 coHjunc· 
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rnortos ennovelatlos, con10 o feto no ulero da n1ãi, en1 co\ras larglls. e 
fund<ls, onde 1~epositnviío i:is suas armas, e um vaso de agua. l)ize1n al
guns , que as covas crfio pouco fundas , porque não tiuhão .os instrurnen tost 
Cjue erão mister para cavar ;:1 türra; con10 quer que sejj, o certo é que es-. 

çãe> de lua cheia,pnra anrlarer11 a d<' r ra rlr ira jornada' de noite pt>lo luar ,e 101nart'm ~<·u~
contr arios desa p<'. rci·bic?os e desr.uida(los ; e e1n ch1•gan<lo á aidêa, rUio todos jun tns 
ta1na11ho urro, grit:inclo, qu~ faze1n co1n b~o. (' coni suas IJu<:ioas, e ta1nh<1ri!) ~ra n de 
esp<11Ho ; e des1a nwncira (\ãO o sen sal 10 n0s ro11tn11 los: e do prirnciro cnc.ontro 11ao 
perdõ;\o a grande, nc1n a prqu~· no: para o <pw vão apercebidos de nn~ páos á fei <:iio d<~ 
arrocho~, ccnn 111na qnina por uma pont<l, corno qtH' da prirneira pancada que <I ão n•• 
cabeça ao conlrarío,ll1'a fazern crn pedaços. E ha alguns de!SlPS barbaros tão carnic(·iro:oi · . 
<1ue cortão ?.Os ren~idos; depois ele rnortos, stli1'! natul'as, a.ssitn aos 1nachos, có rno •ís 
fcrnras, as qnaes !evão para daren1 a suas 1nnlhen•s, que as guardão depois de rnirrada!I 
no fogo, para nas suas fostas as darern a corner aos 1narhlôs por riliquias, o que llws
clura 1nui10 ten1po; e le\•ão os contrario-, que não inalarão na b,riga, capli•os, para' 
depois os 1Ha l~1 rP1n crn terrt>iro corn as fe:s tas cos1111nadas. 

No despojo desta ~u <'rra não ten1 o principal cousa 1:er1a, e cada nm leva o 'lne pódc 
<1panhar, e, quando os vencedores se recolh<'Jn, põr111 fogo ás casas da aldêa en1 que 
derão, <1ue $àO cobl•rtas de palmas até o chão. E recolhem-se logo, andando todo o 
que lhe resta do dia, e toda a noite pf'IO luar co1n o passo mais apressado, tn1zt>1Hlo · 
suas c3pias detraz, por se arrPC<•iaren1 ·de s~ aj11ntar<>11t m~1itos d(}s contrarios, e vin• 11l 
tornar .'·ivganc~a do a<·orucddo a s~n:f vi1,inhos, co1no cad;,1 dia lhef> ac-. rHt'Ce'. l': !Wndo 
,caso que o~ Tupinauíbás aéll1•.n1· seus concrarlos apercebidos·eo1n a su-a · cerca• ft'itH~ 1~
clles se a1rev1·1n aos '-""rcnr, farem-lhe por <h~ redor outra contraccrca. tl t! rarna, e <~sr1i ~ 
nllo5 nHlito liada ço1n nladeira, que 1nettem no chão,-a que chatuãt) cah:.<í ,.. pela qual, 
emqll:HHO verde, nãn h:i. consa q ne os ro1npa, e ficão corn ella st>guros ctnsJrechas dol>
conLrarios, a qual cairá fazen1 bl' ln chegada (1 cerca dos contrarios: (! de no~~e fallii<)<_ 
1nil roncarias , e jogão a!> pu ihas de parte a pa1·tc, até que os Turina1nbás ahalroão ª' 
cerca, ou levantüo cerco, se se não atrevem co1n elle,ou por lhes faltar o 111ant..i.u1eu10 .. 

, -
QUE Ta..\CTA- DE COH() OS COl'fillARlOS _ DOi TllPINAMBAS DAO SOBRE ELLES QtiA'NDO · SF;; 

UECOI.UElll~ 

Acontece muitas veze5 aos Tupinambás, qui1nd·o se vêm recolhcnd·o pat'a suas cas:is1.· 
llos <lS!ia ltos que <lerão cir1 seus contrarios, ajuntar-se grande sonuna dcll<~s, e Yiren1~ 
lhe no alcance até lhe não poderen1 f'u~ir; e scr-ihc 11cêessarl<> espct·al-os, o que fozcrn 
ao longo d'agua, onde se fortiticJo faze~1do sua cerca de caiçá ~o que fazem com muita· 
pressa para dormire111 alli seguros de seus coutrarios, inas com boa vigi;i ; 011de 1nuit~s 
' 'ezcs são cercados, e a perU1dos dos routra rios : rnas os cereados vêm por dctraz dc~la 
cerca a quern está de fóra, para en1oregare1n todas as sua.s frechas á vont.a<l c ; e Ot; de 
fôra não vêm q ucnn lhes atira ; e sê uão Yêrn apercebidos p~ra os abalroi.l re111, ou de 
1n:1nti1.ne11tos para continuarein com o cerco, se to1:nãú a rccolb.er,. por uão podcrcn1 abalroar 
aos Tupinan1bás, corno 4'Jttcriüo. 

I~ estes assai~os, que os Tupinambás, 'Vão dar nos Tupinaést e outrOi eont rarios seu!l,, 
lhes acontece ta1nbcn1 à elles por n1uitas veles, ·do que ticão rnuilo xnál tractados, se n~:9 , 
llãô ayisados prirnciro, e ª'>ercehidos ;- mai as n1ais das vezes elles são os que offcr1dern 
a. seus ioirnigos, e são 1nais prevenido! , quando se -.~r!" nestas affrontas de rnan_dar llC-
d1·r soccorro a seus vizinhos, e Jh'o ven1 loso dar corn rnuata presteza. . . 

Quando os Tupinambús e1'tf!o cercados de seus coutran os, as pessoas de mais auton
dades ci'entre e!les J hcs antlão prégando de noite que se es_!orccrn, e pelejem r:o~10 
hoas C<1Ya!leíros, e que 11ão térnào seus coatrarios ; porque mu1to depressa ~e vcrilo Ytn 

gad osZd~llcs, porque lhe:; nüo ta rdará o socco rro mui to; e as mesmas prégaçoes costumfio 
fazer quando elles tt~m cercado seus contrarios, e os querem ahalro:1r ; e antes que den1 
o assalto, estundo juntos todos il noite a traz, p3sscia o priuci pal <le redor ~os seus ... e 
lhes diz e1n altas vozes o, que hão de ta:ccr, .t; os avi1i.l I):JJtt qne se ap~rce b~o e cste3i\1>_ 

, 
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eolhiüo 11 111 lugar onde houYesse sombrn, e por este 1no~ivo prefcri5o en
terrar os mortos ao pé ele um un1buzeiro. E1n <dgun1as tribus as mulheres 
fnb ricavão 1uuÇn de barro, n'o ulras erfio os hon1<~ns que as fazião de rna
<leira, bc~n: con1.o as vasilhas· n.eccessarias para envasilharo1n as bebidas es-. . . . 

fl lcrta; e as mesmas prégações lhes faz, qullndo an<lão fazendo 'ªS cercas de caicfl, parâ 
que se animem, e f<•~ão aquella obra corn n1u ita pressa ; e quando os Tupü1an1bás 
11clcjão 110 cam po, andao saltando de uma banda po ra 11 nu tra, sem esta rem uuuca quê-
dos, assobiando, dando com a mão no peito, guardando-se das frcchas que lhe lanção seus • 
contra rios, e lançando-lhe ::is suas com muita iuria. 

EH QUE 'SE DECLARA COIUO O T UPINA!\InJ QUE IUATOU O CONTRARIO, TOJ\IA LOGO :NOME, R AS 

CERE~lONlAS QUE Nl SSO .E'AZRM. 
• .~ l 

• J 

Costun1a-sc entre os T npinamhás, que todo aquclle que ma.ta contrario, toma Jogo 
nome entre si, mas uiio o diz seniio a. seu tempo, c1ue manda ~azct· ~randcs Yinhos ; e 
(~orno est~o para se podcrern beber, tingem-se á \'espera á tarde de gcuipapo, e come
~lio à tarde a cantar, e toda a noite, ~ depois que t<•n1 cant.'!do um grande pedaço, anda 
toda a gente da aldêa rogando <i o 1natador, qoc d iga o nome que tomou, uo que se 
faz de roga r, e tunto que o diz, se orde.nrro logo novas cantigas rnndadas sobre a mo rLe 
daquelle que mo.rrcu, e cn1 louvores do que rnutou, o qu:i l, como se acahao nquellas 
festas e vinhos. se recolhe para a sua rede, conJo anojado . por certos dias, e niio come 
nclles certas cousi.l s, •1uc Lên1 por agouro se as c~rner den Lro daquelle tc1npo. 

Todo o Tup!narnbá que rnatou na guerra. 'ou ern outra ,quulqucr parle algu1n con:. .. 
trario, tanto que vern para sua casa, e ,é, notorio nos n101·adores della. da ta l rúorte do 
coutrario •. costumão, crn o n1atador entrando crn c<1sa , :n re1ncçarcrn-se todos ao se11 
lanço, e toma.rem-lhe as armas. e todas as suas al l'<.l ias de seu uso, ao que elie não .ha 
de resistir por nenhum caso, e ha de deixar l ev~1 r tudo sern fallar palavra: e como Q 
1natador f~ est;1s festa s, deixa crescer o cabe li o por dó s. lguns -días, e como é granél e; 
o rdena. outros vinhos para tirar o dó ; ao que faz snas ,·esperas cantadas, e ao dia que 
i;c hiio de beber os viQhos se tosquia o 1nat:idor, e t ira o dó, tornando-se a cucher, e 
ti ngir de genipapo, o qual tarn bem se ri~ca cm algu mas par tes docor pocomodcnte 
de colin, en1 lavoures ; e <lüo po r estas ~arjadu rns unw tinta con1 que licüo \·i,vns, e cn1-
quanto ·o riscado viYe. o l.cn1 por grande bizarria; e ha alguns Ind ios que Lo1n~ riio 
tnnlos nomes, e S:! riscá rlio tantns vezes, que nüo tê1n parte onde nüo esteja o corpo 
1·iscado. • · · , 

Costu1nfio tainb<.'.m ns irmfis .dos 1nât:\dores fm:ercm llS més~as cerenion ias, qtié l1ze-
1·tio seus i rm.~os, tosq u Ütrl<lo-Re, e t.ingindo-se <lo geni p:rpo. e d~ndo n lgu ns riscos c1n 
si ; e fazem o mesrno pelos pri1nos" a que t1m bcm charnão irmtios, e l'azcrn ta·1nbern 
6uas festas {~om seus vinhos r.omo etles, ; e pa r;i t:c nüo sentir a dôr elo ri scar, se laviio 
i1 rimeiro muito csp:::ço C'Hn agua muito qu<'ute, corn q ue lhe enteza a cu rnc, e niio 
~entcm as sarjaduras ; mas muitos ílc~o dellas tão 1nal tractados, que se p0en1 en1 perigo de 
morte. 

' - ... . ~ 

Q\lZ TRACTA DO TRACT.4.:VENTO QUE OS T UP INAllfilA !; F AZEM AOS QUE CAPTl YAO, E A l\Hi i.UF.J\ 
ooÊ r,nr:: D.~o. · ., 

o~ contra.rios que os Tnpinan1hás ra pt ivão na r,ucr:a, ou de outra qua lqncr mnuei ra: 
me1.tcn1-nos crn ' pr i !'ôes~ ns q11 11cs süo Cór'<las de aJp;oüüo·gro:.sas,' que para iS!IO 1.õ1n ni ui. 
Jo11çi1s, a que chorniiô rnuçura.na s, f<S quaes suo tccí~as cmno os ca t 'os dos cab restos de 
Africt1 ; e conJ ellas os at5o pela cinto, e pelo pesc()~O , onde lhe di:io rnuito bern de 
~ ;on1er, e lhe fazem born tractainento, at~ que cngordi!o, e estão estes capti ros para se 
poclcrern comer, que é o ílrn para que os engord5o; e como os Tupi namb~1s têrn este' 
' ·outrariõ's quietos, e b em se:;uros n;~s pris::tcs. diio ,a cada um por mulher a n1ais for
mosa n1oça, que ha na sua casa , com quc;n i;c elle :igozalh:i, _t.odl'!s :is vezes que quer, a 
' luaJ n1oç,a tem cuidado d.c o servir, e de lhe d:tr o neccçssario para c<nner, e hehcr,. co1n 
o 11uc o IA:!\' ,i.o cada horn , e lhe iazen1 1nui tos rcgalos. :E se esta :noça emprenha do que 
está t1rcso, como acontece n1uitas yeze~1 corno parr, cria a cria~ça até ida<le 'JUC se 
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· pirituosas, que filbricavao. com cert11s frnctas,. por meio da m·acera~fiQ, d1~ : 
quo se servi à o nas grandes solernnidíldes, ·e pnra ter a ng111L_ l)epois ela 
expulsão dos llollandezes,no seculo XVII, os Jesuilns intcrprendêrão dou
trinar na religião os In<lios de todas as Capitanias do Norte, e pára esse fim 

póde comer, que a offerece para isso aa parente mais cllegado, 'que lh'o agradece rnuito: 
o ciual lhe quebra a c:1heça cn1 terreiro corn ·as · cer~rnonias, que se adiante seguenA, 
onde torna o norneJ; e CQrno a criança é morta, a co1i1en1 assatla, e C•>m ·gn1nde festa, e 
a mai é a primeira que come desta carne, o que tern por grande honra, pelo que de 
mar~ ~-ilha csc:a pa neuhurr1a <:ria'?ç.a que nasça deste.s aju~tarnentos, qye não m~tern ; e 
a. ma1 que nao Coine seu propno filho, a que est.es Indios chamão cunhan1b1ra, que 
quer dizer, filho do contrario, têm-na crn . ruim conta; e en1 pdor, se o nbo cntregão 
seus irmõos, ou parentes corn nn1ito contcntarncnto. l\l as ta1n1>ern ~a algumas, que. 
t,omárão tainanho an1or nos captivos, que as t-O?nárU.o por niulhe1·cs, . que lhe d.t~rão 
znu;ito gcito para se acolherem, e fugircrn das prisões, que clles ·corttlo corri algu1na 
ferrarncnta, que clla~ ils escondidas lhes ·deriio, e J1l"c forão pôr no mato, antes de· 
fugir, n1:111tirr~cntos para o carninho; e estas taes criárão seus filhos con1 rnuito a1no r, 
e nào os cotrcgâJ'ão a seus parentes para os mata rem, antes os guardftrão, e defeadê
rão delles até serem moços grandes, que coruo chegão a essa id'ade, 1030 escapa.o da 
furia dos seus rontrarios. i\1uitas Yezes c! eix5o os Tupinan1bús de ~matar alguns con
trarios que captivárão, por serern rnoços, e se quererem servir clclles_,_ aos quaes crit10, 
e t'azetq tllo ,horn tractarnento, que andai) de l'~rnncira que ppden1 fugir, o que ellcs niio 
fazem ·por cst<\ rem á sua vontade ; mas depois quff este Gentio teve comrnercio com os 
Pvrtuguczcs, fo~giio de tcrc1n escraY?S para lh'os ycp-c}.crem ; e ás vezes, depois de os 
~nare1n, os matuo, por f.:zercin urna 1esta destas. 

QUE lltA{:T.:l DA F~STA, E Ai'PARATO QUR OS 7UPJ~A:ii.!JL~S F .iZEU PAR • .\. MATA1'EM EM TER-

R:EiR.O s~us COl'iTRARIOS. '. 

' . 
Como os '.!'upinan1bás Yên) que os con~rarios , que t~m captivos, ~stiio já bons para 

m&tar, orden:io de fazer gra11de11 festas a e.ada urn, para as quaes ha ~randcs ajunta- . 
1nentos de parentes, e amigos, que p:irA i s~o siio l'harnau}S de trinta , e quarenta legu1ts, 
para a vinda dos-quees íazr.n1 ~randes vinhos, que hchen1 corn grandes festas; nlas.. 
fazem-nas n1uilo rn.íl iores para o dia do sacriíicio do -que ha de padecer, com grandes 
cantares, e a vespcra em todo diit cllntüo, e bai1ã.o, e ao dia se hehern 1nuitos vinhoS" · 

\pela rnanhit. corn mote~, que dizem sobre 1\ cab~ça do que ha de padecer,·que ta1nb~ni 
. bebe co1n e1Jcs; J~ os que cantfio 1\tr.d;io ne~tn festa 5uas cantigas, vituperando o que ha. 
de padecer, e cxalçando o rnatado;, dizendo !'U3 !1 proezas, e louvores; e antes q-ue' 
hebi:ío os vinhos, untiio o cri ptivo todo eom mel de al)elhas, e por ci1na deste 1nel o 
c1npcnnão todo eom pennas de rôre~. e pin~io-no a lugares de genipapo, e os pés com 
uma ti11 ta YcrnJelha, e mcttem-lhc uma espada de pão nas m:ios, p:tra que se detenda 
de quem o quer matar co1n e!la, corno podér; e co1110 estes c:iptivos vêm chegada a 
hora ein que hão de padecer, começão a prégar e dizer gr~1ndes louvores . de sua pessoa, 
<li:r.cndo que jíl está vingado de quein o hc'\ de matar, contando grandes façanhas suas 
e rnortcs que deu . ao's parclltes. do matador, ao qual arncaça, e a toda .a gente da aldêa; 
dizendo que seui; pnre11Les o vingaráõ. E c<irueçúo a levar este preso a un1 terreir~ 
f óra da n ld(•a, que para esta exccuçuo está preparado, e mel.tem-no entre dous rnou
rõcs, que esu10 1nettidos no chão, afastados un1 do outro vinte palmos, pouco mais, ou 

-menos, os q uaes estilo furados, e por cada íu ro. mcttem as pontns das cordas com que o 
cnntra rio Ycrn preso, onde fica preso corno tou ro de <;ordas, onde lhe as ,·elhas dizctn 
que se t'urte de Yer o sol, pois terno fim L~10 chcgndo; ao que o C<'lptivo res,ponde con1 
grande corage1n,_ que.: pois . . elle tem a v.ingan~a da. sul' _n1?rtc tão 

1

ce-rtQ., que aceita o 
1norre1· c.orn rnu1to esiorço. I!. antes de lhe chegar a e1ecuçuo, conte1no~ corno se prepara 
o 1natador. · 

Qt;E TRACTA DE C031'0 SE ENFF.1TA E APPARATA O MATADOR. 

Costu1ni10 o:; Tupinarnbfl s, primeiro que o matador saia ao terreiro, enreital-o rnuito 
bem, pi11tal-o 1.;orn lavores tle geoipapo todo o corpo, e põern-lhc ua cabe1;a urna canl-
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nptendêrão a lin.gua 1'upi.ç; q11c veio por esse, n19tivo n.se-r geral, por ·d.c-. 
curso· de mais dc~ seculo '~ rncio, e-alé 1755, en1 que &!-rei D. ,José ordenou, 
qne todas as scnteoças,e escripturas,serião exaradas ern li ngua po'rtugueza, 
sob pena do nullid?de. Os 1'upina1nbás, que ainda exisle1n, cultivão os vi-

puça de pennas arnarcllas, e un-\ diadcma, munilhas nos braçps, e nas pernas, das: 
1nesmas pennas, g1·andcs ra1b1H~s de contas brancas sobraçadas, e seu rato· de penn:ts.
de ema nas ancas, e uJna espada de páo de arnbas as mãos n1uito tlcsada, n1archctada 
com eoutinbas hrlncas de huzios, e pintada corn cascas de ovos de côrcs. assentado tudo, 
crn lavo res ao seu n1odo, sobre cêra, o que fica mui igua lado, e bem feito; e no cabo 
desL:t espada ten1 grandes penachos de pennas de passaros feitas crn 1nolh(}, e depen
duradas da cu1punhadura, a que elles charnão cm.bagadu ra; e co1no o matador cslá 
prestes para receber esta honra, que entre o Gentio é a rnaior que póde "Ser, ajlHltào
~e seus parentes, e ari1ígos, e vüo-no buscar á sua casa ; · d'ondc o vern . ac:orn.panhando-
com grandes cantares, e taugere~ dos 'seus huzios . gaitas, e titntbores, charnando-lhe
bc1naventurado ; pois dHigou a ganhar tamanha honra, conw é vi ngar a rn.ortc de seus 
antepassados, e de seus innãos, e pa rente's ; e conk este estrondo entra nO' terreiro da 
execução, ontlc está o que ha de padecer, q ue o está esperando com grande coragcrn 
con1 u1na espada de páo na mão, di.:tnte de 'luern chega o matador, e lhe diz que se de
fenda, porque vern para o rnatar, a quern respontlc o preso com n1il ronca rias ; ntlS o 
solto re1nette a clle conl a sua espada de an1bas as mitos, .. da q11al se· quer desvia i· o· 
Jlreso . para algurna banda:, rnas os que tê1n cuidado das corct1s :puchi\o por eUas de féiçi\o, 
que o f:.izern esperar a pau<:ad~ ; e acontece rnuitas veze~ que o p·resó prirneiro que'. 
u1orra, chega com a sua cs 1~ada ao matador, e o Lr11cta rnutto rnal. sem. en1ba rgo de lhe 
não deh:are1n as cordas chegar a elte ; por 1na is que o pobre trabalha, não lhe ap roreita ; 
porque tudo e d ilata-r a Yida rnais dous credos, onde a rende nas mãos do seu .. 
1nin1igo, que lhe fa-z a cabeça ein pedaços corn sua espada ; e eomo se acaba-esta cxeouçZio, 
tirão-no das r.ordas, e leviío-no on~e se costuma repartir esta carne ;. e acabado o matador· 
de executar sua ira no capth'o, to1na logo cn~re si .1lguin norne, o qual declara depoi's. 
<:oru as ccre41ionias que ·ficão drtas atraz; e vai-se d~ terreiro. recolh(~ l' para· o seu lllnço, . 
onde tira as arrnas, e petrechos corn que se enleito.u ; e a mesrna honra ficiio· rccebendo
aquelles que p1·i:neiro pcgárão tios captivos na guerra, do .que toiniio tamhetn novo nornc; 
con1 as mesmas festas, e ccrc:nouias que já ficiio d itas ; e que ~e não faz com rnenos al.vot·oço· 
que ao3 pt'opdos 1natadores. 

' . -E l\1 QU~ SE DECLARA O QUE OS TUl'I.NA1U1 .\ ~ Jl'AZ:S'.K DO COX-Il\ .. \lUO QUE HAT.\R .\ ~)~ 

Acahado de . n10,rrcr C!itc preso, o espedação logo os velhos da aldôa , e ti ruo-lhe at" 
t1·ipas, e. fressura, qu e, 1nal Javadas, cozern, e nssilo para corncr ; e rcpa.rte~se a carne 
por todas as casas da a idêa, e Jlclos hospedes que vierüo de fó ra a ver estas festas, e · 
1na~anças , a qual ci.lnie se C0 7.C logo para se co rncr- nos mes,nos dias de festas, e outra 
ass:io muit1 :1fostada do fogo, de rnaneira que fica muito tnirrada, a que este Gentio 
cl11ma rnoquc1n, a qual se não come por man tiinento, senão por vingança ; e os hon1eos 
mancebos, e rnulheres 1:noças proYcto~n:a sórnente, . e os yelhos, e velhas sào os que se 
n1cttern nestt\ ca rniça muito, e gua i:d8o .alguma, da assttda do n1oquern por reliq uias, 
para co1n clla <le novo tor11nrcJ11 a fizer testa, se se não offcrccer tão, cedo \ 111atu r~rn 
ouiro contrario . E os hospedes que vierào dé fóra a vêr esta fosta levão o seu quinhüo 
de carue, que lhe dert10 do inorto, ass&da do n1oquem para as suas aldêas, o;idc conH> 
•~hcgão fazem grandes vin hos, para com grandes festas, scguudo sua gentilitladc, os 
beberem sohre esta carne hutnana que levüo, a qual repnrtem por tod3s os da aldêa , 
parn a proraren1, e se alcgrarcrn c1n Yi11gnnça de seu contrario que padec~u , con10 
fica dito. 

Acontece muitas vezes cnptivar u 1n Tüpinan1b:\ a Uírt con trario na guerra, onde°" 
ui:ío quiz urnta r, para o trazer capHYo para a sua ald<~a, onde o faz cngqrdar com as 
cere1nonias já dcla radas, p;tra o dcix.ar n1atar a seu filho quando é nwço, e nfto tcrn 
idade para ir ú guerra, o qual niata e1u terreiro, corno fica dito, con1 as mesrnas cc re-
1nooias ; mas atuo as rnãos ao que lur de padecer, -para con1 isso o fi lho tornar uo1ne 
110,·o, e fic«r arntado cavalleiro. e rnui cstiniado <l c todos. E se este u1oço 1natado r, 
ou outro algum, se não qner rtscar, quando tom3n novo nom~, cont~ntão-se com se 
tingir de genira110, e deis.ur crescer o cRhcllo, e tosqt1ial-o, coru as cere1nonias atrai 
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vorcs de pri1neira necessidade, algumas arvores fructiferas, e algodoeiros-~ 
porém a caça é sempre a paixão, que ne.lles <lominn, assi1n que todo o 
anirnal que vêm n'um carnpo, considerão-n'o como se estivera no meio 

declaradas ; e os que se n sCito, quando tomão nome novo, a cada nome que ton1ão 
fazcru sua feição de lavor, que para elles é grande bizarria, para que se veja quantos 
1101nes Lem. · 

' . 
QUE l'RACT.'- DAS CRnE~IO~IAS QUE OS TUPINA.llBAS FAZEII QUANDO lllORRE ALGt'M, E CO!ltO 

OS ENTRRRÂO, 

E' costurne entre os Tupinamb!1s que, · quando morre qualquer delles, o leva a enterrar 
.en1brulhado na sua rede ern que dorrni'a, e o parente mais cbegaclo lhe ba de fazer a cova; 
e quando o levüo a enterrar vüo-no acor:npanhaudo rnulher, filhos, e parentes, se as tê:n~ 
as quaes vüo p1·1u1teando até a,cova, cornos _cabcllos soltos sobre o rosto, e estão-no pran
teanclo até que fica bern coberto de ·terra; d'ondc se tornüo para sua casa, oncle a viuva 

,.chora o marido por n1uitos dias; é se 1norrcrn as 1nulhercs destes Tupinarnbás, é costun1e .. 
que os 1naridos lhe fitçi'io a cova, e aj udern a levar ás costas a del'u11ta, e se não têm já ma .. 
rido, o irrniío, ou parente mais chegado, lhe faz a cova. 

E q uanllo n1orre algum principal da aldêa ern que vive, e depois de morto alguns dias, 
antes de o enterra rern fazem as ceremonias seguintes. Prin1eiramente o untiio con1 mel todo, 
e por cima do rnel o crnpeanão con1 pennas de passaros de cô rcs, e põe-lhe uma ca rapuça 
de penna na ca beça, e todos os rnais enicites que cllcs costurn~o tra:-:er nas suas .festas ; e 
têm-lhe feito na mesma casa, e lanço onde cllc vivia, urna cova rnnito tunda, e grande com 
sua cstacaua por de redor, para que teoha a terra que não caia sobre o defunto, e armão
lhe sua rede embaixo, de maneira que não toque o morto no chão ; en1 a qual rede o 
1nettem assim enfeitado, e põem-lhe junto da rede seu arco, e frechas, e a sua esp_ada, e o 
nlaracá con1 que costun1ava tanger, e íazem-lhe fogo ao longo da rede para se 
aquentar, e põem-lhe de comer ern um algnid:u-, e agua en1 u1.11 cabaço, como ga llinha; 
-e como esta n1<tla lotageru está feita , e lhe põem tan1bcrn sua cangoeira i:t;I fumo na 
rnào, lançã6-lhc n1uita iornrna de madeira igual no andar da rede, de n1ancira que 
não toque 110 corpo, e sobre esta madeira muit.a somma de terra , co1n rarna debaixo 
prirneiro, para que nilo cáia terra sobre o detunto; sobre a qual sepultura vive a 
n1ulher, corno dnntes. E quando rnorré algum m()\'-0, filho de algu1n principal, que 
nfio te1u 1nuita idade, 1nettem·no em eóearas, atados os joelhos co1n a barriga, cm 
urn pote crn que elle caiha, e cnterrão o pote na rneiima casa de.baixo do chuo, onde 
'º filho, e o pai, se é n1orto, são chorados muitos dias. 

-OUE Tl\ACIA DO SUCCRSSOR AO PRINCIPAL QUE Jl01l1'EU, E l>AS CEREMONIAS QUE FAZ SUA 
MUJ.HEll, E AS QUE &1: J'•Zi:ll POa lilOll'I& l>El.LA IA!'ttllEl\I. 

Costurnuo os Tupinan1bás, quando morre o principal da aldêa, elegerem entre si 
que1n succcda eni seu lugar, e se o defunto tem filho, que lhe possa succe<ler, a elle 
accituo por sua cabeça ; e quando não é para isso, ou o não tern, aceikio urn seu it·mão 
ern seu lugar; e nào os tendo, qµe tenhão partes para isso, elcge1n u1n parente seu; se 
é capaz de tal cargo, e tem as parte11 atraz declaradas. 

E' costume entre as mulheres dos principaes Tupinarnbás, ou de outro qualquer 
Jndio, a mulher cortar os cabellos por dó, e tingir-se toda de genipapo. A.s quaes 
chorão seus rnaridos muito dias, e são visitadas de suas paren tas, e an1 igas ; e todas 
as vezes que o fazcrn, t-0rnão com a viuva a prantear de novo o defunto, as quaes 
deixiio crescer o cabcllo, até que lhe dá pelos olhos, e se não casa com outro ; logo 
faz sua festa com vinhos, e torna-se a tosquiar para tirar o dó, e tinge-se de no\"O 
do genipapo. 

Costurnão os lnd.ios, quando lhes morrem as mulheres, deixarem crescer o cabello, 
no que nõ.o têcn 1.en1po certo, e tingen1-sc de genipapo por dó ; e quando se quereln 
tosquiar, se tornão tingir de preto á vespera da festa dos vinhos, que fazem a seu 
niotlo, cantando toda a noite, para a qual se ajunta rnuita gente para estes cantares, 
e o viuvo tosquia-se á ·vespera á tarde, e ao outro dia ha grandes revoltas de cantar,e 
bailar, e beber rnui.to; e o que neste díà 1nais bebeu fez 1n6r valentia , niuda qut~ ' 'omite, 
e perca o juízo. Nestas fcs~as se cant(to as :proe1.as. do d ~"ruuto, ou detunta, e dlS-

f;. 

• 



- 4- 4-0 - . 

dos 1n:ilos, e não duvidão mt1t.a1-o, con10 ao principio fazião." (V. ·Tupis; 
descendeutcs dos pri1noiros Tu1.>inarnhás ). 

Tupinaés (1) Costun1i10, uiz G11 briel Soares de Sousa , trazerem os ho-

que tira o dó·, e o mesrno dó tornuo os irrnuos, fi lhos , pai, e rniii do dcíunto, e cad;1 
um P<?r si faz sua festa, tp.1aucl o ti ra 0 dô <i pa rLa~o, ainda que o tragão por urua 
mesrna pessoa; mas este sc11ti1uc11to hoúverão de ter os vivos dos 1nol'los, quaudo esta vão 
doentes ; rnas silo tão dcsnn1oraveis os Tup ina1nbás, que qnando algu1n c:;tá tloentc, e 
Q .doença é comprida, logo aborrece a todos os se us, e curüo delle muito pouco; e 
e cerno o doente chega a cs~1r rna!, é logo julgado por morto; e não trabalhão os seus 
1nais chegados por lhe dar a viela, autcs o dcsa1nparào, dizendo que pois ha de n1orrer, 
~ n.ilo tc1n rcrnedio, qu.c, para que é <lur-lhe ele coin~r. nern cura r del lc ; e tanto é isto 
assi1n que rnorrcm muitos .ªº desainparo, ~ !evilo a entern\r outros aiucla vivos, pos·que 
eorno chega a perder a ta lla, duo~1io JHH ' rnorto ; e entre os lJortuguezcs uconLcteu 
inuitas vezes fazercrn trazer ác junto da cova escravos seus fJi.l'ra casa, pôr us ruulhcres 
os jnlgaren1 por tnortos, rnuitos dos quaes ti verão saude, e viYêrão depois rnuitos aHnos • 

• 
<!UE TRACT..t. DE COMO ENTRE OS TliPINAl\I B.\S U A ~IUIT05 l1A!i!F.I.UCOS QUE DESCE:-íDE31 DOS 

FRANCEZES, E DE Ul l Iz.iDl O QUE SE ACHOU .nt rro ALY O. 

A.i1)cla que pare<~:t í'ó ra tle propositp o que se conté:n neste Cílpitulo, pareceu decente 
escrever aqui o que ncllc se contérn, para se n1elho1· éntcudcr a natureza, e cond içfÍo. 
dos Tupinarnbús, corn os quacs os .Fn1ncczc::>, a lguns aunos antes que .)e povoilsse a 
Dahia, tiuhiio con1rr1ercio; e quando se i<1o para :Fninça con1 suils uâos carregi.ldas de 
'PáO de tinta , algo.dfío, e piinenta , deixavuo entre os Gentios aiguns 1rn11:cebos para 
aprenderem a lingua, e podcren1 servir na te1Tc:, quando ton:asscru <!e Frauça, para 
lhes i'azcr seu resgate; os quaes se an1ancebárl10 na terra, oudc morrêrao, sein se q uc
rere1n torna r pa ra Frauça, e vivêr<i(} co1uo Gentios com rnuitas n1ulhercs, <los q uaes, ~ 
dos que vi11h i10 todos os annos á nuhia, e <to IUo de Sergipe e111 ná·os de .França, se 
iuÇou a t•ra dos mainclucos, que lHlSt êrITo, vivêrl.'ío, e 1norrêri.10 CO!HO Gcatios ; dos 
quaes ha hoje tnuitos dos seus descendentes, que sno louros, a l\'Os, e sardos, e havidos por 
Jndios Tupin<trnhás, e silo mais barharc·s que ellcs. E uiio é de cspar:tar sercu1 estes 
descendentes <los Francezes alYos, e louros, }JOis que ia41ern a ~cus avós ; 1nas é de 1na
r avilhar trazcrern do sertão, entre outros Tupinanbái, uin n1011ino de idade de dez 
aonos para do1.e, no anno de :t58H, que era luo ~tlYo, que de o ser n1uito, nuo podia olha r 
-para a claridade ; e tinJ1a os (;ilbcllos da cabe\&, 11estanai, e sobra1icelhas tao alvas corno 
algoduo, corn o qual Yinha seu pai, con1 querr1 ci·u tao, r.aturaJ, que. toda a pessoa que o 
\'Í!t, o julgava por esse seiu o conhecer; e nao era 1nuito preto, e a n1Ji, que viaha na 
~ompanhia, era n1uito preta, e pelas iofonnaçõcs que se cnLão toruárno dos ou tros 
Tupinarr1bás da coinpanhia, achou-se que o 1pai deste Indio branco não desce11dia dos 
france-zes, ncrn elles i'orüo áquell<is partes, d'oude esta gente v .uha nunca; e ainda que 
este meniuo era assim branco, era n1 uito feio. 

Nesta povl)aç.ão, onde este Indio branco veio ter, que é de Gabriel Soares, aconteceu 
um c:iso estranho a urna Jndia Tupi11u1nh!1, que havia pouco tc1npo YÍIJra. do sertão, a 
qual ia para urna r o(:tl a buscar rnandjoca, levando urn filho de urn anno ás costas, qtJe ia 
chorando, do qual ·se enfadou a rnui, ·ele 1nancira que lhe foz urna cova corn u111 pá.o no 
chão, e o en terrou Yivo : e l'oi-sc a India corri <1s outras li roça, que seria du lli di stancia 
de um bom tiro de bornbarda; e arnti'lcou a 111andioca, que ia busca r ; e toruou-sc corn 
ella para casa, que seria d'oudea ct'ianc;a ficava e~1terrada, outro tiro de bon1harda; sobre 
o que as outras lndias, que virão esta. crueldade da rnãt, estando fazeudo a 1'..i.rinh:.l, se 
puzcrão a pi·atica r, rrwrav i!hando-sc do caso nconLecido, o que ouvirão outrt:s l nclias ela 
'1ncsma c<(SU l u <.lina~, e f'orao-1:0 conta r á sua senho ra, que log'O se inl'brrn ou do caso con10 
acontecêr11, e suhendo a verdade delle nw ndo.u a toilit a pressa desenterrar a crian

·~a.~ <1uc ainda achárao viva, e po;· ser pagã, a fe.i: báptisàr logo, a qual viveu depois 
St\\IS rnezes. 

(1) E tl QUE SE DECLAl~A QUE~1 sXo os AMOll'IR.~S, E C:"(DE VITElf. 

\.onvé!Jl arr.nmnrm os aqui os Arnoipir;~s. porr[lte descen 1 1t~1n dos Tupinambêis, e por esta
' r en1 ll•1 ir0ptc1ru c!cs Tu pin;i0s, alézn do lli0 tlt: S. Fn:ncisco; e p:~ss::lni,,s pelos T;.1pu yas, que 
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\~en~ , ~s cab~llos da .ca.beçn, ç()mprido$.at?· 1f1e cobritorn ·~S orellm~v.iuil? 
apara<los sohro ·eitas, e. âesafogado por d ian te~ e outros o trnze-1n ,topi1do 
sob!~~ ~s ore~bas, .~01no r,rencl111s ; ,.,.~ algu.ns tosqtJi~r.r ·~ dinnlci r,ª,at · ~s ·ort'.~
·Ihns sobr.é pente, e por detraz . ·(} cabcllo comprido; e a seu . tnodo, de 
uma:m~1~i_ra .. e outra fi~~ muito a~e,i~~~1,1 o.:; .. t •'. . ·i&,.• , ~ .... 

Sao Q~:'fup1na~s 1na1s fl'acos de a1Hmo,q~ue os 'fnpinambas, <le menos 
tra~,J~ de,m.enos fé e verdade ~.-.são. ó:>.11s j~pS d,~ n"toteia,,; e ·gran<4es:C'.attí-

' tores~'de chacotas, qu11si pelo mod.'! dos 'f upioambás: bai}.ão. cnção t} pe~· 
-0ã.~;:éÓn10 elles,e l:etejãQ e~ .sa lto:,,<~d~,o e~.les · ;. mas·nlio s-ão pescado/re~ ~~~.,,· . 
·mttr, como se achao nellé, ·p~lo nao haverem em -costume, por ser gente l.O 

, ~- ser.tão, e ésrnorcce-r.~m~ e.não P.e~c}icr sr-não nos,. ri9s d'e asua do_~e: · 1. :·,., 

Estes 'J'upi11aês. andarãc;> antigamente eorrendo totl~·rn costa, do, Brris1 t, 
, , donde forão '.secnpre ·Iantado.s do oútr~ ~enti~; ê"nl quem·ii-Oavão v.iii-· 

' ~ -
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ítcão em meio para orna das bandas, por estarem espaJbados"por.lo~a a terra1-0.e quenrtemo11 
n111íto que·.dizet' ao diante, nq cabo desta· historJa ·~a vitJo;e costumes dl> Gént10. . '. · · . . . 

·Quando os Tupióaês viviàé'ao longo do mar; r~sidião' os Tupinambás no sertão, onde certis 
_ al~ê,as detles forão' fazendo guerra. ~os Tapuy as'que ~n!•AO pof' vizinbos,ca que~ roriit(pe~
... g~1!1d.P por ~s~ç<_:> de, a•an(>s tão . r~Janu~n~r. q.u~:entrarao · t~n.to p~I~ .terr:à ~etrtr~~-f~ 

v1z1nhar ~(:)ll.l o lllo de ·s. Franc1sc(:}. 'E .neste temp<:> -0utros Tupínambás· fizerã-0 l l' aos· 
tupinaés de j unto dl) mar da Bahia;· oo'mQjâ HÇa· dit:o, os quaes oi'mettêrão. ~to "P. a terra 

. de.ntro, ~fá~yi~do-se <\Qs 'f.upina'n1:l~ás, qu~ tt>n,I~rão o.s, . camj~hos··~queJJ~s qué • iã~.~~uindo · 
os Tap·uyas, pel~ que não' pOdérà'b tornar •para 9 níar por- tel'em. dian~ os Tup1naês, que? 

· co1no se sentirão desapressndos dos 'fupipambâs, qoe os. lançárão .tõra da ril;>ejra do m~r ,;/J . 
souherãQ. <restes ~o~ros 'fupin~~mbks;, que seEujdl-0 os T{Ipu:y:~s~ .derão-Jbe:,nas ÇOffeÍª5. ·c·:apert~-

' • rão ·co~b ullás r1J~nlente; o que ta'mben1, 1izerão da sua parte os· Taptiyas, 1azendo-lbe crua 
~uerra, ao 9ue os Tu pinambás não )xldião N!sistir ; e Yendo-se tão apertados de. ~üs contr~-
1·ios, a'ssentarão de se p.ussaren) ela <i1.Hra .. ba1'id&:d'<> Rio de S~ Francisco, ondé se ~ntcntár.ão 
da te-rra, e assent á.rão alli sua vivenda, clíàmand(rse Ã-moipir~s, po1"0 seu"'priaêipel se chamàr 
l\moipi ra : .onde esta gente ~ultipli~~~u de .maty~il'a., que ~m :i,Cnllorea<J..o a9 l<;>ngo d~~te JUo 
de S. FranctsiXl, a. gue o (tent10 eharna o Para, .1n~_iS<leJtOO leguas, opde &:gota v1,.,cm: e·ficãc>i
Jhe em n·ohtari:t-' desULoutra p11rte do RiO,: de tnn l~do os '.la.puyàs, e de -Outr9 os ,~!J l?inaês, 
que-se fazem cr~cl guertil uns aos ot~~,~~o :i;qm e!DJ:>lfi'Cil;ÇÕ~s .·fiP $00.. lJl~'f·ª O\,lf~a, 

' · lian~t:f!do g1·an4es ~s~ l~~ nos c~tr.at1os. :?s~.JTI01.p1r~s ia'O.S _T.aptry·a~ qu,,~ ~ti:avesgãcn:t,'no 
em'·:, . dJa~; qie ~m.da casta d'.e arvores grandes;_ ettJO. fe1t10 (lca-atr,az declarado. · 

9 • '~ - • • 
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. 1'Çm os A.moipiras 3<-JllCsma Jing1ut~m,,que es. T!$in11°'bás; e a ditl'erença que ·t~m é em 
algur;-; nomes pro(:lrio8, _que n~>' ma~ el1~dEtm:::ie íikuto bem; e..têJn os· ~e$p)os eost~uµeS' o 
genültdade; fficlS SUO ni a l i. atralÇQados,e dê ·neobumA ré, nem Yerd.ad,~. '. " , . _ 

( . ~ { 

' , .. 

. . Na-;.terta, 9ode este Gentio ) ive êstão mu_i,.faltQS de ~errameJil~, i,XJr nlo terem ~n,mérci·o 
"°iii°rLugu.,.,~s ; e.• per(ados d• ne<>JSll\d•d• cortãO •• ar~ores "''""""'' rerraml!ntas d• , , 
fl • q~ para isso fazem; com o q ue"°' ainda ·qu~ eom muito tnb.afbQ. r~~ o m"8to para 
f~ . ~,êu,as roça.s ; d.Q que fanlbem se ~·pt'O.~ei~va antigamente tódo,_Q Ot,Jtro·íientíe, ante!> , 
qu· ·1mrtnlcasse com g6nte branca. . ' · · · ' 

E °'ta plantai:em na terrá a sua mandioca e leg1~1~es, cavào -n'~.l.la cóm u~~ pnr•s.Jostados 
agudos, !lUe ~he~ seryem de .e.nxad'f;ls. ·Os quaos ~~mot pJt,l\S .trazein. ô;cabelto .da. Cf!,beqa.;.c<.,.d'o, . ' 
1~ aparadri aó luri~o das orelhà~, e as mulheres tra:r;etri t>s ca;bellos (;ompridos,co1no ~s 'l'Ui>i-
11~amliá~. P'ese_a eite Gentio oon~ unS.:~sptn~os to~s q~ lhe sr,rvem <;te anzóes,. C!QID qqc ·ma
tao mutto perie.,·~ ·~ frecha, ~ara o Cfll<' sa;o 1nu1 ·cet1e1ro.st e para. 'tr,lata1:em JJ1!11t~t ~ª~· · . · 
Traz1~m os ArtKHplri>s os beiços furados,e' pedras nelles Ct)mo os !fup1n.ambas; pintão-~ de 

gel}!papo, e en t'eitão:-se con1 ellcs ; e usão,- Jlll g~er~a tamh9res quç faz~ni de um sü .. p~o,qu1} 
cavao por dentr~1 po•n -fogu tantn, até que)ficãç, 1n•11, ·1te lg~dos. 1>~r<.r1.1ac&~ão muito l~m; na 
rncsroa guerra uSão rle trorhijetas que fazcni do-uns bu:úos ~1'andt.S furaâos, o.u da eilo nn da 
p~rna elas alimaci-as q~~ rnatão,a qual lav_r·i10 e en:;as~o 1.-' lll uni pão. En:1, t~1d.o?, PJn i~ se:i;ue~ 
o~ cos.t11.rnes 'r\•)S . Tuptr'la!n ~>iÍ~ , (lSs11:n, 11a g~1~rrn ·e011i.o· r.1~·~)'1'Z , , <.lns ~q-~oe~ tic:1 <hto h1rga1nento 
ri o se~ t1t1~!<?· F:~tes Anvnpara& ~ên} p<J r vizinhos.. no\ se1·lào detniz· de~1 011tro.G1·ntro, a que 
c hamno t o1 r<>.1 :tras, con1 q uem t.t•n1 i.;ucrra cn:d1nan ;.t,men-te, e se. 1t1;iüu;, e i>Qineni,uns ao~ 
outros conl mµHa crucld.içlQ1 setn percloS1ren1 as vidas~quand(fsoea~ti'\"ão. _ , · · ."' ' "' 
. ' 56 
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nhnndo, por suas ruins condições; <lo que ficár8o rnui odiados ele todas as 
ouln~s naeõP-s do Genlio. · • 

'fraz csle tientio os beiços furaílos, e pedras ne11es, ,e no rosto, como os 
'l'upi~1.an1b~~S; e ainda, se fazern l_l)aÍS furos nelle, ~e . faze1n mais bizurros~ . 
ft · q11and1l se enfeitão o faz1-frn ria fór-rna dos 'fupig~arn~.ãs, e trazern ao pes:. 
toi;o colJares de dentes dos cunlrarios, corno ell~s, e na guerra usão d()S_ · 
1nes1nos tan1bores, t.rombetas, buzinas.que costurnão traz.er os 'fupinambás; 
os q11aes são n1uilo mais sujeitos ao peccado nefando, do que são os 'fu ... 
pi11n1nbás-, e os que serven1 de tnaclios se prezão muito disso, e o traclão, 
quando se dizem seus louvores. · 

Q11andoesle Gentio anda em algum ~1minho,ou se acha em parle onde lhe 
falta fogo,,. esfregando urn páo rijo, .,que para is:;o trazem, co1n f rechas fen· · · 
tli<lns, f~1zetn t1cender, esfregando ri1uito co1n as mfios; àlé qüe levanta laba· .. 
reda, o qí1al fogo pega nas fre:chas-. e <lesta ml\nei'ra -se remedêão; do que · ,.~ 
lan1bern se tiproveitâo os T11.pina1nbás, quando lêrn necessidade de fogo. 

Estes Tupinaês, são os fronteiros dos 'fupina1nbás, co1n os quaes forão 
$empre apertando, até que os ílzerão ir "izinbar co1n os Tapnyas, com quem 
tên1 sen1pre guerra, sem cntend~rem em outra cousa, da qual Sêthem como 
lhe ordena a fortuna. IJesle Gentio 'fupinaês,ha já 1nuito pouco, em com· 
paraçiio do rnuito que houve, _o qual se consumio cum fome~, e g1Jerras, 
q\le ,tiverã~ com .seus vizinhos, .de urna pnrte, e da outra. Costumão ~stes 
Jndios,nos sel:ls cantares~tangerern cotn ut11 canudo'de·ulna canna de seis'a . 
sele palmos de comprido, e tão gross<.,, que Ci•be uln.braço, por grosso que 
seja, p<\:j dentro delle ; o qual canudo é aberto pela banda de cima, e _ 
qu-ando o tangem vão tocando com o fundo do canudo no chão,e lôa tanto, 
como Oi sens tarnboros, tia man_eira qne os elles taogem~ 

Tupinambis. Habitaviio o rio Rea·t,até ao fim da cotnarca dos Ilhéos. 
Dividi~o-ie ern diffe1·entes r(lmos, sempre inimigos uns dos outros. 

1'·upiriaq_uis ou T11Spiniquins~Habitavão ~rn Por~0- Seguro.nas costas do~ . 
~ llhéos, desde 9 1·io Ca1~1arnú .alé -o'Cricaré,· vindo ijas ·vizinhanças de Per~ 
uambuco~ · :. ··. . · · "'', , ' · - · 

Estes lndios,erão etn grande n'1imero, e de todos ,os-barbaros passavão -., 
elles pelos mais opiniaticos. erri seu& erros,os mais vingativos, e entregues_ 
á polygamia. Reduzidos ao christianismo, se tornavão mui fortes na fé, em 
1noc.lo de 11ão . abjuraretn dos senli1nenlos, e crenças,que adoptavão. 

VivHio, em-·11tdéas cobertas de palhas, com uma J)(}rta na frente, e O!lt.ra 
atrilz, sem repartin1tnlos,que $eparasse os habitante$._ Suas ca·mas erão fei-

. tns dê'esteiras,sqspeusas no ilr, e aNtes q.ue se fosseórijeHar, acendiâo um~--' 
grande 'fogueír{1. pi~ra r~ão só a~11genl()r os mo,squit~s;:.co_m9 para os aquecer; 

J:l'uravão ~s orelhai e os beiços~ · e nos burttcos mettião roàellas ~e páo. 
Gostavüo de piptar o corpo, e davão preferencia á eôr preta, ou vermelha . . 
4:ouservavão-se·scmprc nús,á excepçâo do,, dias de feslas, qtie cobrião as par .. 
les pudendas, com pen nas de .passaros. Os homens tinhão cortados os cabellos, 
e1nqnanlo que ils mulhercs,os ·conservavão comprid_os e soltos. São doceis 
e suciave1s; e por isso os Portµsucze~; alliandô-sc com elles,çonfundirão-se 
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tt>m ~sl:i naçiío. U1na porção destes lndios. habitão ainda nos matos,enll·e a 
Bahin,e-0 Rio de Janeiro. 

1'upina1nbaranás. llabitavlio n comarca do Pará. 
1'upinaques. Siio ferozes, viugativos, irrefleclidos, e habitavão us pro-

xin1idades do Rio da Prnta. . 
1'upiois. J.:rão descendentes dos Gunymures. 
Titpis. liabiti.1dores dHs Guynna5 franceza, e brasileira:. Estão civilisadüs, 

6 vivem por diversos pontos do Brasil; os seusprimiti.voscustumes,erãocomo 
os demais lndios. Cada lribu tinha o seu chefe, q11e os dirigia na guer'ra. 
Se o chefe por velhice os não podia guiar, escolhi<io outro, lendo em vista o 
valor; e prudencia do novo eleito. Acorn1óettilio 0Jini1nigo á núite, e de sor
preza, e se erão vencidos, retiravão-sé, para em .rnelhor occasião o · 
ac.eunrnelt•,rem'. t)s contrarios presos,erãü assarlos e con1idos. ' ~ 

Uacarauhá. Indios bravos, habitadores entre os rios Jut·uhá e Jotnhi, 
na provinc·ia do Pará, que têrn ', por costume envonenatern as sellas 
. quando vão para a guerra. 

Uahupé. Indios, da Gayana brasiieira, habitantes das margens do rio 
"Qa.hupé, ou Uçaiari, que conflue no rio Negro .. Furão as orelha3, e 
l>e1~os, o meltern nos buracos uma pedra brànca, arredonllatla. Agora 
vivem nas povoações de Coanné, e de Sa~1ta Isabel. ·· < 

Uaiupis. lndios, das margens do rio Teffé, a,ffluenle do Amazonns. 
Achão-se civilisados.~ eo1npõem. a actual .população da v.illa <l '-Ega-:nv Pan\: 

Uamanis. lndios, habitadores do rio Cuari, actualmente civilisauos; re-
side1n com os de oulras tribus, na villa de Alvellos, no Pará. . ~ 

Uaporás. Erão agric11ltores, e residião e1n suas aldêf.ls, no interior: 
Uarihuá. lndios, lH\bítadores do ri·o :Uereré, tribulari.o do riã Negro, 

na Guyana brasileira. · 
, Ubirajáras. Pelo, sertão ela-Bahia, diz Gabriel ~Soares de Soüsa, além 

do Rio de S. Francisco, cpartindo com 9s Amoipiras, da outra banrfa do 
~ertão, vive uma certa naç<io de· gente barbara, a que chamão Ubirajcítas, 
que quer dizer ,senhores dos páos, os quaes s~ não entendem na lifigungem, 
com outra nenhuma naçõo do gentio: têm continua guerra co1n os An1oi· 
piras, e captivão-se, matão-se, e comem-se uns aos outros, sem "Ilenhu1na 
piedade. , , · · · · 

Estes Ubirajáras,nãovirão nunca gente branéa,nem tinhão ~1oticia della. 
e é gente rnuito barbara, da estntura, e côr ~o outro gentio, e traze1n os 
cabellos muito .compridos, ílS~im os machos como as fe1nea~, e não co~
sentem em seu corpo, nenhuns cabetlos que, em lhes nascendo. não ar-
ranquem. . 

Fazem estes Ubirajáras suas 1avourns, como fica dito dos Amoipiras, e 
pescão nos rios, corn os mesmos espinhos,,, e çoni outras a~madilhus,,que 
fazern com ervas; e matão muita caça, com çertas arn1adilbas que fttzern, 
em que lhe .facilmente cahe. . ,,. ' · . 

A peleja dos Ubirajárus, é a mais notavel do mundo, corno fica dito, 
porque u fazem com uns páos tosta<los, muito 'ngudos, ·de corr1primento de 
trcs palinos, pouco mais Oll menos, caua um, e são vgutlos <le a1nbus as 
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pontns, com os q,uaes at'irii'o it seus contrarias: como ··con'.l'pt~fihaes; e siio 
tão certos com elfes, que n<io errão tirQ., cotn o que tên1 gra11de chegada; e 
desta maneira matão tambem'a caça. que, se lhe espera o tiro, não lhe es
cnpa; ds qoaes corn estas ar1nas se defenden1 -ae seu~ contrarios, tão valo .. 
rosamenle,con10 seus vizinhos com arcos, e frecbas; e quando vão á guerra; 
Jeva . ca<ltl um.seu feixe destt~s. páos, ·éOm que peleja, .e com estas armas, . 
. são muito temidos dos :Aruoipiras, com os qljaes lêtn sempre guerra por 
uma banda, e pela outra corn un1as mulheres, que dizem ter u1ua só têta, 
que pelejão con1 arco e frecha, e se goveroão, e rBgem sem maridos, ~como 
se diz das Amazonas; dos quaes· niiú podernos alcançar mais informações, · 
nem da vida, e costumes destas mulheres. '' 

. .Uhaihá. lndios bravios, hahit.adures nas -Jnargens do rio Juruêoa, e · 
. Ariuos, na provincia de rt1atto~·Grosso. · ' 

Uialaens ou Yialans; Nação <le Indi-0s, mui numerosa, que se reduzio 
a·pequcn-0 nun1ero, porqne foi'destrui~n pelos Petiguares, ou Petivares, a 
quem os Portuguezcs excitárão, para que uns vendesse1n os outros. São 
barbar9s, porque se ·ma tão cruelrnente .. a si proprios. Sua resideqcia era 
em atdêas, proX'irnns dos, Petiguares. ,. · · . · . . . 

Uman. Indios, habitadores entre os rios Moxotó, e Pajehú, nas · adj a
rencias <la serra Araripe, erq Pernatnbuco. Anda vão nús, e vi vião con10 os 
demais Indios; actualmente vive1n ald,êa.dos, e empregados r1à agricultura,, 

• • ' 1 

ena caça. 
Urucuruni. Indios bravios, .da cordilheira dos Par.écís, na província de 

l\fatto-GrllSSO. ' ' ' .·· . . ' -~ ' 
· · Yapi~na. Indios da Guyaná brasileira, proximo ás missões· inglezas. 

• , Yott'Vé. Indios ind-0.rnaveis, residentes ~ntre os rios Paje~ú, e ~loxotó; 
perto · da serra Arnripe, conjunctame.nt'~ co1n · as tríbus Chocó, Pipian, o · 
Uman, ·que fallavão a mesma Jingua, e com quem vivião sempre ern · 
,g,qerra. Vivem de fructos silve~tres,e da caça, que comem assada, no mesm::. 
estado em que as rnatão. . , , .· · 

Xerentcs ·ou Cherentes. · lndios, residentes ao norte da província de 
Goyaz.. · · · · · 

Xúnbiuá. Indios do Matto-Grosso, a~hãó-se aldêàdôs de.sde 1715, nas 
aldêas d 'Almeida, das Lages, e de Semanc~lhe . 

' ' 
Utilidade tios lndios, em ·relação á · colo~sação -européa, 

que tem vindo para o B~asil. 
,.. I 

• 

O territorio bre!:ileiro, pela amenidade de seu clirna intertropical ,.e fer
tilifJnde do s<iJo, c:ortodo por immensos ·rios, foi seffi1)re destinado· pàra a 
agricultnr:i . O Indio, e o africano tiverfio e1n sorte,serem escoltüdos'llara o 
cultivo ons terras; pqrém com tarnanhos desconeertos . que o Iodio, pr~
curou e1nbrenhar-!;c, para fugir do est::r<ividão ~ que rnujto teaiia ~ O africtu10, . 
con1 menos recui·so, e em paiz descoohecido, carregou com · o trabalho, 
se1u que para o suhsütuir, se buscassern n1eios, á privar c1ue a agricul· 
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b~ra se n5o resentisse. como jú se vai sens~velmente observando, á ~prc· 
sen(ar U!Il futuro med·onho, ~e os poderes do Estado, não melhorar·lhe 1 . 

coudiciio. . · . . 
o " "" • 

Foi -em todos t~mpos, e em todf?· o mundo; a agricu.ltitra, a primeira das .. , 
artes humanas, e a mais proficua, niío só 'por sei· ella,,quem alimenta llO~ 
povos, corno a qne dá existencia, e increrneulo ao coff1mercio das nações; ' 
e sempre,quc defi nha ,· a carestia apparcce,e c<tn1 ella a ruina do povo. 

Niuguem nos diga,que ao melhoramento da agricultura,já se Lenhãoerµ .. 
prega·do os rneios á obter-se q decantado colonisação estrangeira, e des
pendido enormes sornmas,quando ''ernos,que esses meios.,nadn têm d.., real 
prodlrzido .. A.hi está fallanJ~ mai$ alto que tudo, a colollisa-<;ão, que se 1nan
t.lou fazer de ra-bichudos, nas ll~as Chi11us, que nã~o sãq . .outra COU:)~, q11:e · 
miseravets desgraçados, que nem para si pres,~<io ~ O Brá,sil despendeo mil ·e: · . 
tur.tos COI1tosinutihnenle, e O ministro, qoé teve, a infelii lembran~a, nada 
sofl'reu ern sua reputação, por hav;er prejudicndo ao lhesouro nacional. · 

A experienc_ia constante, nos tem convencido, que os colonos europeosi 
na maxima parte, que tern vin_do para o Brasil, são v.erdadeiros proleta
rios, vadios, ou antes as fezes do povo europêo .. que em lugar de virem 
ajudar-nos no rotenmento das terras, sotnos nós que trabalharnos para lhes 
<l<~r que comer: e elles, ern completo ocio, quando~não:promovendo assua- 
das, torrião-sé inunensamente exigentes, ~ serem por t~~ ~ban~onados\ . 

Não -negiltnos ser a col.onísa·ç~u. o ~elhor 1neio, e .'o que melhores re'.'" 
snltados póde offerecer á agricul:tur.ri, se ~ da ~:uropa' vier gente· honesta, 
~J ffeita á vida laboríosa dos can1pos, tendo-se convenientemente preparado 
o paiz. E qual é o preparo ,que se tem feito'? Qual a lei geral, e 1nfsmo mu
nicipal que, favureceudo, e garantindo a emigração européa para o Brasil~ 
tenha .ergo.ido u1n paradeiro 'aos desn1andos, e im_m-0ralidade da maxima 
parle dos eolunos, que nos t.êm vindo por tifo nlto .preço?! Que otilid~de· 
tem tirado a lavou ra.,com ft lei d~s terras? E para que_ servi ó a .. sua ctea.ção; 

.. ~eniío (H\ra monlnr repartições de luxo, com det.rim.enlo · 9os · c~f(es ·, da. 
1u1çfio ! ·serA pnru preparar-nos á receber. rnelhor ooloriisação? Supµomos., 
que não .. Pela maneira porque s~ TêlÍ fazendo o engajamento de gente ~li· 
ro péa para o 8rasil, é urna co1npleta decepção,e jámais.produzirá o effeito, 
que todos nós desejamo,. 

Enlrão os navios carregados de gente, e sobre o mar, ticão um e dois 
mezes, á espera de quern n vá resgatar, pelo impo~te da .passage1n .. . Cgm· · 
pria ao governo ser quem se incu1~1bissfl! de indern~jsa.r o transporte dessá 
gente. e 1 he dar o destino couYenientt}; poréni isto n·ào açontece. Os que . 
vão para o interior trabalhar o'te.mpo preciso, á pagar··a qnantin dada pelos 
transportes,' são mal · ngasalhttdos, 1n é1 l tratados, e mui.tos têm morrido · 
á rningua, porque nioguem olha para elles; o que pr~va é, que nas sci~n· 
cias praticas~ n1uitas vezes as tbeor'ias talhão, e corn bem pezar nosso di-: 
z~rnos, que ellas Lôm f11lbado ei1tre nós, quando a necessidade as tem posto 
e1n execaçAo. Para termos colonisação que sírva ao Brasil, é necessario, 
que ·o governo brasilei ro mand-e,. pri1neiro que tudo; levantar a topogra
pliia do .paiz, e dcn1arcar boas .t!:}rras, accessi veis, .para ns dar de graça ao 
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estrangeiro~ no mesmo tempo, descr~ver a natureza do solo. as producçôes
provavei.;, a naturezà do ·clima, e suas variedades, e tudo, com a m<lior 
exactidão, afim de que o estrangeiro,não ~e supponha logr;1do, e u~m se 
possa queixar. Este trabalho, assim preenchido,e posto em allemào,inglB!:, 
france:i e portuguez. se mande espalhar pela Europa, declarando·se ao 
mesmo ternpo a liberdade do culto religioso, porque que1n necessi ta de 
braços estranhos, não deve coagir as conscieucias. Adrnillir o casamento 
civil, e a tolerancia nesses contractos,, bem como os promover, dando. pre
ferencia nos ernprego:; aos homens ·casado5. Ao rrãesmo tempo, que estas 
medidas se levarem a effeito, isente·se do recrutamento, e da guarda nacio-
nal a todos, que se empregaretn ,no amanho da~ terras; bem como deven;i 
os poderes do estado se esforçarem a·o apparecirnento da lei de naciona
JisBção, que COD"Ced·e 80 emigrado, CllffiO, brasileiro ·naturaJisado, todos OS .•. 
direitos, e regalias do brasileiro ni~to, pàrii que, estando a par um do outro, · 
cessem as rivalidades entre os nascidôs no Brasil,e os nascidos em paii ·es·· 
trangeir1J. Esta lei de naturalisação, que tantos beneficios produzio aos 
Estados-Unidos da America dó Nl)rte, que os collocou no numero dos pri
meiros Estados do rnundo, necessariamente ba de trnzer para o Imperio do 
Brasil as mesmas vantagens, porque ninguem, que não tem interessc~s im
mediatos sobre am objecto, se uão _póde empenhar por elle. Convém. aos 
Brasileiros, que se acabem com as -rivalidades impoliticas, e em tudo re
prehensivel,entre os nascidos em Portugal, e no Brasil, porque, a não se 
dar de mão a essas ninharias vergonhosas, entre duas nações ·irmãs, as 
cousas pegnanecerã6,como d'at1tes. Os Portuguezes, fatiamos com impar
cialidade, e1n geral são laboriosos, ·e mu_i con veniHotes no Brasil; porém ill_l- . 
porta,que sejão aproveitados ein suas profissões.No Brasil,são elles aquillo, ' 
que o governo qu·er q11e sejiio; _e nós· não nos podemos queixar, do que 
por ahi vai, q11and() ô3 que gover~ão de n:tda se importiio. Se çom um 
simples ti't11\1) de restJcn:-:ia, .g_ozassemos · em paz, de todas as vantagens 
sociaes, e, com o pretexto de ºestr.,ngeiros, 'pàra çousa alguma fossemos ' ,, 
chaqiados, quereriarnos s11jeitár·nos aos onus da clda<líio bra~ilciro? 
O portuguez. pelos la:os de sang11e e de fa1nilia, nunca será rQputad~ :es-· 
trangeiro no Brasil. Com a lei póis da nacionatisação,os pretéxtos d"esap ... 
parecerão, e lollos nós seremos Jlrasilei ros. cotn iguaes direito.s e· regalias, e 
concorr11remos par,, o engrantleeirnentu illustre deste ~bençoado puiz. 

E(n segun:io lugar deve o p:roprio ·governo, encarregar aos ministros, 
d'onde quer pro1nover a colonisação,de lhe martdar homen$ competentes, e 
~plo.> para o effeito,e depois d1~ os fazer vir ao Brasil,e lhes mostrar os ter
renos,e as vantagens, que poderáõ tirar os ernigrados,fazet-os voltar mediante 
ns instrucções, e conveniencias. que os tornem interessados, á convjdar 
f'amilids mornlisadas, e homens morigeradost proprios ao trabalho,á serem 

" transportados para o Brasil. _ 
E10 lugar de se mandarem os navios de guerra, para apodrecerem nos. 

lameirõi~3 do llio da Prata,rríanJ~·se-03 pi1ra os lugares d'onde se prorµova 
o eng:tjamento, afiin de conduzir as .familias estrangeiras, que quizerem 
vir para o nosso paiz; e deste modo, alé1n dil econo1nia,e bom traa~porte; 
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a nossa esperançosa marinha, muil() ·lucrará com as .viagens de longo 
curso. Em vez de se estar gastando inutilmente os dinheiros da naçiio,com 
agentes tractantes, em algumas cidades da Allemanha, para nos manda· 
rem,por preços fabulosos, os proletarios, que envergon~ão aos homens de 
bem que entre nós r.esidem, com vantagem para o Brasil, se dê a subven· 
ção promettida ao emigrúdo ; proteja~se, que 0 110 faltará quetn queira vir 
.adoptar a nossa terra por patria. Use-se de boa fé.e se pr~tique a verdade, 
que teremos colonisação proveitqsa. . · .. , · 

O descredito em que temos Ctlhido na Europa, tem feito, q•~ alguns go· 
-vernos da Allen1anha, principalmente o de Hanover. publiquem uecretos 
cnergicos,contra qualquei· emigração pnra o Brasil,, ameaçando os agentes, 
con1 itnmediata prisiio, e rigorosos castigos. ,A falta de ~segurança indi vi· · • 
dual, e o ;ibandono em que se tleixa o ernigrado, tem feito,que a imprensa 
Européa, publique continuamente inveclivas contra nós. 

Sem a lei de nacionalisação, nunca o. commercio n reialho s~rá . pur~· 
-mente brasileiro, e então qualquer que seja "a cspecie de colonisação será 
uma utopia; porque sendo o cornmercio a mais vantajosn das industrias, 
o estrangeir9,que .para o Brasil vier, ha de preferil-o, n qualquer outro ,em
prego, mórn1ente ao penoso lt'àbalho dos can1pos. Esta verdade é tão pal· 
pirnnte, que ninguem igoo~a, que o estrang~iro, que vém ,para o .Brasil,. 
embota carriponez. recusa ir para a lavoura, e na maior parte agglome· 
Jão-se nas capitaes; no fi1n de poucos dias estão toclos arrumadps nas 
casas de comrnercio, nas tabernas, nos açougues, em carroças, ou vagão 
pelas ruas a vender toalnas, pbosphoros. a locar pa11deiro e harpa, r·eale~ 
jos, e a atormentar os viandantes CO'J.l bifhetes de riías e Jot~ri'iis, perús, 
peixe, carvão, hortalice, que vão com-prar aos mercados, para revenderem 
ao povo, como se estes objectos, possno servir de emprego"s a homens 
possantes, dados em suas terras, l!()S utilissimos rnisteres da agricultura. 

Depois da cessação do trafico immoral de africanos, os especuladores es· 
trang~iros, voltando-se para outra imporli.tção de ,engajados, jnundão~no~ 
com gente apta para 8 prostituição, onde acabão em miseria, os dias riso.. 
nhos <le nma n1ocidade mal aproveitada. O Correio Mercantil do Rio de 
.Janeiro, de terça feira 5 de Julho deste anno de 1S59, revela.que da esta· 
tistica da policia se observa, que na freguezia do Sacramento da côrte, o 
numero das meretrizes sobe ao de mil~ das .quaes.novecentas são estran~ 

· geiraf .e apenas cem,sao das differentes classes, das nascidas no-BrnsiL 
Os homens, que vern comq colonos, depois de pngarem a passagem. 

gozão,da m~is arilpla liberdade no naiz: gar'antidos pelas leis, não são 
inquietados, e como não tôm que1n lhes to1ne contas, toruão-sê turbulen· 
tos e desord.eiros. Alguns, com tabernas ger<tlmente insignjficantes, vã<> -
revendendo a cachaça, o tabaco, a lenha, a farinha, muitas vezes a troco de 
furtos, que fazem os escrlJ.vos,e criados n ,seus senhores e <lmos. Sabe-se, " 
que esses estabelecimentos manhosos, são os reservatorios dos roubos,que 
se fazem a horas avançadas da noite; e no entnnto nem a policia, e nem 
as d~mais autoridades, indagão a origern da, fortuna, que seus possuidores 
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A err1igraçílo de proletarios e Yagabun(lcs, conl1rrúa. o os poJnrcs da na
ção 111\0 alleudc para ella, se1n fazer reparo, que vadios, e ·ratoneiros 
temos já de sobra, e não é necessario é~olonisaç<io panl ac~yo i r i l-os. 

E o peior ó, que toda essa gente,que ~nos· apparece, dP-testando·a enxada 
e o machado,detesta o trabalhn,e 1nuitissimo concorre para n .penuria dos 
genAros alitneuticios, que escacêão n olho.; vistos, porqae, dirni1iuindo os _ 
pro<luctores, cresce a multidão de consumidores, sem que aproveite ao. 
oousurni<lor os favores dados aos generus i1nportados, porquà só quern frl.}e 
ns vnntilgcns, si'io os ünportudóres,corno a oxperiencia o demonstrou. 

A falta de vigilancia, da pHrte dos ~11e governiio, e1n relação A gente es
tr1inba,que vê1n pnra o Brasil, .te~ dado lugar, a quA 1'nuitos,que têm of .. 

• ficios, os ab•u1done1n,par!l yi~eren1 de. tabérnas, ou de outras 9ccupaçõ~~~ 
ele ,que não têtn elles, o me,ng.r- e0,r1heêimenlo. · . . .. 

Cumpre, que se olh~ seriamonte para ó fulu.ro do Brasil, e se abandone 
esse jogo do tr~osacÇões inu-nhraes,a que se .. tem i1npropriarueot1J dado o 
nome de po.litica: e auenda o governo parà as necessídades <ln pov'o, ,e '!m· 

·quanto se n<'iO en1pregâo'.- OS meios razoaveis;e proficll03, para tenoos ·colo· 
nisaçiio pro'1eitosa, ler.o brcrno-rlo5 q ne · tH1nos et) ll'Q. nús, u 1na classe de va· 
dios, se1n nacionatidac,e, dados a todos os generos de vicios, e sobre quem 
ainda se não prestou seriHmci1te a menor attdn{:âo, que são ·os africanos li· 
vres, e os libertos, nascidos destes, que amonloa<l os nns grandes cida<.185 
e povouJos, a ~ituto de quilandeiros ( t ), não só são irnprouuctivos, e vi
ciosos, corno acouladores dos escravos, que para elles leviio, o que ródem 
roubar nas casas de seus senhores,não só 1utra nu.lrirao1 seus vicios, como 
repartirei~ co1n elles ; e niio seria m~lhor, que esses individuos sen1 na~ - -
cionaliJade, exolicos, fossem <ierrarnados pelos carupos á se ernpregarem 
nn i1gricultur:1 ! Se todo~ esses .va.lios e ociosos, e rnesmo os das' outras 
classes, que vi vern ,pesando á sociedade, s-e1n rneios de g;1nhar par:1 sus
tento da vi<ltl, e nen1 ernpi·ego. honesto', se occupassern n1) arnanho das ter:. 
ras, cerlê:lmente elles não sú vi~iri·iio na,, ábundancia, corno .º paiz ,, teria 
generos, com quú fazer face a~~ va:l.ore·s da irnpotl.ação estrangP-ira~ .· , , 
. o govern,o do Brâsil, ·até t•gora ,:só. ·s~ tern licnilado a gastar COIJl mãos,· . 
Jargas,e improficualnente os dinheiros · públicos, não só coln o ph<Últasma 
da colonisação, corno com oútras cousils Je nenhurna n.tilidade, c'Omo;P,or 
exemplo, a viagem scientifica, apparatosa1nonte decretaíla,qué () resultai lo 
prpvavel,que hade upresenlart é.,e~vergonhar-nos com o estrangeiro. Não 

• 
. 

. · ( i ) /\ ass('1nhléa, protinr.ial das A-lagoas, tomando em r,onslcff'ração a vida i 1nmo~al 
dos africa n o~ livres. fez pa&sar e1n ultima discn~são, no 01·çanu?11lo 1n11nicipal, as pro
hibiçi)1•s dos africanos Jivres nr-gociare rn por si, Ott inte1 po:-ta pessoa, con1 1-{e neros ali· 
n1en1icios : aos esc ravos de terP.tn casa pahlica a1Jer1a •. a prt>l<!X 10 <lt! qualquer rrabtr
Jho; a tpwlqn<'r indivi(luo v<·ndt"r obras on joi<1s <11~ on ro,q111! não s1·ja dP le i, e a ficar 
livre· a couc111TPncia para v1>ndt~r.e n1arnr i?àdo ne~ta tidad~ e seu inunicipio. 

lJe ha mui to tJUC sc1nclhantes n1eclillas (·r~io rr1:lamad;1s pol' ur na pop11la<;iio vicli
roa dos monopolis tas. lrtl ficant~s~ (' clt• . ..;sn sücia de 'escravos vadio.:>, 11ue crào ·º 1fóco 
ile quaula iln111oraliLlatlc havia utsla d daüe. _ -
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era tnnis proveitoso mandar-se colonos, para o r.uHivo dns ferrt\S. que nma 
coirnniss~10 á ap~1nhar borboletas, e oss~Js de anirnncs osbrug<1do~ pelos 
ur111Jú5 ! Se a r,01nrnissiio scienli ilca, fosse cxplonir as 1ninas dfl me
tacs preciôsos.e diarnantes, para nos d:ir u1u ven.la1Jeiro couheciinento tlêls 
riquezas dcllas; dernarcar topographican1eote o contíneu te brélsilciro, 
para f;1 cilitar <'Os geographos, o coahecitneuto da nossa terra, ni ui provei~ 
toso seria; porérn gastnr-se tantri dinhei ro , com a clllssiíicoçxu dns plantas, 
já por dnu1ais estud<1das, 11ão só pelos natu l'ali:>tas e3Lrangeiros, corno por 
nlguus dos nossos sabios; apnnhiir borbolHtas,e ossos, sabe D1~os d<-~ q1~ern, 
é u rnaior <los dcspcrdicios !!! t\ phytographiu no Brnsil;é de u1na dil'ficul"'. 
dade a toda a pi·ova, porque na rnaior parlo u~o são conheeidas,em todas 
as pr0vincias, pelos rnesmos no1nes; e assim. deixando duvidas, seria u1u · 
grande serviço feito á seiencia, se algué:n se propuzesse a indicar a syno- , 
nitnill Jns plantas do Britsíl, e sua· appiicação em. relaÇão usual á meµicina~ . 
o ás artes. 

A repartição das terras,é uma i_nstit11i flãO soperíl11a, e de mero luxo; eo 
unico prestimo,que lhe descobrirnos,é de servir de viveiro <le reserva, para 
onue suo atin.tdos., os que estào á espera de bons crnpregos. Não ha di
nheiro mais superiluo,que o que se gasta com um corpo diplomatico, der
rarnado por todo o mundo, e até 1nesrno por onde não ha esperanças~ 
que vá algum brasileiro, e nem de haver corn o Brasil, relações politicas,e 
commcrciacs, sómente para se ter a vangloria <lese saber, de quando em 
quando. que o rei de tal, oa tal estado, goza de perfeita sa11de, e vive 
como quer: a rainha fulana, pario um ou dous filhos, con1 mais~ n1enos
facilidaJe; casou-se o principe tal, con1 a princezu de tal, ou houve nn1a, 
-Ou 1nuitas morte:; nas pessoas reaes e5trJngeiras,_ corno se estas noticias. 
importasscrn ao povo brasi.leiro, para ns pagar com t5o subida sQn1ma ! 

Se entrartTill$ na ~eer~taria. do5 e3.tran'4eiros, verernos, qu~ t.HlllHlles pa-. ... 
peis sujos, o <le nenh11rna signrijcação, têm-nos custado 1nilhares de co11·~; 
tos do réis ! Nos lugares con.rpet'e.nte~ desta nossa obra, exernplificaremos 
coai docurnontos, os <le;;perdicios do po<ler. nas diffcrcntcs posições offi
ciaes, e por isso nada temos; porque as va-ria;; nd1ninistraçôes,não se tern ~ 
importado corno porvir da nação. Cada u1n <lo que cui<la, ó de si. Entrió 
13obres, salvas as ho11ro3as excepções, para o poder.e silhem ricos,c nisto 
é qnc está a v:.:i11 t;1gein das transacções,ou <l11s decepçú1~s por qúe passárão. 

En1 que paiz elo inundo~ se observa a in1rnoralidade, que se dá entre 
nós. com notavel reparo dos homens sensatos! ' 

Urn ministro da justi ~a. apenas sóbe ao poder, orgnnisa os tribunaes. 
nomeando os rnagislrados a seu geito, e logo que Hb~ndona o governo, vai 
advoga r, porque está convencitl-0 qu·e, nenhurn rapei por clle e .. ;cripto,uo 
carnc.:ter cm que se acha, járnais deixarit do ter favoravcl defer i1nento. o 
dest'arte seguro, não só pode impôr <i parte a som1na exorbit<lnf.e, q11e 
lhe hadc <lar, corno obrig<:ir ao magistnitlo <le saltar n1uitns vezes pt~la jus
tiç:n, para fu vorecer ao · rnandato <laq uullc, q 11u o cullo;:ou na pusii;ão 
·que tem. 

Q]Jtr1 ucr indivíJuo; con1 Jo~s df)Jo.; de hahi !idade, se tJrrHl entre nós 
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t1n1 finan ~e iro, un1 ~Jiploint\la, uro gran:le polilico. 1~-nia necessidade em
fi 1n , e qaando se lhe entrega qualquer ramo de administração, ou se in
cu1nbe 9e itlgum negocio sério, 9u nada faz. ou co1np-romctte o l?rasil ( 1 ). 

Eú1 verdade niio conhece1n-os ramo, algurn de publica a<l1ninistraçiío, 
que rnclho-r lenha desn1ascnrado·os nossos homens de estado, q1Je a scien
ci11 flu anceira. Porque se se estu c~ou u1n ou outro livro, e se re.citou um 
]1rilliél11te discurso na camara t~mporaria, frucl,_l de · rnuitas noites, é-se 
prc1t!.J1I)a!JO nas _praças, r.lOS salôe,S por . ÍUSÍgne financeiro ; e )ugo que 
• ~s~as lheorias são postas ern exeüuçiio. todas falhão.e -o. gran<ie homem de 
gahinete, nos mesmos lugares onde foi proclarnndo, -~ai edrejado, como 
jncapaz,c inepto. Tudó nosso,caminha assitn, por nilo haver discernimento 
na escolha dos hon1ens. T~ata-se de objectos secundurios, sem se allender · 
pttt'8 as IlBCess:dades do povo; e bem .S~ vê, que não havendo generos com 
tiue se permute. os metaes, quantos l1Ç>uvere1&J, hão <le sahir para os 
paizcs in1portadores. 

N1io ha nação alguma, por m!lis insigni-ficante que seja. que 'não tenha 
rendimentos internos, que a ahriguo dus évent11alidades.· O Brasil, ao con. 
trario, não 05 lem ; ~se tiver guerra com algurna potencia maritirna,' que· 

' ·, 

(1) O leito1· (l) estarâ lembrado <Io que lU"serrlo~ na nota da, pagina 377 do i. 0 tom. 
deli la nossa obra : cun1p1·e exeruplifkarn1os. Foi o Co'freio JJI ercaritil <los annos 
passados,q11eru d1•n a 1naior irnportancia ao actual ministro <la fazenda,a suppor-se,qne 
elle !U'ria uma t11•cessidade para o _paiz, se a coroa o chamasse para o seu la<lo, e é o 
Co1·reio ./f)ercuntil de 1859, que C$creve sobre o· mesmo homem o segui~te: 

' 
'· 

'Riú, IS. DE J'ULHO ·Dt t.859, 

O Sr. rninistro da fazenda passou hontem na camara lemporaria por nofas prova
ções. Na yespera o Sr. Pau1a Santos havia tl~1no11strado coiu o seu esclarecido senso 
pratico os tdstes resnltados que ha d.e til'ar o paiz da celehrc reforrna bancaria,que se 
proj1•c1a ~rigit· en1 lei_ do esta ~lo, contra todos os, in11!resses nacionaes. Honte1n o Sr • 
1'ilu l<'rau:~o <le Almeida não se conti!Dlou corn mostrar á ioda a luz a inexeqliibilic;lade 
dP!ile p1·11jecto. S. Ex. foi anais tyrannico do q,tte o Sr. Paula Santos: descarnou·o dis
curso do Sr. rnlnlsta·o do fazenda, tirou-lhe os pedaços emprestados de Roberto Peel, 
corlon-lh~ as declamações, e, exam-in-ando o que restava desse castello de palavras, 
provou <1ut> o Sr, rni.nistro commeuê1·a ea·ros graves·no 1nanejo. dos principios elemen-
tares da sciear.:ia ecouomka. · ' 
· O illustre depurado pelo Pará principiou por notar que o Sr. ministro da fazen<ela, 
tPn1lo rt' p :·odnzido no seu relatorittâs palavras do Si·. fiobl·r1-0 Peel,na sessão de 6 de 
~1aio de t8lt.4. esquecesse u1na das suas conclusões, que vem a ser <• quanto é f~ci l poF 

. tuna legislação hnprudent1~ cansar terrol'es panh~o~. 011 n:na -conínsão deplora vel na~ 
tra1!sacç()c.o; 1nonetaria~ do paiz, reconl1i>ce-se qnanto importa poupar os iutercsses 
p rh·;idos, o ftUe, alé1n de justo, é tH'cessarin,para q11c a cânsa.das reformas, e progres
f\Í\•os 1nclhora1nen tos.não· tenha que sotirer. não sendo conciliados com o respeilo de
\ ido á segurança, e felicidade in<livitluaes. » 

Mostrou '(llC, cmquanto llul>erto Pcel p1·ocedia a inquiritos, e provocava manifesta-
' ! • ( 

Ul PI.Ira qne oi; hpmens sensatos conheção o eomo somos ridic'Ularisado_s, e ·c~nfundidos~ 
consta-nes,qne Mr. S1sion, auto1· da galeria dos Homens lll ustres do Brasil, adm1tte a qua~ 
<1uer que. lhe torne cem oxe1uplares ' do seu retrato, o collocar, e com pomposa biographia, 
entre as porsonagt!os ill.ustres deste desafortunado paiz, digno de n1elhor sorte. Esta espeCll• 
hiçJ•) nlo éoutr~ oousa 1nais, que o efogio funebrc de muita gente ~saz conhecida .. 
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~he mande bloquear os portos á lh6 1priv3r, que entr.em generos de impor:
!<1çào para as ai fandegns do i1nperio 1 certissi1namente não terá rendi'íncn
los, corn que fazer face ás suas despezas,' a não querer apoderar-se das 
propriedndes dos particulares; purq11e, sendo todas as nossas cousns im· 
}»revidenfes, não se tem que1·ido crear rendas certas pnra '·o E:;tado, por 
qne só se olha para a indirecta, que é precaria, e fallivel. Para que o Es
.~ado pos~a lar rendas. certas, . convinha que se favorecc•ssem as artes, llS fn
bricns, a i'nd ustria no paiz, prohibindo as 1nnn11f11cturas estrangeiras, ou 
as <lifficultando de tal modo, que não fizesse conta ao fabricante rnnu
dal-as para o Brasil. Assim. não tendo ellitS livre .ei~trada. oas nossas l>l· 
fantlegas, por· serern preferidas as íabricadas entre nós, os arlistas estrdn
geiros, pela idéa de prefere11cia, e co1n a livre entrada das m·ate1·ias prirn<1s •. 
as viria.fabricar no Br3sil. O contrario ~ nos atontece, porqu.e tudo o que é 
estrangeiro, por peior que seja, tem preÍf~rencia no nosso,e.nbora superior. 

.A.nnualtnente reunem-se as ca1naras legislativas,e o tempo é coosurr1ic10 
em. discussões ociosas e han~es, sern que -aproveite ao paiz, e o m u ilQ 
que apparece são pensões. as rúais das vezes.a viuv~s qu-e não precisão ; 
.lo lerias, (revoltante imrnoralidaue) para coneerlo de igrejas, arranjos par-

ções da opinião pítblica, e de todos os intercs~mdos , o Sr. tninistro tia fazen<Tu n~J?a va 
esclarecimerllos. e isuffocava a man~f~!itação do bànco ;do Brasil. do primeiro .r.s1abcle- . 
cirnento de credito! •..• Etnquanto o primeiro declarava uma situação pf-ospera, e 
adequada para refonnas, o segundo a p inta com a!i côrcs mais nrgras ! •.•• E1nq11an10 
·o n•ínisll'O lnizlez p<•clia que se regl1iarisasse o banco, cuja carta linha findado a d1l
ração, e se pedia por isso a sua renovação, ó n•inh;tro Brasileiro. sení 1es~t0 iis.: car·~ 
las dos bancos, rasga-as ! 

Considerando o nteio circulante actnal, provou que elle só podia supcr<1bundar, ou 
porque as transac<;ões commerdaE>s dirninuissP.1n, Ot.~ porque, o 1neip cin:ul~utc au-· 
gmentasse a s'ua qualidade. · !\las, de1nonst!ando cônt dado~ .posili"os·, uão !JÓ que as~ 
tran-.acçfu>s aui:merll<irão,como que o 1nl'io circulante dhninuio, não h~ superabnndan
cia, nem conseguinten1cntt~ depreciação. E1n se~nida p1·opôz a segni.n te q~11•stãJ: Corn
parailo o ouro co:n o papêl-n•oeda. ha nn1a ditf~·rença entre a:nbos d'é 1:0()1º; 1nas ·foi 
o papel-1nol'da que diruiunio t.O<> /o do sen valor, ou foi o ouro que e!e\·ou o seu a 10º/.'l 
1"1.1rn1ulada a duvida, o $1·.· lt'ranc:> de Ahneida rl:!solveu_-a pela a '. la <.lo- ouro, f t111daado
sc no que se deu ~"' Inglaten·a.r>m i8i9. quando o banco s.uspeudeu o paga111cnto 
ena 1newes, e lia autoridade de Stwarl l\lill e 'M. Todke. · · · - .e 

Para sanar o mal da di lf~rença do papel-moeda. e elo ouro. só augmepto d.a produc
·c;.ão, e. ~.xroi·ta<;ão. só a confiança .rias ror<;a"• e i:ecurso~ do paiz. Siga-se o ex.ernplo 
dos E~:tados-Unidos, cujo povo não es1uore0e com "o.-,.í.nales que pa~sagéirauH•nte soffrc; 
um dia de catastrophes,é seguido de outros de 1rabalho, e de riqueza. Assim, o nuntt·ro 
de seus ban~os , que era de 1,398~•n1856, 1.~416 em 1857, 1,422 em 1.!S58, .em 1859 
.snbio a 1,lt76 ! O capital realizado, q111• e1n •1856 foi de 343.QQO.O,O.O de dollars, c1n 
i857 subio a 370,000,0l)O, crn 1858 a 394,006.000, e em 185\J a 401,000,000 .. 

~las, qoando se éldrnillisse que o 1neio circulante es1á th•preciado pela sua supera
hnntlancia; que são rea•.!s o,s rnales que carn:tã~ aos opcrarios, ftin::cio1~arios. com1nen:io. 
la\'Oura, lnciustria, e ao ~ovPrno, porque o Sr. rninisti·o da· fazenda nio curupr~ a lei 
de 1 l de Selcrnbro de 18h6. '~ue o 11111orisa a todas as operações de credito para <'le
' 'ar -lhc o valor? Porque, lon ~e (li c111npdr c<Jm este dever •. quer pelo contrario pt•r
peluar esta si ttiaçã1:>. deplora \·cl, aclian<lo por tres annos o ren1edio que lhe pnr('ce tã~ 
con \t~nicntc ·? 

0 Sr. F1anco ele Almeida, depois de consldcrar o l>anco d'o Brasil mais que unia 
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·iicu1ares ; e para as quaes o escravo, o Olho, n mulher, roubão a seu 
se1. hor, a ~eu pai; e rnilrido, p.ara, com a fortunn incerta, mclhorl1r de cir
curnsLnncias; Jiccnças (1 estuda ntes vadios·, para_ continuarem nas academins; 
àos vit1jantes rnagistra<los, para poderem i_r á Europa,corn os seus ordenados 
J)Ol' inteiro, subvenci.onar o thentro italiano, corn grandes quantías, para 
regalo dos poderosos da terrél, e desgraça dos pais de famílias, que condes. 
cenderr1 em sua J)ropria ruína. Dispensa as corporações de mãos mortas, da 
lei de amorlÍsêlção, para poderetn fica r de posse do céo e da terra. Sobre
carregar Q povo corn tributos novos, para lerem os 1ninistros mais dinhei
ros á esbanjn r(~m, e por fi m acabão o anno da sessão legislativa, com· a 
]ei do or~arncnto, que não é outra -cousa, que o mnn to esfarrapado, com . 
que 1e cobre1n os ministros.que co1n rnãos largas, achão no~ creditos .sup- , 
plementares, remendos para os rasgi"1es da lei do orcameoto~ E nô entanlo 
quasi seiscentos contos gasta _o paiz, nos quatro 1nezes legislativos. para . 
ser ainda mais sobrocarregado de i1n postos, e vêr as rendas publicas esban
jadas poraquelles,que vivem <lo suor <lo povo,eá custa dos cofres publicos. 

Voltnndo á colonisàção estrangeira,dire1nos que, nada ella tem· aprovei
tado, como era de esperar; .conv+m que se obste~ que a escoria da popu• 

instituição particular, puramente commercia1 , prova que é pela extensão da sua _ cir
culação, pelo pri\·ilegio de suas no tas 1-wretn recebidas na:S estações publicas, e p.elo -
i·esga te do papel-moeda, de qne P.stá encarregado, naais, ou lllcnos nn1 estabelecimenro 
ele cred ito nacional,que crcou inl~ re$ses fun1lado e1n lei, e em u1n contracto; e que por- -
tanto nãoôtvc ser sacrificado a t'~se mytho (jUe àpraz ao Sr. 1ninisu·o da fazenda 
chan1ar in t~·1'ts1e publico, S. Ex. fere o plano da lei de 5 de Julho de 1853, quer -reti
rando o papel-1noetla das caixas do banco, quer suspendendo o resgate do papel.d0-
go rerno ! · · · · 

Qua11to á ilnJ>raticabilidade da medida~ ella é rlc facil dernonstração. Como se adqui
rini o ouro para o f\lndo d isponível dos ban1~os 1 Sern 1ninas, co1n excesso de impor1a
t;ão, só por con1 pra, ou en1 pre!'I in10 nos mercados n1one1arios. tvlas taes recurso,; ~erão 
actuahnentr. inais que nunca d~sastr o:-:os, por causa dàs co:nnioções européas, al1! m de 
inureis, porq·ue o ouro importado :;cria dado cm troco das notas , e logo expOI·1ado para 
saldar a halan<;a do com1uercio 1 

Tocando de passagem na eerebrin.vlnterpretat;ão, o ill ustrc deputado fez sobresahii 
o.ab·•nrdo ele interpretar-se un1a lei ~ para coru tt.Mo c1ecutar-se sôniente depois qe tres 
annos ! 

Não poclendo o Sr. Franco de Almeida continuar.por <> ~tar n1 nilo fatigarlo, conclnio 
do modo seg~1 i nte: <<Se não considerassu o 1ninis t1' rio jil co1no· .u1n caclaver, que ainda 
não desappar<!Ceu da scenn, por lhe faha rt m o~ nl_timos offidos da caridade t:hr is tã, 
repeteria as seguintes pala1 ras d<• Jord Georg B_e11linck: << E' tempo de apear da admi
nistração sernclhan re nlinisterio, cm castigo de sua <léslealdade poli tica, de sua trai~ão 
paríl co1n os seus eo1n1n ittentes1 e pela clcshonra que prc1encle lançar sobre o pitrlamen-
10 , e o paii. • · . , ·-. · 

O discurso tlo illnstre oppo~ici onista, apezar de proíerido nas Uhi1nas horas da sessão. 
p1·enile11 a auenção do publico, que não ~e aus-co t~u dai; tribunas, e gal erias. Dentro 
da ca1nara lodos os ~ens coll<'gas o fclicí tárüo , e o~ Srs. 1ni11 i ~tros, <r ne tinhão de abai
xar a cabeça a ca(l;:i ins t<in tr. , corrid-os pelos olhares rnalignos dos propriôs 1n inh;lt•riaes , 
t'orão-se e~•gueirando, e desapparccerão,para u'ão ou vir por 1nais tc111po a refli1ação <los 
seus erro11 . 

• t.o~ tli scu r~tts <la opposição qncr ~aller ó publ ico con10 rr!ironcle o Sr. 1~1i nistro <l.i 
fazenda'? ~- atidôr!do pedir o cu et'lTtuncnto da dh;cu!'São. E' p1 ovavcl que hOJC élpp_areça 

• 
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]ação européa, venha para o Brasil, afim de o não empesta;r mais, do que 
tem feito eom os seus vícios., e crimes. Promova-se a vinda de homens· 
morigerados, e não seleralos, marcados pela policia oslrangei ra, como já 
nconteceu vir, entre essn escoria européa , um, cujo emprego na Prussia, 
era o de carrasco, que então a nossa terra lucrará. 

E1nquanto se não promove a vantajosa emigração para o Br~sil, com 
descripção e tino, volva o governo brasileiro os olhos, pa ra o in terior das 
nossas extensas rnalHs e ilorestas,e emprehenda cotn sabedoria .e interesse 
a catechcse, e aldêa1nento dos nossos indígenas ( 1 ), que abuntlão em nu-

• 
.. 

s~ 1nelhan tt> rcq11c1·i1nento, se a opposição não protesta r , impedindo de algum rnocfo' 
tão n~11~onho110 escandalo. , ·~ . . 

Encerre-se, porétn , o debate : . 1no~tre· o Sr. 1ninistro da fazenda quP. a sua eloqnf'ncia 
u~\o d~ para rriab de um discurso palavroso na 1nais gra vl~ ques t~o do seu lllinbnel'io, 
e na d1•ft!Za da sna 1nais estupenda conce1)<:;âo. O C{ue fi ca1·á patent'~ é que a oppo- .· 
11icão dcsrno1·aliso11 a refo&rn a banca1'ia, e rnostrou niais conhecirnen Lo do 1·sta<lo, e rc
c1irso do paiz,do que os ho1nens que se achão no governo desde o dia 12 de OezeuJbt~o. 

(1) No to1n. '2 • ., pag. 3~ da Re-vista do Instituto llistorico Geographico Bi·ati
lei ro, o i!lnstrado Co ncgo Januario da Cunha Barbosa, detnonstrantlo qual o melhor 
2i)'Ste1na de colonisar os f ndios,se exprime assim: 

O pon to. de que hoje nos occnpamos, é de certo interessante á prosperidade do Bra
sil, e l.1 5!\irn ta1nbem â de ou tros estado~. e1n cujas matas vagão milhares de naÇõe11 
Jn<l igena.,., p1·iva<las dos co1n!11odos da civilisação. O e'!criptor, qnc a presenta~se um 
plano beni conccrLado, para trazer ao gre1nio <la nossa sociedade tan101 hornenl4 pe rdi
d os pa ra ella, 1ncreceria nina c~ta Lua , ainda com mais jt1s1iça do que esses aíortunndos 
<111<~ descobrirão Ião \'ai.'tos paiz~s. Eu não pretendo a glo ria <le tocar a 1tjta e1n .,tão 
<li1Iicíl carreira ; e , posto qnc a philati tropia, e patriotismo me leven1 a n1editlr ch·
cu:nspt>ctamcnte ~obre tão nobre as~11 1npto, confe~so todavia que a sua difficuldade
~;obrepujit a!i n1 inhas [orças, qntbra-m·~ o anltno, é só po1· encetar uma discussão, que 
nos J)O~s.1 ditt' ltonra, dando ucca~ião ao desenv olvimento de novas, e anais luminosas 
i<léas dos nossol' sabios consocios, oxporei os n1eus senti1nentos, e o resultado de meus 
('~tudos sobre esta 1na1eria. ' · ... ~ 

Sou de opinião que a carnchese é; o meio o. m~l~ efficaz, e tal vez t1nico, de trazer õs 
1ndio!S clã brit'baridilde de suas brenhas aos co1n1nodos da sociabi li<lade. . 

t\ pola-sE' esta n1inlla orinião em .m ~li u;>s fac tos da fl istor ia do /Jrasi l .,· e posto qne 
ne!:e·; fi ! 11rc1n part i<'ularinente o~,Jes-u ítas , qoererei <J11e delles se colha o m~lhor de 
suas nii ssões:, regeitando-se a iuftuenéia poli lica, c1ue se arroga vão, e que íoi causa de 
n111ilos 1r:1 a-, tornos 11 0 systerna e.la civlJisação dos Inuigenas, e até rnes1110 de sua final 
eipulsão, . 

Para proYa de que a cateche~e é um 1nelo efilca1 da civili sação dos nossos barbaros., 
cita rei argu1nt!nto-; philologico", extrahidos d<~ 1nnitas olJ ras impressas, e manuscripta,, 
sobre as an issõcs no Brasi l. Le111hrari.> i em primeiro lo~a r o que escrev~l'a o grande 
Padre t\ ntonio Vieil'a , no anno de 1.660, :-obre as lll issões do Cea rá, ~!aranhão, Pará, 
·e l\io elas Arnazouas, dando con tas a el-rei de sens trabalhos apostvl icos. Não póde ser 
desprez111lo o test~ 1n u 11 ho deMe sabio varão, que tanto se desvelára sempre e1n susten
t ar a cau~a da ci\l i l isa~ão , e liberdade dos Indígenas ; clle falta a el-rei com o coraç.ão 
sobre os labios, e infla1n1nado daqrn~lle zelo que o arn1fH;úra das delicias de Luna côrte, 
e 111 que tanto fii;u rav<t pelo seu grande sabei-, lYtra as a ip l.' resas de incultas brenhas, 
onde foi vlcti!n.1 de iafini tas pri vaçõr. ~s. e de a1na:·gos desgostos. Tranicreverei snas 
palavra-1 ern abono <la 1ninlia opinião. --:- cc O fL:ncto corresponde ahnnd:1ntemente ao 
t raba!ho; porque é gra.ndf\ o nunH~ro d'ai!nas de innocentes, e adultos. que <l'~n trc as 
·1não~ ci os mis11lonarios, por 1n1'io do l>apt'is1no, ·estão quo tidianaincntc voantlo ao Ceo, 
sendo 1nuito rnaior a quantidade' tLos que, recebi<..los os outros .sacratnentos, nos deixã<>" 
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mero prodigioso, nai margens d-os rios, e pelas malas, e verá, que nes..ta 
tarefa catholica, e civilísauora, (não como se tem feito até agorêt), colher!, .. 

..... ' ... .. 
ta1nbem ce1~tas esper.an<;a!o\ de que se sal vão. Porque se bem ha outt·as nações de melhor 
entcndil11entll pa1·a perceher o~ 1nystcrios d& ft!, e pa-;sar da necessiclüdt~ dos preceitos 
â perfeição dolt conselhos da lei de Çhristo; não ha porérn n:~ção algu1na no mundo, 
que arnda naturalmente t'Steja 1nais disposta para a sa lvação, e mais livre de 1odos O!f 
hupediln~n(os della, ou seja dos que traz coinsig•J a natureza, ou dos que accrcsccnta 
a malida. -J<~steh são os fructos ordiuariOl> qu~ se tfllhein, e vão co111inuaudo nestas 
missõ~s, em que ha casos de circumstancias 1nui nota ''tis,cuj a narra~ão e historia. se 
offerecerá a Vossa Magestade, quando Déos, e Vossa ~fagestade for servido da que le-
nhamos mãos pa~a a ~eara, e para a peno~. • . ' 
. ·Virião a nosse proposlto moitas 11oticias, con1mnnicadas -d~ Bahia, de Pernambuco, 

do E11pirilo·.san10, do lHo de Janeiro. e. de S. Vict>nlt, pelos respei1avuis missiona rios 
Jesnitas rwlaooel da Nobretta, A lfonso ·nraz, Francisco Pires, Leonardo Nunes. Pe1·0· 
<~orr~a, e que se l~m na collecção ma111:1scripla das carta~ sobr~ t1 n1issão elo Bnlsil. <1ue 
foi da casa de- s. Hoque em Lisboa, e hoje é da Bibliotheca Publica do Hio d~ Janeiro; 
1na! eu t.e1no enfadar-,·os com esses eitractos, e posso bem assegurar-vos que el1t>ll ' 
~Qncordão na doutrina de que os I11dios do Brasil mais se do1nesticão pela catechese de> 
que pelas arn1as. Comtudo, para melhor deseovolvianento desta verdade, cumpre lern
brar •'l ue qnasi todas a!! nações J ndias, encontradas nas terras con1prehendi<las entre o. 
A1nazonas. e o Prata, se devem consiflerar como compostas de.homens apenas sahi<los 
tla!t rnãos da natureza; acostumados a su&tentar-se dos fructos-que .encontrão em su'as
divagações,, dá ca~a, e da pesça, ond-é inals abundantes se-UiP..s off~rcce1n, sem don1i~, 
(:ilio cert9, se1n patrla, sem leJs 1 sem ·v-e~tigios de qualquet· -'civilisação. A passügem 
repentina, portanto, de uma tal gente pàra o estado social, que ~uppõe111 muitos annos 

-de observações. e de cxperlencia, deve ser quasi impossivei, e até 'mesmo fatal. porque 
~S _relaÇÕft1 em que f'SlãO OS povos clvil-isados, assentão seore bases que totalmente 
fallão aos nossos Jndjgf'nas; seus raciocio1os são tão cultos como suas nect'ssidades; 
.eos llahitos de ,-jda errante, e seh·age111 têm formado nelles como uma nova na1111·e2.a, 
diffidl de vencer-se. Que cu1npre pois fazer em tal ca90? Aprov.eitar, do modo pos.c;ivel. 
e co1n leda a prudencia, esses filhos das br~nhas, proporcionaodo-lties um trabalho. 
co1npativel com os seus hahllos de vida, e empn•gaudo ao 1nesmo 1cmpo o maior des
velo na educação de seu:s filhos, nos cg1aes se deve firmar a maior espera11ça da desejada. 
-ci vilisaç}io., · , _ 

Para 1irha tal C'lnpreza a razio. ~oncl,uzjda . por mllharc!i de txem·plos, que a histo1·fa 
JlOS offerece, póde d<•scobl'ir, e corribinar tnefos que honrem a humanidade, e refutem 
.as idéas de àlguos escriptorfs, alh\s respeita veis, que, desesperando da rJv'ilisação tl<'s 
lndigenas, aconselhão a sua total clestrnição. Não pot.lemos lêr seio magoa o que te1n 
~scripto. e até mesn10 praticado muttas pessoas, que assim t~m declarado guerra <le 
~xlcrininio aos pobres lndigen"s; e ainda que a vlolencia os tepba feito retroi:.cdcr ás 
breoha!!, _e sertões, nluito dinlinuidos em stlas tribus, com tudo ainda restão Indigenas 
bastantes para se lembrarem de que !-Ião seus df'clarétdos inimigos os que lhes roubárão 
<> paiz, e a liberdade, e q11e,al.n1sando da sua simpleza, lhes pagárãl', os serviços, e a 
hospedage1n .co1p n1áos tractameutos~ ·per,fidiaa. e morte. Nas suas . festas, ern cer1a11 
estações do annoí ellPs sa.bem l'('cordai-.em canlicos os 1110-tivos de sua a vel'sâo aos in va
~ores de sett paiz. ]<'altos de escripiura, 1nas não privados dê me1noria, vale1n-se desta 
tradição oral, pal'a passar~1n a seus filho5, e a seus netos senlhnentos de vü1gança,q11e 
nunca perdem ; e se a nossa força o[erece sufficiente barreira, nos lugares po,·oados,, 
á sua brutal inundação, ainda assim ella não· póde valer ás fatén_das disseminadas, que 
por n1uitas ''czrs têm sido pasto de sua fu1·iosa ' 'ingauça. 

Eil",pois ,um n1oth•o assaz poderoso, para se cuidar afincadamente em se destruir o 
principal obstaculo á civilisação dos lndios ; ellt'- consiste nas justas desconfianças que 
os noi;sos ambiciosos prcclect•ssores plan tárão nos corações de taes hon1ttns, podendo 

. dizer-se que elks _ têu1 sido tuab religiosos cm cun1pri1' a::; suas promcs::;as, e allianças, 
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s~m muita difficnldade para a agricultura, e ouiros empregos, -l1omens 
idoneos pata todos os. serviços. . , 

do que nós que os temos quasi sempre considerado ou corno füras. ou como hornens 
só criado~ par a nos se rvirem de bestas de ca rga. Nem vos sej" pesado que eu ainda 
vos )('rnbre a el'te respeito o <.1ue diz o grande Padre An tonio Vieira, e que ~ervln\ 
ng·ora de continuar a minha opiniãp sobre a urge.nJe ne~cssidade de se dissipar a 
funesta desco11fiança, e1n que viv~n1 os · índigenas para,co1nno!'-CO, -0pera~ão esta qne 
bern se póde co11s1>guir pela catechesc- « Em dia de !\atai (relâ'tíl o ~rande Vieira 'na 
carta ha pouco mencionada) do n1esmo anoo de i658 despachou o Padre dons lndio' • 
JH'incipaes, com tuna carta patente sua, a todas as nações dos Nheengaibas, na qual 
lh~s segurava, que por ben~ftc io da nova lei d.e Vossa 'àlagestacle, qne eUe fôra procu
rar ao Hei110, se tinhão já acabado para sempre os caplifeit·os injustos, e todos o~ ou4 

tros aggravos que lhes f~zião os Portuguezes ; e q·11e e1n confiança desta sua palavra 
e prornessa , Oca ''ª es·perando por elles; on poi· recado si?n, pai'a h' ás suas terras; e qne 
crn tudo o n1 ais dessern credito ao que e1n sen nome lhes dirião os portador~s daqnelle 
papelt Partirão os embaixadores, que tamhcrn crão de ·nação Nheengaibas, e partit'ão 
como quem ia ao sacrificio (tanto era o horror que tiohão concebido da fereza daquel
las nações, até os de seu proprio sangue), e assim se despedirão, dizendo, que se até o 
fi u1 da lua seguinle não tornasse1n, os tivessemos por 1nortos, ou captivos. Cresceu, e 
rningnon a lua· aprazada, e entrou outra. de novo, e já ~tes deste tertno, tinhão pro
fetisado o rnâo successo todos os horpens antigos·, e expel'Ítnentados desta aot~quista,_ 
que nunca promeLtêrão bo1n effeilo a ·esta en1baixa:da; ~ mas pro·vou Deos que valem 
pouco os discursos h in~anCis,onde a obra é de sua providencia. i::m dia ele Cinza,quando. 
já l!ão se esperavão, entrárão pelo collegio da companhia os dons e1nbaixadores vivos, 
e 1nni contentes, trar:endo comsigo se h? principaes .Nheengaihas; acompanhados de-
1nrsitos outros lndios das n1esrnas nações. Forão recebidos com as den1onstra ~ões de 
alegria, e applanso. que se devia a tacs hosped~s, os• qnaes~ ~d~pois de. -um r."')mprido
arrazoado, em qu~desculpavão a coalinua~ão da guerra passada.lançando ttja a eulpa, 
con10 era verdade, á pouca fé, e rar.ão que lhe tinllão guardado os Portnguezcs, con~ 
eluirão, <lizendo assitn: n1a1 d('pois que viinos cn1 nossas terras o papel do· Patl re gran~ 
de, de que já nos linha chegado farna, -que por an1ot· de n'õs, e da Olllra gente da nossa 
p~Ue, se linha ar1·iscade ás ondas do mar alto, e alcançado de el-rei para todM nós as 
cousas boas; posto que não en tendt-mos o que dizia o dHo papel, mas qne pela rclaçã<> 
destes .nossos parentes, logo no 01eB1no ponto lhe dcmostão intei ro credito, que esc1ue.
.cidos totalmente de todos os aggravos dos Portuguezes, nos vimos aqui 1n~1ter entre 
snas·mãos, e nas bocas das suas peças de a'rtilheria, , sabendo de cl"r.to que di baíxCJt 
da mão dos Padre1, de quem já de hoje adiante nos ·chamamos filhos, ~ão haverá. 
quem no& faça mal. Corn eslas razões tão pouco l>arbaras desoa('nlirão os Nheengaibas 
a opiniio, que se tinha de sua fereza, e barbaria, e se estava vendo na~ palavras, nos. 
gestos, nas acçõe ... e atTectos. com que fallavão, o ccração, e a verdade do que <lizião. 
Queria o Pa~rc togo partir com elles a snas terras; mas re~pondêrão com cortezia não 
esperada que elles a.té aqnelle ten1po vivião como anín1ae, do mato debaixo das arvo'"'. 
res, que lhes dessemos licença, para que logo fossem descet· uma aldêa para a b<'ira d<> 
rio, e que depois que tivessem edificado casa, e igreja, e1n que rec~ber ao f'adre, t>ntão 
Q virião buscar 1nnilos mais em nu1ne'ro, para que fosse aco1npanhado romo·convinha,. 
si~nalando nomeadamente que seria para o S.João,no1ne-conhecido entre estes Geutios, 
pelo qual distinguem o in çerno da prima vera. Assim o prornetlêrào, ainda mal cridos, 
os NhcP.ngaibar,, e 'assim o cumprirão pontualmente; .. porque chegá1·ã0: ás ald~as ~e> 
Pará,cioco dias antes da resta d1\ S. João ,com tlezase1e canôcts, .<Jll., com -trelc da naçao 
dos Comi.locas, que tan1uem são da 1nes1na ilha, fazião numero de tr,inta ; e nPllas ou
tros rantos principaes. acon1panhados de tanta, e boa gente, que a fortaleza, e cidade 
se pôz secre tan1ente em armas. - ,. 

_ On1ittindo, por brevidade, outra.:; muita~ reflexões .in tercssanles do mesmo zeloso 
1nissionario> ju lgo de ver citar ainda u1n facto acontecitlo cu;n cllc, e qHc bc1n d ura: 
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- 'E' fucto sabido,quc no in terior do nrasil , o~ potentado.s servem-se d~~, 
lndios, para o cultivo das suas terras, e co1n tamanho ngor, que Oi mL .. 

• 

mente prova que cmquan10 não formos d~ boa fé pura cotn os Jndio~. e r1nqua 11 10 não 
cumprirmo!l religiosa1nente as prornl'Ssas d1! n<1s~as allk nças. e os pn'ceitos de tanta!I 
Jeis e1;n beneficio dos J.udios, não uissipa ren1os a fa lai desconfiança <' m que vi vem, e 
que O$ faz esta r seni pre apparc•lhados paríl se ,;ingarf'tn <l~ l!\1Has [~e 1· fidia<; no-;~as. 
O facto. que vou t ranscrever, fa lia hern clar-a1r1eule e1n abonn do que <h~o. e é ta1nben1 
ex1rahi<.io da 1nenaionada car ta cio grande Pa<lr\! A nton~o V~éiri<1 . - (( i./epois da n1issa, 
a!lsiln 1·evestlclo nos ornaiI:en tos sacerdot<H's, fez o Padre urna pratica a lodos. em que 
J.hf's l{cclaron pelos interpretes a dign idade do lugar ern qne t>Slavão, e a obrigação que 
tinhão de responder con1 litn po coração; e sctn engano.a tudo o 1 ue lhe" fo.s~(! pt·r~un ~ 
tado. e de o guarda r inviolaveltnente dP.pois dt~ pron1eltido. E logo fez pe>rguntar a 
cada um dos principaes, se <1uerião . r<'c~ber n fé do ''crdad<.' iro D<>os, P- ser vassallos de 
el · rei de Pol'luga l, assitn con10 o são os Port 11~tH.'lPS, e os outros J ndirn; dall na1;Ões 
ch1·is1ãs, e a•assalladas, eujns principat>s esta\ãO prfs(•ntes: <lcclarando-lhf's junta· 
mente, que « obrigução de \l as~altos cl"a havt>rc1n de obedecer c111 ludo ~s ordflri~ de 
Sua ~i agestadt>, e !>ti' sujeitos a suus l ~ is, e ter p•i perflclua, e inriolav<•I cc,n1 todos o~ 
,-assa!los do 1nes1no ~<· nhor, sen<lo amigos de to<lo~ os ~1·us an1igos. e in im !~~os de 10<.lo:a 
os seus inimigos, para que nesta fó rn1a goza1tsem lh-re , e st•gura1nen le de 1 odois o~ 
bens, con1modida:IQS, e privilt-i.dos, que 1w!a nl 1iu1a l'ci do anno de 1655 erão conce
d idas por Sua Mag~stacle aos lndios deste estado. A tudo rcspo11dêrão lotlos confonne· 
mente qne sim ; e só n1n prindpal,cha?nado Piyé.. o mais entendido de 1oclos,<l isiiC , que 
-não queria prometter aq'Uillo. E como fica11se1n os circ111ns1antes ~nspcusos na d ilfe .. 
rença não e!'rwradn dctita i·esposta , continuou, dízendo : 'f'Je as p e1'qu:11 ta1, e a1 pra
ticas qne o Padre lhes /'a'lia, que as fi -:esse ao1 l'ortugv eze1. e'?lão a elle$, po'rquc 
1llt1 sempre forão fi eia a el-rei, e se1np'f't o reconhecêrão por 1eu. Senltor desde o 
principio desta conqtiista, e semp-re /orão am(qo1, 11er1'idure1 dos PortugueJes; 
e que se ejJa amizade. e obedien.cia 1e quebrou, e i ntef'rompeu • . fóra por parto 
doa Port~uezes, e 11ão pela sua : assim que 01 Portugue1t1 t f'ão 01 que agora, 
.ha-vião de far.er , ou 1·efazer as suas pronie11a1. poi1 a1 ti1lhão queb·rr,irto tantas 
ve:e1, ~ 11ão elle; e 011eus, que sef11.pr e as ·guflri/á.rão. l"oi fri; tejada a razão do bac
baa·o, e agradecido o tenno con1 que qnalilit~ava ~ua fidelidade ;- e lofl;o o principa l, que 
tinhn o pritneiro lugar, se chegou ao altar onde estan1 o Pacfr~. e líinçando g arco, e 
frechas a sens pés. posto de joelhos. e coni as anãos levan 1ada~. e inelti<la" en tr~ ''~ 
mãos do l'adre, j nrou drsla n1aneira - Eu, fu lano, princiJ>aJ de tal naç~o, em meu 
oonie, e de todos meus i;ubd itos, e dr!lcend,,_ntes, prorneuo 11 Dt"'Oll, e a el-1 ri de l'o1·· 
togai n fé áe Nosso Sc.>nho1· Jt•sus Christo-, de ser (roano já sou <l,, hoje en1 diant~) \-~
~alio de Sutt ~1 agestade, e de ter p<'l'pe1ua paz coRl o~ Portucuczes , sendo amigo de 
t0dos seus a1n igos, e inin1igo de todos seus in irnigos, e n1c obrigo d~ astdn1 o guardar, 
e ctnnprir hllt•iran1en1e pa ra seu1prc. Dilo islo, ht>ijou a 111ão do Pad11t•, de q11e1n rece
beu a b<'nção, r forão continua ndo os <kn1ais pf'incipaes por sua ordem na meisn1a fó r-
1na. Acabado' o j uran1e1110, TÍf'rão todos pela 111es1na orrletn abraçal' aos Padres, depois 
aos Portuguer.~s, e 11l1in1a1nen te aos principaes das nações christãs, con1 os quaes 
1a1nbe1n 1i11 "1ão até entflo .a n1e~11 1a gnnrra , que ·con1 os Portu~nezcs: e t>ra cousa n111it() 
para <lar gr a1;as a D<>os, ver os <·x1re1uos de alcgl'ia, e verdadeira a1n iza<le, cou1 que 
da vão, e recchião ~stes abraços, e as cousas que a seu mod(> <lizião entre <' lles. 11 

Não i;c diga , porém , que só aos Jesuilas foi dado pela l' ro\·ülencia o finuar na Of\i· 
11ião elos Cndigr 11as a confiança , que de v ião ter na catt!Chesc, porque fora isso offendcr 
ao zcl o, e nt'ga r o uu•ri to dos Ca nnd í ta~ , Fra n cisca110~ . e l\I ercc•narios, q 11c tanto se 
dislingnirão nas mi~!'iÕCs do Brasil , das <111aes a:nda rcsião gloriosos n1on111ncuto.'> nos 
St'! rtões do A1nazo11a.-., do :\laranhuo, e de ou tras inuitas pro\'i ndas. Ta1n beni não f1Ji só 
nos p1 iinci ros d 11ze11 tos annos da descoberta dc-~an ta Crnz-q.uc a pro Vt" itou o syste~ 
1.ua ele c.:ivilisil r os lnd ios por tneio da catechese, sc•1u o <·111prcgo das annas. que sen~ prc 
l•.! \·c p<..~sín10~ rl' :-u!taclo:; ; ponpw , '.o :~gc de extirpar a ju::i ta <k~cort!ia !,Ça dos tudigctins, 

• 

l 
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iSfllYeis Jndigena5 acabfio esgotados, OU qnlln(]O nft o OS vende1n, COTnO S~ 
fosse1n elles escravos. Aos legisladores cu:nprc decretar, e n1ü~Ct1 r " pen<Lí' 
,~ 

e atte:n1)e1·ar os sénlin1cntos <lc l'ingança, acendião rnuilo 1nais os -0di-0s, provocand<>· 
rcacçõesi 9'j11C nnnca dl'ixavão tle apparec1:r e1n ttrnpo opportuno. e <'m lugares despre- . 
v1' Hidos. Vt!l·n aproposito o que esc.revêra o sabio ~i:-;l.Jó de Pcr11a1nbnco, nosso patricio. 
D. José Joaq11in1 <l~ Cunha de /\zet'e.do Coulinllo; no. auno de l8G/t, daudp con tas ao. 
principe regen l<', D. João, do fefiz resultado <le ·umú sua catecht~sel"ua província d~ 

· P.erna111!.HH:o: A presentarei u111 extri\cto da sua conta ao regente, para n1aior e.la reza <la 
Jnjnha opi uião. 

<' Senhor. -Eu venho depô1· aos pés de V. A. R:. a_;J arruas •. qnc os lndios barbaros 
dos sertõ,•s de Pcrna1nbuco, e do Ge.ará veu1 por initn_ tril>uuu· á \ '. ·a. H. e1n signal da 
:;ua obc<lienda, e da sua Odeiidade. . , .• , . .,. .. 

,;t !\quelles ltHlios, t'<'Stos tlo
1
s ·antigos ba1·baros, q-ttejú c1n ourro. ten1p9 forão sujei tos 

á- do1taina,çn~ 1 de flor1u1;al, e que fÓrü1~vão un1a p:n·t({ do cxci·cito do fao}o:;o l ndio D. 
·~4ntonio li'dippe- 'Ca1na1·ão,que lia guerra <.Ht 1~xpl1lsão dos llollanctezes-daqucllc con-
1i11 1~nte se ft:i i111111ol'tal c111 defesa <lõ; Portugnt>zes : aquellcs Jndios, <ligo~ llepois de 
sen'.111 sujeilos, se t9rnárão a rcbéllar, e revestidas da sua antiga barbaridade fazião 
n1uitas hostilidades aos habitant~s daquelles serll'3es, e lhes cau.;avãi:>'~ran des da1nnos 
pela destruição das snas fazendas, e lavouras, e pela' u1ortanàau~ tios ieus gados. 

""" » Ppnco depois que toJ,lleí posse daqoellc bispaqo, ~ d,o gQvern~_-iQlerino daquella 
Capitania, de que p-or V, A. l\. ·fui .encal'rcgarlo, recej)i cartas ·de alguns eomn1andanrc~ 
daqnelles serlõcs, ern que da vão no:ticias das hostilid~ües que fazião aquclles -Tndios, e 
pe<lião se lhes c.xpedissem as ordens necessarias pa~ seren1 autorisados á lhes fazer a 
guerra , co1no , dizião (!llt's era de .costu1ne. · 

« Eu, porétn, cou heccndo· pela. h istoria da'}nelles r nd io3, e pelos factos aeon tecidos 
úa minha casa ( 1) , de que a gue1'r~ feita aos f udios, alétn dl! ser um. 1neio \'iolento, é . 
. se1np1~e ruinosa , não só aos lndios, 1nas ttinda ao-; 1nes1nos que lhe · f~zen1 a· guerra 9 

qu1~ quasi nt111ca é decisivít; e a pi'.lz por ella fdta nún~a é s'<•gnra ;, e qqe o i*ico meio· 
que ha. para, os dorna1· são as a raias da beneficencia, e chut•idàde, que f or?rtão o 
caracter, e a base da no~sa 1anta religião, annal> corH que rlles tantas veze~ t.en1 ~ 
tri11111phad'o da 1nes11}a barbaridade ; pro1111z. a aqueBe 3ovcrno para qut~ n1andasse. 
corno 1na11dot1, a~s ditOi ca1N.ntaudawtes. que 1t11s1asse1n em todo o pro.cedin1~nto c.01ura. 
os ditos ItlliiO:; .a té aeguada ordern; e conl1ecen~o as .boas qualillades,. e virtudes do 
ulis.si01Hll'iO harbadiulto Italiano, lti-. Vital dé f<'r{!sca volo, "1 h~ con·~édi as facu ldad~s 
'1ccessarias para jfHill'llÜ" catechi~ar •. ba1)ii~ar,.e ad1M·i.111stt·ar toclos º' ·Sacran1cntos ao~ 
uova1n~n te conv<~i·titlo-;, e 9 l\ncarre.guei <iaq taella ni t:ssiio cor~~ to:.las ás ordens neccssa~ 
rias para que aq11elles habitantes lhe dê:;sc1H todo ó auà il-i.) de que elle precisasse . 

« Esta uii:;s:to fi>i ai,e1tçoada l)OrOeo.;, t>">is que em!ina ae oonseguio tttdo quanto se 
deseja Ví\, cout<> consta das Cil rt•.s <lo 1nes1no 1nissiGnario, 1fi.e co:n esta tenho a honra 
de pôl' na a11gus1a prest!nça <J.tl V. A. lL, e esta conqqista, po1· i.i 1ncsir10 . <.h~ unia grande 
utili,daue para a igr1·_j ~ , e para o eSJ<H!o, é tanto ü;1.üs ªP.reciu.vel~ quanto ella fpi feita 
sen:i se dcrran1ar unia só gota de s~1.1gue'. . · .. 

. ' 
' 

( 1) nomin~os Al ves Peçanhn, avô materno do nispo Azeredo Coutinho, g(>vernou por n1Qt-
tos annos, e quasi até o íl1n da sua vida a pr-ovincia dos ~an1pos dos Goitac:izcs,' e1n muita 
paz, t! socego ; e á custa de seus bens, e con1 1nuito ti:abalho, doinesticou a n<'çàó dos Indios 
Coitacaze:., ou chan1ados-Coroado11, e CPro1)oques, nação poderosa, e n 111ais guerreira d,l
quellas costa$,. e qu~ uunca tinha sú,if) sujeita µor algurna .1aç<io ~111-opéa, néni Bra!lilienge,, 
~como attcslão todos os historiadores que escre.vôrão sobre a barbar:idHt.l.e dJHjttella iwção. o 
Padre Angelo Peçàoha, i f'm~o d:\ Q1ã i do RiS.po, á i1ua custa, e cor.n 1nuitos riseo~ da sua vida, 
pelos annos de 1.75$, at. i'av1~ss0n elos cnmpos <los Goltaéazes até as Minas Géraes . pelo 1nvio .de 

.,1iaçües barbaras, por :-;el't0es in Lractavels, e nunca até ent~o pisados po1» algunl Portuguez,_ 
para ír fazer, corno fez, a p;iz daquella nação (que sú dellc confiava) a favor dt):-i n1otadores 
d11. di tas ~ i nas, P, ,pt'íocipalmen te da cidade :uana_nna, e de. \' i1Ji1 -_!:ica ;. os quae.:; erAo n1uil;ls 
vezes sorpl'diend!dos por aq uel!cs l ncilos ; por <~ll.!•l eau~1 l!n hno .J'\ n1111tos elos seu;; ·morado
res dc.;a in para•iu ~ls :s:m~ terras, f:lz:;nd:i.s, e rica.5 la \' ras de <.n: ro. 
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rigorosas contra esses regulos, e tlelcrminar, que sejão libertos todos os 

11 Os rnesmos Inrli<'s ilerão por moli'IJO da suá rtbcllião os máos tractamentos 
que liuhão recebido claquelles 1noradores, qiie até os fi%cráo recolher e1n urn pateo 
debaixo do p·retexto da religião, e os fi zerào passar á 1spa2ta, co1no diz., o tnE'sm<> 
1nis:\io11ario na sua carta j11ntd de lt de Setembro de 1.802 : eu não sei quaes forão os 
prirneiroi; aggressores ; porqttt~ este facto foi aco11lecido, sei;1111tlo rne disserão, ha 1naü; 
de 20 aunos, quando eu alli ainda não estavq : 1nas corntudQ não pólle haver a!gu1na 
raziío a Ltendi vel para s<.' fazer sern<dhante procedlrnento ; e lDttito n1e11os deba.ixo do 
sai;rado norue da rcli~iiio. •· -

u Aqu(!lles índios, ainda que poucos em nn1ne1·0, são comtodo restos de quatro dif4 

ft 1·.•ntes naçõt>s harbaras, que conse1·va11do-se oa sua rcl>el lião entre serras, e breuhas 
iucultas, ser ião dt~ terri v~is consequencias para o· estado. por isso que elles facihnenle 
f.,gern, levando co111sigo anuas, e bagagem, <1uando encontrão . maior forçil; e tornão 
<ll~ repente sobre os seus inhnigos de~cnidados, qâeimando as sraras, e as ·p1a11tações-, 
}IC1n perdoar, nen1 ainda as vidas mais innocentcs: os negros da ilha de S. Do1ningos 
<icahão de d<.1r ao mundo um exemplo tel'rivel destas sorpresas ; t1quelles Jndios serião 
o ponto de ajuntarnento., e apoio dos negros fugidos, e ainda dos brancos descontentes, 
se ellcs cxi:s1isse1n por 1_nni10 te1~po na ~ua rebellião. n · -

Para não <). l'ongar den1~siadarnenté est() mernoda, deixarei de transcrever~ cm prova 
de que é preferi Vtl O ~ysLe1na dt> Calecl\ese, e U~ bem entendida brandura ao de 
força ( 1 ), que «i>ra o <los conqu istadore;-;, o C]11e lêm escd pto a ral respeito os benemed-

· t o~ 1nili1,:res, Ricardo l<'ranco d t? Alnie·ida Serra e 1·homa~ Guido Marliere, qnc 
por mais ele "·inle anno!i possnirão.a 111aio1· coo fiança de indomitos Jnlligenas, aquel le. 
nas fronteiras de l\lallo ü ros~o. tractando co1u .os Guaycur'Ús ; este, uas margen~ do 
n io Oul:e, lidan <lo co1n os h'otocudos. A nossa historia está cheia de t'xemplos de boa 
fé, C1Hn que l·S Iu<li o..; do Brasil,cun1prem os seus devea·es e1u nossa arnizade, e1nquanto 
a arnbição, e perfidia dos nossos os não obrigi\o a vingar suas offensas ; ~-e apezar mes
H10 de su~habi tual barbaridade nós lhes devemos~gran<les serviços llela sna-pocl~rosa 
<ioatljuv .. ção e1n u1uitos lances de aper;to; lêr-se-hão sernpre nás paginas da Historia, 
B'tsileira, CIJIJ) respeito, e admira<;ã'o, os nomes de um 1'yber-içá, pE:IO que fi?.era erri 
nosso favor nos ca1n pos de Pyratíninga; de um Ararigboia ,nas inatas do Espirilo Santo, 
é nas praias de Nictli croy ; de um Cama1·ão,nas ·planicies de Pernambuco, e de outros 
inuitos lnrlios de fidelid.adc, brio, e valor, igual ao <los nossos heróes, a cujo lado 
combaterão. - , . . 

Eu disse'' que cu'mpl'ia' ap1·oveitar· t-antos fillhos da~ brenhas~ que ainda existem nos 
sertões do Brasil, e emprt'gar o 111aior desvelo na educação de setls filhos, porque destes 
é 1nais possível esperai· o adiantamento da sua civilisação. Mas para se cooseguir estes 
dons fi.ns são precisas algumas disposições, que passo a le1nbrar. Pl'ime1ramente: o 
ensino lia lingua dos fndigenas é indispensavel á sua catechese; e a expe1·íeneia tem 
·1nostrado, <lesde a u~·scobe rt :\ do ·Brasil, qnão pode.roso tem sido. esle meio de commu-
nkução entre povoli tão distantes na e~cala social. - ~ 

As verdades do Curistianis1no, que se lhes annunciavão no seu proprio idioma, pe ... 
nctra \1ão 1nais facihneute uos seus corações, e os fazião render prompta adoração á 

. (1) Não ~e ent~ndA que f>. nlinht opinião que entreri!.~ os n1 ission~rios em suas tar~fas apos
tç1hcas un1came!1te armados <l,a ~ruz, e do evangelho; esse pr ocedi ment~ os exporia. á .~ar.ba
n dade dos Ind1genas, assaz 1rntaclos pelas nossas pr ecedentes perseguições, e perüd1ãs. As 
miss•ie~ devem àpuiar-~e nas armas, para que sejão respeitadas,e dest'artu tirar-se aos lndios 
a tentação habitual de seus acon1mettin1enLos; porlm as ar mas devem ser para defesa, segu
r ança, e r espeilo, e nunca p~r-a a ~rirem c~n1 i nho ás doutrinas de paz, e ele luz, que .se lhes 
devoru prégar. As ar rnatõ, alem disto, confiadas de h9mcns pr-ud~ntes , devem servir para 
defesa das aldêlls enLee;hisada!' , puis que rriui la::> naçfres lndias deseen10 das brenhiis a procu-~· 
nir-nos, fugi rido ú perse<>uíçüo de seus iuirnigos conterraneos, bem como acontecêra aos fero
zes Botocui:lus nas n1ar~eils do Hio Doce; por isso, q1;1 ando viren1 q1<e da nossn amizade !hes 
r e5ufta p~z. e defesa, eITes de bon1 grado r espcitaráõ as nussas missões, ouviràõ ~s doutnnas 
e r :ui gl'J i ea~, daudo tempo ti desej ada civ i lisn~no, e aos novos l•abitos d« Yicla !OCl<tl. 
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In<lios,quc viverem s@b o peso ignonHnioso <la cscrnvidüo. Os In<l!s,são 

cruz, e ao evangelho. Os Tndi~enas, qnf>, nesta partP. da America, quasi que não dão 
signal'S al~uns de que reconlteccm u1n neos Creador do Universo, e 11os quars toda,·ia 
deslu1nbrão idéas do Diln\'io Uu iversal, da hnmortalidadc ela éllnJa, e até de u111 rspirito 
mão, qne os fustiga, e persegue, a ponto de n1u<lare1n co111i11ua1nt·11te as suas pal hoças, 
re1nedio unico de escaparcn1 , no seu sent ir, ás persf>guiçõcs do scn diabo, ou-Anhá11.-, 
-os Indigcnas, con1 1nuita docilidade ahrac;ão as do11tri11as religiosas, que lltes são 
olfereci<las cm sua lingua, porq111~ elJas llte:s abrcrn uma csph<ia·a 111 aravilho~a cleseohri11-
do-Jh1::s cousas , a qoe não podlão chegar, peta curteza de suas idéas. NcstPs ho1ne11s 
bl'OOCOS é tnais facil a catechesc do que e:n Ollll'aS nações, QUC ja p OSStlf' ID algurn sy-s.
ten1a de religião. As verdades, q~c se lhes inculcüo, não lê1n que~ <,lcstruir in \'Cterados 
prf'juizos, herdados <lt> seus primeiros pais; ellas, pelo contrario, cnca111ão.p1:la novi'
dade, e arrebatào pelas solen1nidadt!s do Christianis1no, que influem rcspei10, e Yenera;
ção, e n1uito n1ais quando são acon:1p'anhadas de canticos, e inslr.u1ncntos n1usicos, de· 
que os nossos Jndigenas são cxtraordinariarnenle apoixonados. . 

E' portanto d~ absoluta necessidade que se fa<;a aprender a língua l3rasilica aos qu~ 
têm ele rnencionar aos nossos lndi-0s, ou de lhes servir de interpretes •~ 111 suas tarC'f<~s 
apostolicas. O estudo desta Hngoa fez nm do~ prindpacs csrncros dos n1issionarios .le
suitas, e por isso tanto. adiantá1·ãq a religião do~ Cn1ci6cado nas 1na1as do Brasil. Exis
te1n aincla gram1naticas, diccionarios, cathecis1nos, livros de oraçc1es, e dialogos instrn:
clivos, com qi1t~ se habilita vão esses pri1neiros incansavt~is n1issionaqos do B1·asil ; e a 
historia nos 111ostra, e1n muitas de su~s pílginas, que sempre cn1 sens anais f nriosos 
acommettimeutos os Indios poup:ivãó os que fallavão a sua lingua (1). Co1no ser~1 poli
sivel ensinar-se -lhes verdades novasL e sublitnes, sctn este n1eio inclispensavcl de co1n
municação' Como comrrchf>nderáõ elle;o; o que não e11tcnde1n, porque é ntuito <liffl'-
1·cnte o seu idioma'? Uma das primeiras graças, que o Espirito Santo infun<lio nos apos
tolos, que devi!io levar a cruz, e o evan~fclho ao conhecimento, e adoraçã~· do 1nn11do~. 
foi o dotn das lingnas ; e asshn t3tnbem urna das indispensa\'t!is cundições1)ara a cat~
chese d~s Indígenas deve ser o co11hecimen10 da sua lingua. 

Daqui se póde deduzir a necessidade ele se cl'iarem. em varios pontos do Dra!'lil, 
collcgios, nos qoaes se ensinem nã~ só a lingha dos Indígenas, con10 tarnhein aquell:is 
cousas, que de,cm fo1·mar o caa·aetel' de u1u vel'da:lciro naissional'io. Este e-nsiuo, qu~~ 
eu julgo indispensaYel á e:iccttção de qu.alc!uer pluno de catech•~se, que se adopu~. (h!V:e 
sei' basead.o em princípios da reJigiãq, e de sua santa 1noral; porque n1al poderáõ coUH~r 
fructos de conversão, de paz, e de sociabilidade aquelles, ·que não coufonnareu1 sn~~ 
acções com as doutrinas que prégão ._ . 

Depois dri neces!'lidade de se. aprender a lingua dós 1ri1ligenas, "·em Jogo outras qu.e 
bem succintameote aponta rei. A sna educação <li vide-se c1n duas parles bctn <listinctníi: 
a do.> adultos, e a das crianças. A ac11telles, coino u1ais fol'te1nen:e habituad9s ~ vida 
(!l'rante, e selvage1n, se de,·em pro~orcionar idéas, e trabalhos, <JttC os vã-o tirando de 
_seus erros,e de suas correrias. A prudencia aconselha .n<•stc caso,que fazendo-o~ <'.1)ln~r 
no conhedn1ento <los con11uotlos da sociedade, eJlcs irão sahindo 1nell1or do estado da 
natureza, a1nan<lo a propriedade, e fonna11do eslabcleci 1n<'n tos, e po,·o"ções deb11i xo 
de cei·tas l'elações policiaes, que a l'eligião fal'á respeitavcis (2). Neste autlam<'nto de 

(t ) Poderiamos citar mu itos factos em prova desta Yerdadc ; mas $Ó lcmbraremo~ um,assàz 
recommendav~l, que nos referein alguns dos primeiros historiadores do .Brasil. I>. f'edr:o 
Fernandes Sardinha, primeiro Hispu do Brasil, voltando da Bahia µara l .isboa , deu á costa 
nos baixos do Porto, que cbamão dos 1''rancezes, junto ao Rio de S. Francisco, e1n to gráos 
austraes, em dias de Junho d e t 55S; e ahi,con1 Autooio Cardoso de Barros, e n1a is du no venta 

, pessoas,servio de pasto á voracidade dos Indios Cayetés, escap\1ndo unican1ente aous coP..1-
panheiros, porque fallavão a sua língua. , 

(2) Escreve um celebre philosopho moderno, que o estado da sociedade civil con1eçár-a no 
mundo, do n1omento en1 que se usárão os lermos MEU, e TEU. Os lnclios, filhos da natnrez~, 
aiucta .não conhecem propl'iedade; ern sua vi ela noruacte todos os llens lhes siio comn1 um;; é 
pri;cisv, co1n 1n•.üto geito, e pn.t'.lencfa,L.ttel-os entrar na pi.;rsttnsão dvs cv m1n0d0s,q1.1e resul-
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n1ui!ceis uc Jome•ticnr.e ninguem melhor p~ra P.stc effcito,qne os missio
nurios, qul), com a palavr.a evangelica e o agrado, tudo conseguem delles. 

ci vilisa~ão, tambcnt acons<>lba a prudencia; que se criem nos adnhos Jndi~Pnas aJ~umas 
necessi<li1dcs fac~is de satisfa~ere1n-se pelo seu trahalho. E' innega vcl que e1n s~n 
niesrno esta do 1~rran te. e bruta~, el!es aprecião certos objectos, qae dese_jarião possujr 
em mais abnndaucia ; e o l"Spirito comrnerclal, ou de troca, não é tão alheio.delles, que 
llâo t 'nha1uos vi~to ein toda a costa do Brasii ª'~ntnrcir9s Prétncezes permutando pelo 
pão llrasil, drogas, pclles, e outros productos necessarios á industria Eua·opéa, ós seus 
tecidos gro~s<'irps, e vistosos, obras ·de ;êutel,~ria; missangas, gnisos, Ptc. Esta verdade, 
t:onstar}te <la historia du prin1eiro sec,ulo dá de.sc.obertí\ do Brasil, nos faz Cl'êt· que,corn 

. "~!Sse ·rneslllO comm.-rcio, pnderernos arra~car das brenh.as müit~s de ~eus hab!tantes; o
co1nmer.êio tcrn sido e1n tod-0s os tem:pos. urn P,o~erosis!ihno instru1nento da ~ivilisação 
·.dos povos. ' . · . 

Depois desta idéa >vem outra, · que jofgí1 muito a proposito em nossns circun1stancias •. 
Creadas as prirnciras necessidades nos r-udigen.as; ~rve1n-se ta1nbern crear logo os m(~ios 
ncc1!s~arios á sua pron1pta satisfa~ão; ·e estes consistem no l!Stabeleci1nento <le ofiici
nas grQsseiras, que slr\'ão ta1nbem de ·escola aos Jndigenas aldêados, e lhes persu~ão 
o a1nor <lo trabalho. Urna fórjn de ferreiro, por exemplo, um tear· grosseiro, uma sel'
J'aria, etc.; serão tão necessarios aos· adnllos ,co1no as escolas; em qne se mio is trem á 
seus lilltos as pri1neiras letras, e a doutrina chdslã. Tamb<~m 1nni10 aproveitará que os 
nossos ofliciaes de officinas se casem co111 Indias, e os lndios com as Olhas desses otli
ciars, ou com on1lheres das povoações mais proximas. Nem srrá novo Yermos em nos
:-os dias reproduzidas as scer.as inreressantes, das quaes ~s fallão os primeiros escri
J1torl's do 13rasil. O credito.que entre os Incligenns gozúra na Bahia esse farnoso Cara-
1nuní, foi mais devido aos vincntos do seu consorcio con1 un1a Jndia extremosa. do 
<pie aos effeitos prodigiosos do Re:i arcabuz;. passado o primeiro espanto de sen~ pt·i
inriros tir.-,, os JnJios se acos tumárão a ouvir o sen estrondo sen1 tremer, e sem fugir. 
Se quize1>se1nos mu ltiplicar factosdcsr~ n'atll.reza~ qn" se achão espalhados por rnilhares 
(le 111en1ori<1s fr11pressas, e rnanuscriplas, . verieis,co1n toda a clareza. que o ca.samcntô 
das Jndia!' con1 l1omens da no'isa assoeiüção têm produzido •an tagens preciosis.silnas á 
th·iiisação elos Jndip;~nas: u-m de nossos tnais incansaveis mis~ionarios i:efel'e <1uc uma 

. das lndias, casada co1n un1 de s~ns lh1guas, lhe servira rnnil<ls ve?.es de iJlt(~rpre,te ern 
~1~ns tn\balhos nposlolicos, sendo para. notar-se o em pen h~o a que se dava nesta perigosa 
tarefa, crn qne Dcos parece que . a favoreçia;. porque. pelo terror· c9n1 qne p1·égava as 
tloutdna~ do Padre, aurahia n1als f(fr·t~111e.nte as Indias ao gren1io da igrf'ja:, 'do que o· 
Jingna,seu maridQ; e as Jndigenq_s,,por ·éHa converlidas,Lo1·navão-se como outras,taotas .· 
inissionar1as pnra co1n seus 1narídos, e parentes; _ , · 

Até aqui, f'i~nhores, t•n l'Os tenho expenriido as idéas mais ·gerêtcs.que me occorrêr~o 
sobre o llos&o pl'ogramma, e'Vitando o apresentar-vos tnn plano co1npleto de ci vilisaçao 
dos lndios; por4ue essa tarefa não cabe nos lirniles desta nH~1noria, e podcrfl ser ai11tia 
clt'SC'nvo!vida por (lma penna n1ais habil, e qne talvez àprovcile algnn1as das reflexões, 
qne aqui ' 'os apresento. Concluirei. lembra.nclo ainda fJlle o 1nelhor S!Sl~ma de civilisa· 
c~ão cios Jndios do Urasil, é 0 da catechese. Elia se torna hoje de grande nrgencia, até 
mesino para os povos <la nossa assori~çã.o, qnP. vive1n ne interior do l~ra:;il, qnasi totat- _ 
Jnente rsqtwcido'> da santa religião- que professamos. Co;n magoa ve1nos,qae a rnoral de 
Jesus Christo, dcpo!s de ter adoç.ado os costtt'111es de poros barharos, renovando a 
face do inundo por u1n systen1a de civilisa.çfio mais digno do homem; depois de ter 
pcn•'Lrado os sertões da terra de San1a Cruz. e de 1cr abi form.aclo cost11 n1 es novos. •. e 
:-ian1os. tc·m rctr{ic<·dido ao no~so Jittorah <leixando após de l- Í ten<·brosos nevoeiros, 
•iU t' cstcrilhão o nosso õbençoad~) paiz. La11cen:1os as nossõs vistas sobre o que se passa~ 

1110 do lrab:ilf10, 1~ da posse ex:cl9siva de seus frnctós. Esta operação mais se consegue peto 
t' X <·rnplo, d~ que pela dcluLrina; e ~e fvre:n a[clêaclos com cli vis~o. cl_c fomilias, e de ter~a~, 
~~oz;in rlo_ m<11'?.rcs eomrnodos,á pr?porç. ão de se.ns trabalhos,_ o.;~Llm~1~tn1_<ias p(1r orna pohc1a 
<.te bo;a fc 1 e nau v 10len ta, a propneclade ganhara ra1zes, e a ct v 1hsa1~ao 1 ara pl\)i-;ressos. 
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Ninguom ignnr;i os triumphos <la catecbesc. ohtitlos pelos Jesuitn~ ( 11; 
~tendo sido extincta esta ordemtconvinha,que o governo, de accordo com 

nos ser1õei; de no~-;as p)·ovincins. e -confessarc1nos ingenuamen1e,quP. tantos mal<>s. e 
tão inanditas barbaridadPs nasce1n. c1n grande parte, da falta de doutrina religiosa, e 
<lo pa!!lO espiritual. q11e cxpcrilncn;ão os nossos povos do interior. Convérn catéchisar 
os Jndios, n1as convém ig11al1nentt> don11·inar os povos, que já forão catechisados. As 
Jt.'is, por rnais sabias que se.ião, não 'f>Odeln ter vigor onde faltão os costumes; e os cos· 
tumcs adoção-se, on crião-se rnuito meJllores pot· 1ueio <ia religião, e de seus ministros: 
êt·icm-sc escolas de cateches~, co1n estudos nece~sa ri98, e appareceráõ 1niss!onal"ios 
rci;peiL<t\'eis, que fação fn;ctos de de~·jada eonversão. 

; ' ... ' 

. (1.) ~\ 1n<'n1oria qne aqt,i transcnn:emO!; elo illustrnd~~ Sr. Con~go,Dr.J. e. Ft~rnand('S . • 
Pinh~il'O, impressa no to1n. 19~ BS\K· 37~ da Revistí't dó Instituto Historico Ge,ogr'a
phico JJ1·a$ilci-ro, é seru dn~iifa . o. do·ctt'l11ento q1ais co111pro.batorio du<> trabalhoifi~-· 
portautcs <!tosses operariog tia fé christã. , . .. · . · , 

((Vcnios a religião sentada jnnto !lQ berço ele Lodos os povos.sendo a theocracia a sua 
prinleira fó1·111a de governo. {i'oi o st'ntirnento rf'ligioso, profun<lament(' gra,·ado em 
todos os corações, q1w civilisoi1 o nn111do : o~ f(rirnfiros l e~isladorr.s forão sacerdotes. 
l\la11011, Zoróastro, Confncio, 1~ l\Hno!'i~ fallarão ern nome <lo Céo, e fizerão cr~r quê snits 
leis Linhão o s··llo tlivino: Era este 9 urric~ niocio •h~ sert'n1 obedecidos; porq1u•, na..jn
fancia das socieclades,o homem é en~inentf'mente livre, e só curva a sua altiva fronl~ 
per<\nle aq ucllf' cujo i1nmc11so podet· vê estampa(lo em cada pagina do granctc livro da 
c reação. t::ssa ci vilisação !ndia,cuj() véo.mys1erioso com~ça hoje a ser levantado.nasceu 
nos a<litos dos te1nplo!; : os br"hrraenes e:(~rcem ne."se pai:r:,ha trinta seculos, tão rQde
rosa inth1Pncia,qne de11a se nfío podem ·subtrahir 9s prt)prlos reis. /&$ nomas~ ou i.:olo
nias sacerdota<'s, r.obrirão outr'ora o Egypto de nina giganiesca rede, e nreparárão a 
n ação ~ara o glori-oso reinado d~ Sesostri:;: os incultos l'ela:igos, que Ti vião sob o bcUo 
Céo da Gn•cia. (l~v~rão ced(·r o pass~ á3 coll\nias egypcias, e phenicias:Vque vinhão 
installar seu~ Droses sohre ~ ci rn6 d' Olympo:. Lino, Orpheu,'! .Amphion, que as legen
das nos pintio eomn o~ pri1nt~iro~ civilisadorts, fle•erão ser sacerHotes. Até Itoina, 
'<:I ue part!Cl~ ter firn1arlo o- ~n poder nnic1unenti! pelo gladio, ff0f11"el1 à influ@ncia sacet-
· detal ; N111na Pompilio, ~u ~gan<w rei. tnodifteou, peta religião, 8!1 ba.rbaras l~is}:le 
Jiomnlo, e adoç9'1 d~sl.'arte· s~ns (.lgteiJtçs costnnles: A historia da ant1guidacle . nos 
apr~!\enta po1· tod~ · a parte a tut.e\a d~s povos prjmitivos, tordiatla àos n•inislrosd<!S seus 
di veri;os cul !O!I. · ' · • ' ;., · · , ·. 

O rn11ndo,ach1ndo-se snmmaménte~llnstràdo na época ela apparição do cl\ristianisfl)o, 
pal·ecia estai· elle i!len10 da rnissao àe edt1car os Pº"'º~ : assim porérn não acontec~t1. O 

· i1npcwio ro1nano,snccn1nhindo ao pes-o de· sei1s v1cios e crimes, viu-se a Europa inundada 
.de urna all11 "ião de llarbaros, cnjw existenc1a não era sequei· · suspeitada pelos Cesares de 
Uysancio, que perdiam o 1empo e1n e~tereis, e puerl~ questões thcologicas : 'cun1pria . 
<:harna1· á vida social os 1errheis sóldados de Atlil:i e de Alarico. e foi esta a sublime 
inilisãQ dos n1i11istros de Chrlsro. Longa, e ~nosa foi a educação desses harbaros,itnpa
cientes corn o jilgo que se lhes queria impôr, e razendo 111n horrendo amalga111a das 
san tas n1axim1.; <lo cvan~e!ho, co1n as sangninarias crença::; ~ Odi1l e de· lr1nensttl. 
1\ idatle rnédia é a luta entre a barb:tria, e a civilisação. e O-> l'apas clev~rfio necessaria
n1ente exen.:e1· 11 es.;a t"po1:a a tu tela dos po,·o!l coostitnidos em minori<lade. 

!\ão se pens1~ 11 ne vo\l desen \·olver a tbeoria do conde de i\laisr re, e p1:ovar que a 
theocracia é a t!uh:a fó nna lcgitin1a de ~overno: tonge de mitn. sernelhante pensa1nento, " 
«>li, qne fo lgo de professar as idé .. ãs n1odernas, e militar debaixo d<1S IJandeh·as elo 
'progn~s'o. ' 

.E' poré1n incon testavel qne o pocfer tt'n1poral dos Papas foi salutar nessa era rle 
tn1nsi((ào,a que cha1na:nos idad~ n1éd ia; era 11eccssario qoe houvesse uni tribunal,par<t 
o qual ap pcllusscni os povos nos casos então nini communs de abuso da for.ça; cnm_pria 
que os reis soube5sc1n qu~ exist-ín,aeiu1à da.sua, <' auloridade Divina, e que 1nni pouco 
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()~ prelados das ordens el.istentes, mandasse admiltir novos religiosos à 
serem educados convenientemente p!).ra os santos n1isteres da cateches<n 

• 
Ulustrados então,para tomaren1 un icamente a lei do dever por norn1a das snas acções, 
te111esse1n ao n1enos os raios do Vaticano. Esses altivos barões fr.udacs, que atraz <!as 
a1neias dGs seus caslellos zo!nhavão do poder dos homens, Lrcmião, quaes hu1nildcs. 
escolares, diante do obscuro 1non~e portallor de urna bulia de excommunhão. A supre· 
macia da igreja era um principio consagt·ado, e formava a base do direito public<> 
Europeu. · · 

Esse estado anonnal não po.dia ter .longa duração. A civilisação,augmentando pro.· 
grcssi~a1ncnte,approxi1nava o teinpo da. emanr.ipação <los povos, que <lesejavão deso
Jlerar a seus tnton's da difficH taref~ cte0 administração da fazenda alh~ia. Os.pontiftccs 
.1·omanos, poré1n, aos quae~ a lónga pos~e do poder lernporal induzira a crêr que fazia 
clle tarnbe1n parle da lieranç;i, <joelhes leg'<íra Christo, obstinarão-se em querer eon
sel'val-o, á ~e1nelhança desses tutores.,qtie -precisão scl' co1npell idos j'uclicial inente pura 
entregar a seus pupillos, já rnaiot·es, os bens que.a esl<'s pertenceni: O litigio entre <> 
povo,que queria se e1nancipar. e a theo·ctacia,que pr•~tendia prolo?1gar o sen dominio. 
apre~nta u1n dos 1nais curiosos quadros,-qüe nos offereça a historia. [) (~balde quiz 
J\oma abafar com os anathen1as a \OZ poderosa da opinião publica; ~m vão condemnou 
á foguei ra o concilio de Constança a João Huss, e a Jeronymo de Praga,de suas cinzas 
nascêrão Luthero e Calvino: a refonna apresentou-se ameaçadora; e m~tade <la Europa 
iifastou-sc da comtnunhão catholica. 

Sou o primeiro a coafe~sar que foi i~o uma grande ral~midade,c1ue profundamen te 
contrista a qu(•m lê a historia com reflexão, qne vê fraccionar-se uma familia, ainda 
ha pouco ião e:ttreitamente ligada pelos vinculos de sangue, e de religião, que contein
pla os horrores do dia ele S. B-1rtholomeu e111 l''rança, e ess:l longa guerra de trinta· 
annos, que cobrio dP. luto. ~ de desolação a Allemanha. Creio porém que semelhantes 
5cenas se radP.rião ter evitado,se a sêde de mando, e de riquezas,ni'io tivesse dominado 
o coração ~os homens, qne deverião d;rr ao 1n9ndo o exemplo de abn"'gação,. pondo
en1 pratica as liç<Yés do seu Divino mestre. Se o!i pastores supremos da igreja se apres~ 
sassem e1n dar por finda a tntela, q-ue letnporariamente exercião, á vista da in telligenci.a· 
do povo, seu pupillo, entrando no exerdéio das suas funcções pnramente espirituae~,.. 
110 que poderiüo continuar a prestar ,·aliosisisimos serviços, estou intimamente persua
dido,que o povo se lhes 1nostr;\fia grato, e não·se teria revollado contra seus Qiesu·es,. 

·e 'bemfeltores. lnfeliz1nente porém a .lh.eoeracia é -tenaz, e adopta por seu brasão a pel'i-, 
gosa 1naxhna de antes quebrar do que torcer. O governo sacerdotal, que, co1no vimos, 
é adap1ado á primeira phase da existent1a das soclet.iac;lel!, nã<> pó<le continuar a sub
sistir, logo que estas chegarem a inaior deseavolvi1n<>nto; sob pena de dar-se a mais. 
l1orrivcl confusão de potleres. . 

Estas toscas, e ligeiras observações me serviráõ de prologo ao e1am1' a que. vou 
proceder da conducta dos Jesuilas,e1n rt•lação aos pri1nitl vos habitadores do Brasil. -

Todos sabem que a reacção eatholica ao Jivre exarne préga<to pelo protestantismo. 
presidio a obra cio solitario de ~lanresa ; a companhia de Jesus nasceu áa necessidade 
que tinha a igreja de oppõr-s~ ao grande demolidor &axonio. Até seu nomt', novo nos 
annaes chrlstãos, indicava que era destinada para a luta: verdadeiros gladiadores êlo
evangelho, dcscião á arena, para defender os priucipios, que i•or quinze seculos tinha 
venerado o mundo. 

u ~e applicannGs a successos já tão distantes a liug1Jagem, qu~ hoje fallamos (diz o 
protestante J\ilacaulay), havemos ele considerar a Cgnacio conio ch(•fc rlos cOn\:ervadores 
do seu ten1po, e o ra111pt>ão do stat-u quo papal contra as invasões do espirito il'lnovador. 
A apparição de nm novo Brenno contra a Ro1na dôs Papas necessitava de 111n Camill~
para d efende-la, e sendo o grito de gue.rra dos sitjantes a is'!nção do pensamento, a 
senha dos sitiados foi a subniissão çspiritual, céga, e sen1 li1ni1es. Que1n ia apoz o Al
Jemão chegava Gqnclla sagrada solidão, otide n~nhn1n in1c1·n1cdiario pel'turba as relª
çõcs do ho111cn1 com a Divindade: o Hespanhol, pelo contrurio, guiava seus scctarios 
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A pnlavra e-v~ngclica, proferida no meio das florestas,á chamar n t.~ssps 
innocontes fill'1os dos descrtos,ao gremio do chrislianismo, é urna das pri· 

para aquella innnmeravel n111ltinão,cuj~ ,·oz se ergue a compasso, e para quem as dou ... 
trinas das gerações extinctas são a rt>gra immuLavel . das gerações futuras. Oirigião 
ambos a guerra rnaif, i111portante que te1n revcil'viêlo o muri<lo d.epois da queda do pagá~ 
nismo ; e quer em capacidade. quer em valor, quer en1 desinteresse~ on no amor da 
vcrdade,erão anlbos dignos rivaes um elo outro. E,todavia,que 1naravilboso contrasle!n 

« Luthero foi procurar mulher no intt'rior de um ·convento; durante o espaço de 
trinta unnos j(l1nais onson Tgnacio le,·antar o~ olhos para uma que fosse destas creatu .. 
ras. O tcformadot· pôz toda a sua gloria en1 destruir as casas d<1 ordem .<\ qne per tencêra; 
a do santo consistio na 'fundação de urna. no~a otdem soiida1n~nte ~rgãi1isada. A vitla 
do pritnerro começou em.uma cella, e acabou nos palacios dos grandes da terra; a do 
Sf'gundo, iniciada nos co111bates, e absorvida e1n occupaçõe terrenas, term.inou pól' 
longos annos de orações, e Cón1templaçõcs extalicas. Coração eh·eio de simplicitlade, 
e lt:aldade_gern1:.inica, Luthero só aspirou a uma perfeição compativel com os cuidados 
do1nesticos,_ com os deveres unh·ersacs, e os prazeres innocentes da vida social ; heróe 
na sua e1npreza,poré111 hon1<'m, e bern. ho1nem,,na st1a Yida privada, era opprimido por 
uma vaga 1nelancolia, dalli a })Ouco "n!regnc aos íntimos jubilos do coração, e cheio 
de reconhecimento pelos abundantes ben.t>ficios, qne lhe dispensava o,Céo . .t\rnante, e 
afnado, troca de continuo os mais sérios cuidados coon. a cspo~a, que escolhêra, e as 
praticas as mais suaves, e inno('entes com os filhos que clla lhe cléra; busca, e acha 
allivio para os pez~res .da vida <'m mil prazeres mundanos, nos en.cantos da musica, 
no aspecto simples da natureza, e em um sem riu1nero de en1t>ções sensuaes,que l'labia 
f<'.tebt!I', e ·gozar COlIJO poeta. Jgnacio, não; \'Í\'i ~Ó, estranho ao l'estO dos bo1nens, 
cheio de j1ibilos, a que ningn(' m se associa; severo a1~ em seu enthusiasmo ,· mudo oa 
dor. e inditferen1e a qualquer sy11ipatbia;_ sempr~ gravt;, e austero; sempre isolado,. e 
bem accessivel á ternura; sempre esquivo, e remontado della,como se fôra um crime_; 
despotico, ambicioso, e ao mesmo tempo isento de egoisn10. ,, • 

O'paraHelo ·estalx>lecido pelo illnstre hisl,oriadol' Inglez entre Loyola· e Lnlhe1·0 pare•. 
ceu-me cheio de imparcialidade, e pa·oprio para nos <lar perfeitamente a conheeer estes 
dous grandes homens do seculo. XVI. E' tempo de despir-nos de falsos preconceitos; 

. de ouvirnios, e fallal'mos a linguagem da verdade. . · 
Ainda envolta nas faxas infantis,,comprehenden a cogipanhia de Jesus duas necessi· 

dades que cumpria auender: a discussão. e a p.ropaganda. Lejay e Leferre argnmentão, 
com os protestan1es nas dietas de Worms, Spira-e de l\atisbonna; Layoés e Salmeron 
apparect>m no concilio de Trtnto, con10 theologos da Santa Sé; ao passo que Xa,·ie1• 
parle para as Jndias, :\1elehio1· .Nunes penetra na China,e André de Oviedo leva o catito .. 
li-crsmo á Ethiopia, e á Abyssinia. . · , . . ,, · . 

O niundo de Colombo .não podi~ deixar de attrahir as suas vistas : era unia terra 
virgem,que ct11npria evangelisar, e onde a igreja podia repara1· a~ perdas,que acabava. 
de experimentar na Europa. O B1!asil. que a fortuna de Cabral déra ú monarcbia por:"" 
turoeza, recebeu a prhneira Colon'ia Jesuítica, apénas nove annos depois da approvaçã<> 
do seu instituto. O Padre ;\olanoel da Nobrega, discipulo do collegio de Coimbra, e que 
uma c1·uel· tlecepção. lançára nos braços c!la: conapanhia, foi o chefe d' essa mi:>são. . _ 

Não é do meu intento historiar aqui os her<'icos trabalhos ào apostolado <lestes benc~ 
mtritos varões, t~udo-os já esboçado em outro lugar ; cp1cro unican1en te dc1nonst rar 
que os primeiros Jes\1itas,quc aportaram ás nossas plag·a.s,~stavan1 anirnados do ve1·da
deiro espirito t?Vangelico, e que a ·catcchese dos Indígenas. por ellcs e1nprchendidas, foi 
stunmamente ulil e salutar. 

A ·1eitnra do precioso volu1ne das cartas jesuiticas, que pára en) 1ninhas ni.ãos,como 
relator da con1missão de re,isão de 1nanuscriptos~ me fez penetrar de sua vida intima, 
assisth' às suas praticas fo miliares,sorprendtr suas idéas, c1 ue por ce rto não· destinavam 
(1 pu1>1icidadc, rcvclantlo-nos ia<:s, 1p1ac~ ~!llts cra1n, se:n Qt·n).nlln rcbuço, ou dissi~ 
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tncirtls- necessiJades do. paíz: ;10 depois 'º nld~arnento -entregue á direc..(. 
,ção de homçns verdadeiran1ente patriotas, que olhando para as necessi-

.mnlação: !H~tnelhantes a essas ruina!. <lc llcrcu·lanum e Pompeia, qne nos apresenta, 
depois de lantos secnlQs. o q11~1dro niai$ sil1g~l.ô e veri~lic<~ ,da ch·Hi,sação ronrnna. · 

J>P~o n:~uia para cil<lr u1n tn·cho de n111a carta do padre No(H'i'Çà, csc1•ipta d;• Bahia 
a9i; 5 Júlho de i559. dl'Z annos d1•pois da sHa chtgada, onde :;e inauifcsla clara1nentc <> 
J>lano, _qut~ adoptava para a çonversão dós aborig-enés. -.. 
, " •••.. fl<•pols da vhu.la de Me1n de ~à, govt.~rnador, se fizeran1 tres igrejas l!m trcs 
povoa~'.Õe!\ de. Indios, nu1itas n1ais se fizera1n, se hou vera padres,e irmão~ pa1·a nellas 
~·fsidirc111 : outras duas. ou tres junH1s de ~ndios, ,t'Slâo e:ip~rando por padl'es para. o~ 
d4)t1tri11a1'<'1n ; esiy i-ão ,·isi radas por nós ; quando 11otl(!rr1os, para se dt\lerern a si até 
sen·n1 soccorri1loi-. /\ p1 i111eiJ·a i~r~ja . que se fez .a tuna kgna desta cidade, r.há11ia-s1~ 
S. Paulo; O .l>-egnuua á.Jres lcguas S. ~oão;_ <\ a 0·111ra Espil"i19 Sant.o.~ sere leguas: tn~erá 
razão ê1e. <.li1:er eni'parlic11la1· o lf lle acontet~l1 ~ catla títna. GOilH~çando pela'dc S. P&ulo, 
qu~ foi a primeira, direi a ordt'm, que teH~,e tetn t>m proceder aqui a escola de 1neni
uos, que são para isso cada dia 111ua só vez, porque tt>.tl) o 1ua.r longe,e vãQ pelas nianhãs 
pescar J>ara si, e para seus pais, que se úào 111an1e1n de outra êoüsa , e ··á· iarHe te1n 
t•scola 1n~.s horas, 011 c1ua1ro: destes uhi cenJo e ,·inte. por rol, mas conLiuuos se1upt·e, ha 
de oilenta para rih11. Estés sabe1n hen1 a do1Jtrina. e c1J11sas da fé,. ·1ê1u,e es9·c\-etn; já 
can1ao e ajudão alguns <í niis-;a. Silo.já 1odo-s ·bu·ptisados, lodas as n1euiuas da 1nestua 
i<lade, e lodos os i1111Ôt'enre~.e a lôclanLcs. Depois da escola á .t.loutrilHt geral a t-0da a 
gent•~, e acaba-se com a salve, can tada pelos n1eni11os, e ás avc-niaf'ias • . De noite se 
1a11g1~ .o siuo,•~ ~s 1111·ninos te1n c11ic.lad11'<le (~11sinaren1 a <lonl1'ina ti se~1s pilii> e. rnãis, velhos · 
'e \'~·lhas, ois qnaes nau pod«~1n tantas H~zes ir á ii.;r"ja, e ~grande cousolacãe ouvir po1· 
loclas as casa" louvar-se á Nossa Scnhora,e dar ~lorias ao uonu~ de.Jetiits. t\os tlo1niu~os 
t~ Ilias santos l'''n u1issa;e prégação eiii sua lii1g,ua, e de tontinuo á 'tauta g~nte, q(1e uão · · 
cabe na ign\ja,poslo que graiide. Alli se 101na conta doli <1ni tal ilo.ou dos que se ausen
tão: ellcs fc~t'IU :)Ua estação. Ü JneitinhO, 'qoe é UIU Sl"U l)fiUcip~t~ préga ~lllJ>l.6 .• aOS 
<101ni11gos,e dias festivos pelas casas,de 1nac11;uga~la; a set1.u1odo: a oh~clieuch1 lfUete1n, 
~ 1nuito para louvar,a Nossa Senhora; pt)l'que u.io vão.fóra se1n pedir Hceuça, porque 
lh' o te1nos assiiu 1nandado. pai· a sabern1os para onde ,·ão ; se cotner carne. humana,ou 
~nihché<lar-se e1n ·a1g·111na aldea longe, e se algu1u ~e d(•s1narr<li\.é llí·éso,e ,cas1igado pelo 
s~u 1111•!1'.inho. e o governador f~z dPll1·s ju~1h;a, couio de qualquer outro chrisijio, ~ 
cvn1 111~ior liberdade ; se algtllntadot·ce é obrigado a 1uandar-11os chatnar ,, e é por nós. 
curado e r<!rnediífdo, · asshn no corr>o co1uo .. na ahua, o 111'l•,lhor, que podem-os : r. ássi1n , · 
poucos rnorrem, que não sejão IJaplisados eu1 artigo <le morle~ qtiaudo êlles u1.osli·ão 
siguaes de fé.e de contricçâo: assi in destes.co1u11 dos inuoceutcs regenerados co1n a agua 
do b<.lJllis1u0, se sa h·ão rnuiros ; os-feüiccit·os· são po1· nós ·perseguido!!, é 01,1u·at1· .a11ulC1.1.s .. ~ 
(!bttsõcs, que 1iuhão, ~e ' ão 1iran<lo. >> 

Por esta carta do pritnciro provincial <}<;>s Jt>suHas no l~i·asU, ç-por outras dqs s~us 
con•JlilJtheiros, n~-se que o seu grande ·~~tnero, e tn-inci.pa,l s.olicilude etnpr('ga va:se Ué\ 
ecluca~ão da ju'ventilde. poderosa alavanca <le A1·chimeü~s.co1u que <'speravão roud.u· · 
os l>arbà1·0~ costun1es dos po,·o .. dores das nossas ftorêstas. A 1nusica servio-lhes de 
lalioso auxiliar, para> ferir a sua iJnaginação1: e por isso , eu.si nu \'à1Q ao~ 1neninos .iu11u-
1nc1 are~s canticos e1n S(~Us prop1·ios dialec1os,quc,aMrn él~ ser rir-lhes de honesto pas~a
tE'1npo, tiuha ainda o n1erito de abrandar os cora~6es do.; guerreiros,qt1t• ,a vezatlos ás sce-

, nas <l1~ can1<1gc1n, não se con ,· .~rtHriiio de 011trp 1nodo~ ·con h.1~reudo q uan 1 o as cc r.c1nonias 
· religiosas iu11u·essiõnão os [)ó\'OS pri-tni1h·os;u1ulti(.illcav.ão' a~ fest'as, <111e st~ não tinhã() 
a po1npa das callied raes. uão Jhe1' falta''ª .io · 1ne1)0S todo o fervor <la y~rdadeira dc,·oçã~. 

!\:a pl'illH!ira · plta:-;e <la cateche1>'.',, in ''<'sridos das. 1:u11c~ões de kgi1imos tu1or~~. ,tra-· . 
çaviio a linha t.h! condncta , que defc<·iiío se~uir ós st~us pi1pillos, e <.leseião' u1esJno a 
certéls 1ni11 ucias, que 1nais tarde de,·erião Ler al>andouado seus sucçes~ores por proprio
i11L1.~ressc ~a !->llil IH i:;sàQ. 1\ssiJn, OS VelltOS ·a.CClllJllllar 0.S cafgos ·de p;1 1o~hOS t:.Olll OS de--

• j uizr~, t' ad.ud'ni.strad1.. n:s ; rna~ tal accuui u \t1ção lorní.ira- sc'cn .5" tk iudcclinu n:l u.cccs-: 

• 
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dades de sua patria, po~s5o com hnmanidadfl dirigir os Indios, em pro .. 
veito dclles,e da sociedade. O governo tem meios de sobf•jos~ para este lirl)! 

~iLlíHh~: nin!{•H'tn, sl'não ellcs, podia ,:;e eotendl'r corn as hór<las antropophagas, qu1~, 
co1n 1a111a~ fatli~as, '~ perigos chmnavão ao grcmio da vida civilisada. · · 

Os prhnc>iros colonos, tornando-se suspeitos aos .lndig,•nas JH•lo s1!11 <lcs••jo d•~ reduzi.X" 
Jos á escra\idiio. ~ t<'ndo faltado n111itas Vj>zes ã fé dos contraftos, •'riio os .l(•s11i1as u~ 
unicos i11t1·r11u•diarios de que lança,·ão mão os go,·ernadorcs se1npre que hitvia preci
são ele lrac1ar1•u1 com os principaes;das lribus. Teruos· tuna prova d11 confi;uu;a. (Jtl~ 
lnspiravão O!'I l'adn·s no fa,10 seguinte, referido pelo bistoriogr.apho da co.upanhia, ::;. 
de \'OISCOUCt~llos : . 

(lnandO Os Ta1noyos, instigados pelos 1na1nelucos Oamalhos, íl1near;avâo Í3Z('I' tuna 
i llViisão cm Piratininga,Nnbl'ega e Anct1ieta, novos Codro!i. e llecios, se rlevol;.'irão pr.la 

e sal\'ação das rt•ccnll!11 col<,1nias.A doçura do c<1ract~,rde Anchic>ta,c>a pas1n•s1tac1iyi1htd(~ 
d<~ !\obrei: a, qtu~ lhe grangeou o epi1heto de Abaré ]Jcbe (padf'e voador) fizerã() entãe> 
uiais e1n pról dos estabeleci1neutos Portuguezcs., do que pod.:rião conseguia· suas bou1-
ho rdas. • . 

Penniulo Ocos c1ne os prhnriros provinciaP.s ela orde111 que vi\:êriio entrP. nós. fossem 
todos de t>minentes "i rtnJ~s. e que se dedicárrío inteiratn<~nte pelo ho1n exilo da ca!e
chese. Nobl'e<6ª• Luiz· da Gra1n, e sobre todos Anchil.'ta, deixárão gra1a recordação na. 
nossa historia. Semelhante cargo não podfd ser cobiçado, porque nenhumas vantagen~ 
Jh~ est<n·ãoannex.a~. Era u1na exlstencia dt perennes sacrilicios, de co111illnas . perse
guições: vagando""' fl"ageis bateis de Pt•r11an1l>uco a 5. Vicente, 01t percorrendo o . .; 
nossos 1wr1<ws.tct!do por comitiva o jaRtHH" e a onça,co1no ouu"ora os leões e os tigres~ 
accunpanhaviio os J'a1:(1mios, e Antõ~s nos des<'rtos da Thebaida. · 

A eloquenciil eh~ 11111 l)azilio, e de nru ChrySvstorno seria lmproficna para os rud•'~ 
filhos das nossas brenhas: era preciso L&nvertê-los 1nais por of.>ra,s do qu~ palavras. () 
t•x<~n1plo era a n1ais r1oderosa de todas as prtidicas. e foi corn elle qnc Oi :.iJitneiros 
JesuHas operárão tnaravilhosas conversi)es:con,·i11lra <Jtte a sua condocta '~s1ivcsse tâ() 
aci1na da dos pagês, quanto a no,sa n~l i~ião era isnpcri<.~r ao grosst>ii'o culLo de 1'uprin. 

Foi sobretudo a suhlüne virtude da caridade q1te n1ais profund.a1nen H: in1 prcssionott 
aos harharos,c que lhes fez crêr na odi;e111 rlh·i11a da nossa crcn~a. Era tun cspec1ac11l() 
iutein1111rn1e11ovo para elles,e que n~o podia l•~ r explicação ua lin~uagc111 do~ ho1nens,. 
o ven~1n esses l'a<lres clregare1u é\~ stws tabas atra vez de .anil perigos, sc111urc1n-se nét 
cabeceira dos 1uoribundo~. e recebendo 1nuitas vczc;; a 111ortc e1n troco da sua heroica. 
aln1Pg<1ção. . 

Co1no Fluminens~ não píl·~!'O d~ixar <le. resten111nh<tr-· aqui a 1riinha (:rat idão pelo~ 
relevantes serviços que os Jet>uitas dessa, épora preslárão á edificação da ~1n11ilo leal 
Scbast·ianopolis·, hoje sédc do hnperio <le Sanla Cruz, e rainha da A1nericâ Merfrtio .. 
nal. Penso que ni11i;ue1u 1ne con1estará filie sem o auxilio <los lncligenas, qne Nohrega .. 
e Aochieta Lrooxerão de S. Viccnte..,uão c~nlst>guiria l\.le1n tle Sá expulsar os Fn111ceze.s . 
qne se havi;to (•stabelecido na nossa terra • .e que pela sua alli<1uça cotn os Ta1noyo:-> 
finnarião o seu do1ni11io na detio1ninada '1'rança ~tntarctica. 

Das .iá citadas ca1·ta.ç j csuiticas ·d€ pr<'l)e11de-se o zdo, e -0 dt•sin!cresse co1n: que~ 
então defendi<io a cau_..a <la liberdade dos lndigt;nas contra a a1nhição do!i colonos. 
Vcn'1o estes o quanto lhf'S custava o c11t1·egare1n-se aos 1rabalhosda lavoura, expostos 
aos raios de un• sol 11·opical, invP.nt{irão asbandeh·as, espccic de caçadas'de lndí().~ . 
<111c> lhes fornecião ~scra,os, a f)Ue1n <'lllre~asse1n as n1<\i!'I penosas funcções da \'ida. 
agricola . Tal foi <1.orig('1n da escravidão dos nossos anthoctones, contra a qnal le~'antá
rão a sua poderosa voz dos l11·roicos l'.ivilisadorl~is do Bra~i l. 

Se.ia-n1c licito discordar nesLC ponto da l'CSpei ta,•cl opinião do nosso prcstr1noso 
con~ .. ocio. o Sr. F. A. de Varua~r.n: que na se\'..ção 13", to1n. i u d<r sua i111eressante 
ll istoria Ge1'al do Brasi l emi1h~ o St'~11 i111t! jnizo: 

11 As pro \'i<leucias <le ana l en tc11 1li<ia philautropia\ <ll"crr.ta<las depois pela piedade 
~os reis, r ~;nste n ta1tas pda p_oli lica dos J <·:sui u1~, f•>r úo ca tts•1 tle q u ~ ús I n1lioJ; c~111eças· 
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sü tomar sáhro sna im1ne<liala protecçno a sorte <los pobres Indígenas, 
não os entregando a especuladores, que tirem para si •> n1aior parlido,sem 

s"'" pouco a pouco a sl'rem unicamente chamados á civillsação pelos demorados meiog 
da CéH1·chese, e que ainda rP.sten1 tantos nos sertões, devorando-se uns aos oull'os. 
~''XillHlo o paiz, e dr.gradando a humanidade. n _ 

E1n verdade soq)rehende-1ne <JUC uma pessoa' tão illu~trada como o Sr. Val'nhagen 
d1•1101uintt de mal entendida philantropia a sincera defesa que fazião os pritnith·rn• 
.l•~suiléts da liuerdade dos lndigenas, e que pretira o r.1nprego de meios violentos aos da 
doçura, e persuasão, que rejeita, por serem demorados I I ConsequP.nte com os seus 
principio~, cht>ga até a dcsr.jar que se tivesse adoptado para co1n os sei vagens a 1er 4 

vi<lão israelita, csquccrndo que seria isto o mais monstl'uoso de-todos os aoachroni~ 4 
1uos t Ci1arei as suas p1·opl'ias f'Xpressões. 

<'Se o nsooe·as leis tlv~ssem continuado a pern1Htir que a coblçá,dos colonos bem en~ 
can1inhada a1·1'ebauha~se os selvagens do Brasil, <SUjP.ilando-o!> prhneiro, ao 1ne110i pol· 
sete annos, corno a servidão israelita, não se teria ido aqnclla cx.créitar além dos mar('s. 
buscando nos porões dos na,·io~, e entre os ferros do mais atl'oz captiveil'O, colonos de 
na~·õcs lg11aln1rnte barbaras, e mais supersticiosas, essencialmPnte intolerantes, e inimi
gas de toda a liberdade, e co1no que ostentão a l'aia da scpa1·ação corn que se extt·emão 
tJos Jndios, e dos seus ch·tlisa<lores. n 

De sorte que, no juízo do nosso illustt·e conso~fo; e1n vez de· refrear-se a r.obiça dos 
colvnos,devera esta ser encaminhada aarrçbanhar os sclcJagcns do Brasil para que 
11oc não lançasse no horrível trafico de africanos l .•• · 

Nossa t'!rra esrava pois fadada á escravidão, não restava senão a escolha entre a dos 
lndigenas, on a dos negros! 1 No meu 1nuito humilde conceito podiamos ter escapado a 
«'Sse cancro, que co1Tóc as entt·anhas da nossa sociedade, o~ In<lig~nas ent1·arião na vida 
t:hilisada pelos meios suasorios: t~-lo•-hiamõs convertido em laboriosos culth·atiores, 
.excellc~s marinh~iros, bravos soldados, e intélligentes arlezõe$, n'u1na pala\'ra, en1 
1'!'ten1bro:- uteis <le todas as çlasses, ern que se dívide a nação. 

Para que tal 1·esultado porém se cou5tguisse seria mister seg11h· o plano adoptado 
por Nobrega, e seus prhneiros successores; mas toi elle bem depressa desprezado por 
a11uellt~s 111esmos,que esta vão incumbidos de lhe darem execuçâo. O instiluto de Loyola, 
q11c,sc111clhante á A·1inerva dos Gregos, tinha sabido armado da cabeça do seu fundador, 
logo d:•gt·ncron ; Clandio i\cquavh·a foi o homem, que, sophisn1ando hahil1nente as 
co11atiluições~do santo Byscainho, impl'imio na dh'c>cção da co1npanhi;> tnn esp1l'ito 
inteira1ncole opposto. lp;nacio, Laynés, e l''l'aneisco de Uo1·gia folga vão com a conye1·!tãO 
de grtnde nu1nero de pagâ(.JS, que,pelos esforço& dos seus sub@rdiuatlos,eutravão todos 
os <.lias para o greu1io da igl'eja catholica; Acquavh1a,e os seus acolytos apraziã:•-se cn1 
cou1~r a hnmensa mnllldão de vassallos, que lhes obedecião em todas as partes do 
n1undo; accuu1nlando tl1esQuros, que excedião a· todos os calculos da mais insaciavc.1 
-an1bição. 

Deve1nos suppôr, á vista da sua sublime abnegação, que os primeiros apostol~s do 
Brasil não pretendião 1nonopolisar· a direcção dos· Indigcnas! e tornar pe1·petua a s-ua 
tutela: creio 1nesn10 que todos os seus esíorços tendião a inicia-los nos deve1·es da vi-11a 
rh·ilisada,para que podeqgc1n ser regidos pelas ieis geraes da monarchla, limitando-se 
t1s funcções do padre sómente á cara d'aln1as. Da sua sinceridade parecia estar conven
c:cta a cOrtc, corno se collige das s+>guintes palavras de tuna carta dirigida pela Sra. D. 
Catharina, rainha regente na minoridade do Sr. O. Sebastião, â camara áa cidade de 
S. Salvador da Bahia. 

H, • •• Ainda que seja tanto da vossa obl'igação favorcce1;dcs,e ajudardes ao~ padres _da 
co1npanhia de Jesus, que uesas te1 ras estão, e anclão na obl'a da couversão dos genllos 
delta. assi1n pelas obras, crn que se ea. pregão,_ éo1no pelas 'inas 1nnilas virtudes, e pela 
f.onsolaçiio que essa cidade co1n tal co1npanhia deve receber, toda\·ia sendo essas partes 
ti\o ren1otas, pr.lo qu,~ por es:-:e respeito póllc haver nos 111oradores della algum descni
dü, píll'CCCll- tlOS dc ver- vo~ ~scrcver ~O !)l'C ÍS!iOJ e Cll <:Oll'llll l' lld:u·, COlllO (' QC:OllllllClldO 
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se lho dar do fim, para que fôrern encarregaJos, como jú vimos expo:.:t.o 
pelo Jesuíta Domingos <le Araujo, na parle que deu a Paulo 111, <le1non • 

n1 ui to, qne queirais have r, por muit0- enco1n1nendado aos ditos Padres, e os fa vore1;acs 
e1n tudo o que para couV(!rsão <los Gf'ntios, e 1nais ohras cspirituaE>s fôr nec~ssario. 
~que aos r.eurios qne se fizerem chrhtãos trateis bern; não os av•~xeis, ne1n Uu·s 
toml!is suas terras; porque, alé1n disto sea· razão e j11s1iça, receberei 1n11i10 conte11-
tame1110 ein as!'li~n o faierdes,pelo exemplo qne os outros gentios rcct!bt> rão. Agradec.-r
vos-hei tnttito terdes destas cousas muita ·1e1nbrança, e e1n (~ ffcctuardes co1no confio; 
porque do contrario não poderá deixar de me desprazt~t· nutito. » 

E' su1nma1neu1e honroso para urna cotpo1·ação receber do alto do throno tão lison~ 
g ·Iro test1~n1unho,co1110 por essa,c 1nuitas ont{as occasiões,receb~rão os .}(~suitas: pl'u ,·a 
evidente da ilnportauciil dos seus serviço:\,e da nlaneira ve1·dadeiran1ente digna po1' que 
proce<lião. Oxalá que u1na obra con1eçaàa ~bre tão folizes auspicios nãn fo sse depois 
fals1~ada, e que essa 1nesma liberdatle do!t Indlgcnas, de que se havião constit11ldo tãt'I> 
denollatlos paladinos,uão fosse mais tarde o escopo a qne attingii·ao todús as suas v.istas . 
interesseiras l · · · 

A olygarchia enthronisada no Gesú pedia onro, e 1nais onro,e S("1npre ourf) aos s!'us 
1atrapas <lo Brasil ; e ei-los que para éu1nprircn1 a santa obediencia de que tinhão 
fci to voto, procura vão tirar do trabalho dos n1iseraveis llulios as a·iquezas, qtt~ tão 
sofrcgamPnle lhes erãe recla1nadas. · 

Por um sentin1ento de graticlã() lhesfõra confiado o rt>gimen daR aldêa~ de quc-abn
sárãu; chegandó a obter do governo a prohibiçãe expressa de nln~11en1 pr1u' lrar ndlas 
sc111 sua lic~nça, a pr ... tex10 de qu-e os brancos ião corromper os coslu1n~s sirnpliccs, e 
ingP-nuos dos seus ca1cchu1nenos. Até certo poulo era essa prohibição justa e fundada ; 
porque todos sabem que n<.> começo de qualc1uer ensino sã•• su1nml 1ne11 te pel'niciesos os 
tn;\os exernplos,e os pe •silnos constlhos; mas semell1anle disposição não poclia , J)QI' sna 
m1~sma natureza, ter o caracte1· pennanente, que ellcs lh•! qnize rão dar. OIJst.inando-se 
en1 consea·val-a alé1n do seu termo, tinhão po1· firn subtrahirem-se a(} ex.a1n.e~ á cen
sura das suas ac({ões, e desenvolvere1n o seu syste1na de pl)litiua 1eue1.>rosa. 
. Se os novos Lycurgos haviiio con.,eguido estab~lecer nas t} () .·~s1as ria Atned ca a cida.de 
de Dcos, conto no-lo pinh Charlevoix, fallando da republica christãfJ' do Pa1·agnay, 
J>Orque razão não qucrião que os i;eu~ do~nia:ii<>l4 fossetn visitados, e qne servisse1n os 
sc.>u~ n~ophitos ele exen1plo, e d.e eclificaçã-o aos profanos 'l' E' p()rque ahi excrdüo ~ 
1na1;~ cruel do.'l depolis1nos, que e.xiste ·na 1en·a. e antocrílcia. do pensa1ui>nl.o. E1u seu 
cod1go penal não havi1'o Gri1nt~-; ota delic+os., .tt siln pecca~lo . .; ·; o azo1T1•gne Cl'a o mciv· 
offereciclo pelos bemditos Padres (}Os selis am~dos fill~os ,. pa1·a faz.ere111' penitencia. e.· 
~e rcconciliare1n co1n.D1~0~ ! .•. Applicando en1 toda a sua !ai.ilude o principio da. obe'"" 
diencia passiva, que para elles existia mais err1 lbcoria <lo <fHC na pratica, coi1sl·~ui
rão apagar o .Eu d' alma do sei ,.af"em,re.dnzindo-o a un1 puro automato •. á triste e la1nen.
ta vel co_ndiçiio do hotnetn-machina ! E quando assilu niutilavno a na.~ureza llu1nana 
invocavao o evangelho. o 1nais liberal de todos o-; codigos sagrados t. .. 

l\iudan<lo sagazmente o nome ás cousas chamavão os eseravos das suas fazendas de 
administrados, e fazião o co1111nercio e1n la rga escala com a dcno1uinação de perinuta. 
illnclindo dcsl'arte os canones da igreja, que -0 probihcm nos t·cdesiastkos. Njngue1n 
JlOtlia va111ajosa1nenre entrar con1 elles en1 concurrcntia ;. porque dispuuhão de n1eios 
colossaes. Isentos de toda especie d:~ ccn1trib11içã~, al tarn~ntc favoretidos pelo ~on!roo 
da 1netropole, enviavão os prodnctos da sua la,•onra para Lisboa em navios da co1npa
nltia,e ahi guarclavão- uos en1 grandcs.al'mazens, conliados a agentes seus. Pal'a pro\'ét 
<leste 1ucu assento IJastar- me ·ha c.itar o mandanl<~n to do cardeal ~aldanha , de 15 ele 
J\l éii<! 1lc 'li 58, pelo <111a l ord~110.u a suspensao do escandaloso commcrcio que este .~ 
,.e,qulares cst:ivão publiccunente /azen<lo em tJortuga l e seus douiiníos. Or<1, 
h o111ens que a11siu1 procedião,crft'o 1;ertmn1' 1He fol so!i n1b~io1111 rios, qtu~ ,ctn \·is1a do8 :seus 
in teresse~ lc1nporae~,co1npro1nelliiio a santa causa da cakchesc, a qth~ outr't>ra h.a vião 
talllDC!_ll servido t>Cus 1Jcuc1ucrilos «ntecessores, 
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'~trando o que, s?ío os Indios do 1Jr,1sif,é,,$lia aptidão pRr:t ns artes, letrns,, 
<.! scie11cias, e 1nesmo para o sncerdncio, po1 haver entre ellcs, na·quelles. 

Um grande nomP. q11f>, ~e pertenr.ia a Portugal pelo aca~o do nasd 1nento, era nosso 
~ornpa triota pela rdncaçâo qne·no Brasil recebêra, e pelo amor que nutria pela nos~a 
1erra , co1no n~nito l)1•n1 de1nonstro11 os •bio arcebispo, o Sr. D. Romt1i_lldo Antonio de 
S1•i x'a .; .actiou-s1~ i11 f<• lizrnente, l' ll vol Lo nessas niise~:a veis ln 1 ri~as dos Sêiis correi igionarios, 
t~ soff r<'n. ruilo <tgrado seu, a 1n<1IPfica influenciit das idéas do sen '1e1npo. Na ln ta empe~ 
n111ula <•rHre os nioradon·~, e os .lcsnitas, por causa da escravi<lão dos Jndigenas, que 
••s t•·s querillo nlonopolhia r sob o apparen1e pre tex to de lll<'s dar -educação, e dt! sei em 
:ceu~ dirccron•s espirituaes,o Padre :\ntonio Vit>ira n1ostro11 u1n ardor, qu~ contrasla\'a 
~·0 1n o !'\Cl1 desiuter<>~se prssoal. Ning11e1n rnais que este illnstre varão pôz em pratica a 
inaxinia da co·1npanliia, c111e or<lenava o incUvi.duo de anniquilat!-se em proveitô d1t 

. ~l' IP1n. Se algu1úa cousa aspií·a va neste tn nndo era a gloria ; 1nas queria qne ~ seu 
Jnstit1110 fosse rico e poderoso; e p:1ra Isso 1ião dnvi<lon prP.star o prestigio do seu 
1101111:~ p;,ra extorquir do f{over.no por1n~11P.z essa sél'ie de medidas iniquas,que sanecio-
11avão os rcsgatf1 eª' entradll$ no sertão. _ 

a A côt· e prr.lt' Xlo destas ent1·adat, diz o nosso consocio,o Sr. J. F. Lisboa ,no seu 
inu•n•s11anle Jornal de 1'imon, era libertar os TndiO!t prisioneirO's, atado~ á corda, 
ot>ncerrados en1 um cnrral,011 prisão f;«~melhante, ~ d~stinados á 1norte e1n terreiro ,para • 
~ere1n rll'pois r.01nid1)s ~111 banqn~le feslival pP.los·séns inhnig~s. A e.ntrada .ou tropa de 
rt·~gri l~ , cba1na~a ta1nbe1n da 'l'edempcao dos 'captivo1t, talvez por anliphrasi~ , nãt. só 
tinha por fim libertar da 1norle o corpo do selvagem prisioneiro, e a sua aln1a da per- .. 
di1;ão e1cr11a pela ca techese e converslio, porqnP depois passavão, como provêt· ile 
(•sera vos os 1noradores. Ao on vir os fün1ores dessas leis fa r.ia..'.se tuna obra de piedade, 
t• por el lns se conse~uião ao n1esmo tempo rnuitos bens tempora,es e .espir i tuaes. >, 

Di!!punhão ... s leis <fllt <'ssas exposições fossem sempre .acompanhadas por alguns 
1·eligios~para e\•ilar osahusos,e a~ atrocidades)\ qne a desenfreada cobiça podia levat· 
c>S hon1cns, que s~ entre~avão a es!\e ll(~fando trafico, gente ·vilissfma, sem atma nem 

· .cortsciencia, corno se cxprhne o proprio Padre /\ntonio Vieira, qne,sern embargo; não 
~e 0 1)p11n ha a ~11,·,•una vei.qne os religiosos directores fossem os Padres da companhia 
d e J1•sus. o-, n1iriist ros do evangelho,Pm contacto com os traficantes, longe de edifica 1-
<>S co1n o seu exe1n1,lo cha1nando-os aos princípios da verdadeira moral. corro111pião-se 
i11tl'iran1ente cert ificando de lici ros <ftHlntos captiveiros se lhes propunhão,.e recebendo 
·~ nt n·1:ornpensa algunHlS peças, cujo preço r_egulava de mil e cerna quatro niil réis! 

() ilhrstre co.ryp1'1eu dos Jesu~tits· propunha a eJ-rei, o Sr. n. João 1 V, aos. ú de Abril 
de 10Sla, nm novo plano de catcchP.se consistent'"- ern esti1belerer-se tuna j urisdicção 
jn<l t•puudt'nte da do!'! governadores : a exclusão a!)solutn das outi·a;; órdens religiosas, 
·~ fi11almt•11te a organi:~ação de n1n pequeno cxere ito, sujeito ás in1n1e<liatas orden~- do 
~nperior geral da~ n1issõE'~. E!lsa laert•sia politi,cu ,P,sse 1noostr11oso status in staltJ, crtt 
proposto ,e ~us t"ntado pr.lo genio mai11 subli:ne .que Portugal con!ou no ('ec1ilo X V l r, 
11elo habil di~>lornata .innlo aos estados gcraes <la Hollanda . ~~ 11a córt(' dt~ Ho1na 1 ! . 

foi üo prP. tcncio justificar os excessos conunellidQs o•~ssa éra petos colonos contra os 
.lc•~nilas . Heprovo alla1ni'nle a sua conducla relativa1nen1e a esses .í 1a'<lr r.~ . l\S violencias 
J>rn ticadas para com elles no l'ará, Mt1 ranhão, S. Panlo,c até no Hio de .Jau('iro; n11ts 
)ll' llso q oe os e~pi1·i1os não se tcrião exacer l>aclo a sc1nelh<.1nt~ ponto,sc os <lísdpulos de 
Lovola !150 tivesscrn dado causa;e se cl cfenclessf'tn con11nais mo<l•~ ra11iio. E' ' '('rdadt> <111c 
;llg.uuws ,.,~z"s, corno ('111 S. Pauto,e nqui no Biode .lant•iro, davHo-se l ll~O por veircjdos 
•! as~ i~1H1vão 1111an1as condiç()es·dell('S se exi~ião, n1as lodo::; sal>ião que Q s1~n sytH('Ulit 

d;1s 'f<1stric(:ô<JS rnentae., pn•sl<iv<J-se 1naravilhosa1n1!1i1e ·a r ssa taclica , '~ 1111<· era ts~~~ 
unl nwio <·llicaz dl! ganhar ten1po ctilquan10 conjuravão a tonueuta <J HC contra ell:es se 
iJl'IH.1 va. 

/;t'111 d tl\'iila que r ra rr provadissin1a a escravidão dos J11d igcnn<1, qtH! con1 tanlo afan 
s11'fc•111avão os <:olouos; n1 as tambe1n é vcrd<tch~ que uão n•co11 lleciãn estes nos Jesuítas, 
~e us ath crsarios, o dc:sin teressc que n prei;oa vão, \·cntlo que a!:> suul3 Ja vuuras deüuha \<ã-O 
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t-empns, alguns que sabião escrever e fallar a lingu~ latina, ·pedto no mcs_; 

pt>r falia. de Jlraços, ao pa~so que o~ lndios (orros trahalbaviío nas 1·esidencias da 
,·01npatthia, on<lc~ seguia-si.~ u1n rt•ginl"ll, qut~ só no nonu• di1lt•ria da <'Sc1·avitH10. 

~occorre.--1nc~-hri do tt•s1enu1n ho bastante co1n pet1·n '"do nosso incansa vel 1• il 1 usl n1do 
. consoeio, o ~1· . . l. Norbeno dr.:-!. e S., <l'H' na sua lnrninosa, e t>rndita JJ1 ernorict li is
lorica e documetitada das alrlêas de Jnd'ios da ,província do llio de Janeiro scrve
:;e da!' seguiu tcs p<llavras lra1ando desta maleria: 

« nesentidos º' Jf'sni tas do tri111npho que alcançavão os colonos t>scravillador<'s de 
Jn<.lios. afronXêí1 .ão nn <lefousão de sua liuerdude, arrcf't•1·cr1lo n<l<lll('lle zdo con1 qttt' os 

·cah~chisav fio. H por fim de autores fizcrno-~e n~oi. a .. id.t•n1icos d(' liclOS ! E (jllt.'ln diria 
qut~ ('sses proprios sucC•!ssorPs dos t\nchietas,dos ~ohrP~as,P. Grans SPguiriiio o P.Xcn1plo 
<1ne por ranto te1npo mcr<'cen a sua reprov;:içiio dado pela avidt>z dQs Por111~11f~7.P.S? 
l)e~~ra•;adatnf'n I~ assinl tlC<Ul wcen ! A p1'0Vt'ilando.-se da ' csga ohe<I iencia' (f lle ti ll hão 
r.anho sobre os lndio~, deites s<· servião fl-ftra Qs seus IH' Íélrulos fins, e abraçando o n1t•io 
por <11~e os ~)aulistas aug1nf'nla\'ão a c•scravatura;das s11t1s faz~ndas, pt-la rci::ra de que 
"' parlo spg111o o ' 'entre. QS ra.~a,1ão con1 suas t~~cravas d'1\frica. Longe de l't>prt>san·n1, 
.a n iJnn \fio eorn o não caflligo '' ai li n'1. t' a dvst-il''Ol·ltl ra <.lo" "e11s ·1ndios, n1an1rl uco:- ou 
tariboca~sPguudc) <i1; dt>g('ru•ra<;õt>s por f'l lcs promovida~ 1 q11e êahiudo sohr•' as povoa1:ões 
V i7.lll lias {is !UlaS aldCtl!I, dt'spreza<fas ª°' anlPaÇélS elos l"orl U!-{ll<'Z(>S, assalta Vão por Vl' Zl' S 

-0.'1 i;e>ns estab('lecitnt>n 1os~des1rniud!) s1•as lav(n1ras,Olt cOntl'nzindo para 11s sua~ ·palhoc:ns 
o írncto cio~ 1H1or<•s de ontre1n,paga1ído . 11 uasi se1npú~ a resisteuda que se lhes an tepu
lltrn con1 o assa1'sinio. ,, 

llan•ndo tiío horri,·<'lmr·nte sllphis1nado · a sua santa n1issão, torna"ão-se os Jesuila,S 
' indignos d1: !'e collocare1n ;\ frc"1He ela cau•cht•se. e ci vilbaC}~o dos lodig•~nas; assim, 

<1nauclo o r11arquez dt• l'Ô1nbal de!-c,arrcgou solJre ellt>s a sua clava ele Ilt>rcules,j<:\ t•sta
' 11 a ordt•1n inexora vl'I m«'n lf' conde1n11nda no c~pi1 ito pubJico; «.~ portanto '\ ordenança 
(lc 3 de ~el<'n1bro de 1759 não ex 1H~rhneu1on a cst.ranheza que causaria duzentos annos 

o ' • . I~ 

JllalS ('t\do, . · . -lf 
o ~O\'(•rno da IDf'1ropolC' ,abandonando lntein1n1en te llOS radres da Ccnnpanhia ele Jt'SllS 

a din•cção daq aldc>as dos 111<lio"• cons1i111io-se responsavc•I pelo ~scandalos~ abuso, q.ue 
fiz~·rão do seu sa1Jlo insJil'};llO. Curºp1·i1t - lhc espr<:'itar o 1nonu.'nto fa\'oravcl par~\ tornar 
c•Jl'1•cliva <1 l!:ua in11•rv••11ç<10: t! era este, sc·~u1luo me parf'Ce, quando os Indigeuas já 
iniciados no~ pl'inclpios da., ida social, Uves:scm-sc habiluatlo a reconbeccr o principio 
da íllllOTidadP. 

O vido radic;al de tocl-0s o!'! i;y!•te1n:,ts lle cat<'CIH•st~ até hoje S(•g-nldos ('nlre· t1ós 'é o de· 
nflo 11•1' -s•~ (lllf'rido allt•nd,~r ás divt• rsas phases, que clla apresenta. E111quanto o sel
~agrrn erra pelas llor<'Sl\ts,tão livreco1no o ,-,~ntO ,(flH~ ,a~ita <•S lcques das suas palnlf'iras, 
o unko pod<~r G1pa7. ti•! allrahi-lo, fozcn(to -l hc~ coq1JH't•he1Hl•·r as ''anlageni't da vida 
ci vi!ismh1. é o da r1•lii.:iiío. Só o rni'óistro de l>t•(Js póCh! ser o uvido pelos filhos prin)oge
níto-; <la 11<H11rl'za : s<l o.; s••11s pn·ccitos po1let11 s1•r ohedl•cidos: e natural rt.' J)rl'~wn1an1e 
d~•sa época é 11 l'adrc 1'\ spik.11í·1a. o Vrphe1t brazileo : a 1n11sica, o principal n1f'iO 
.(•tnprrgado • . f)d x;111do s11étS ta b(I s, gru piio-st! t!lrl 1 orno da rustica capt'lla, 111a ra vi 1 hados 
<lol'I í•1o1pll'ndon•s do nosso culto, e ·elos r k os 'pi1fêt11H•nlõs sac•' rdo taes, pn·sião au1·n1os 
.011,·itlol'I {1s palé1v1·ns eh<.' ias de ltnc~ão, (111 <• ,.al11•n1 ela hocã dos Nohrí·~a:<,e cl<1s t\nchietas. 
· V•~•H 1lepois a 1wo·ssicla<h.' d1· pl<1n1ar ern sua i11lelH~t-ncia os pri1rwir-0:-; nulin1~nto'> <lns. 
J''lra:; '-' •u·tes: é t11 isslio 1-los N1111es ~~dos Corr<'t1s. A 1l1'"ocraci;1 c•s 1í1 e1n seu pleno clonti
n i•1, todas as h111cç<i1•s s•· ad!íiO reun idas no l 'a<ln~: ('Xt-rc1.• t:> lle 'li•sde a n1ngblr at11ra 
ai!~ ti 1neclidna. porq11~ a tanto M! est ende obC>jn da, cnridad~, na phrasl~ <tf\ s. l~uaci<J 
de l.oyo·la • .->1·1 i i'1 .i11La11wnt(• il11pnlitico <1 ne fó~1w. ·~or11·c1ado 'O 1w11 ni,ini st<!fio, cuni prc 
! n v.,~; 1 1 - 1\1 da d icrnd ura. s' ~ '11 <'l h a 11 lf~ ;'1 •pu' é ronfhula aos pais. qnc P'~ lo a11tig1) d i n · i ~o 
ro111a110 ~vz<1\',io do .fus 'l'i irc ct nccis sobre srns fi !hos. 1.:s~e· po<l~r cli!'Crit'ioua río 
J11.>n•n1 d~' ve S•·r de c11rla d11r<11;ão; ~wndo s11h)-)1i111illó pnr outro nrnis ri · ~ular, (·111 1111e 
(•s direi1os <~ <l• !\lí•f'es <k l(ldos c·~; t1'j f10 llWll1n r dr scr i1ni11 ados. O Padn• 1·111ra 1•111 lia ira 
~spl 1cn1 tlcts ::;nas fu 11t1i)c~ pura u1eu:c t•:,piri tuacs) íp1e <kh~íra pul'_ u:11 i1i:, ta11tc para 
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mo Pontiflce Romano,que não dé:;se credito aos detractorcs dos Indios ( 1) 

organisar .a nasccn te sociedade. Sua missão é ainda sublime, augusto e santo o sP.u 
ininisterio: é o conselheiro das farnil~as: mestre da .iuventnde, guia os destinos elos 
herdeiros do futuro ;.lava o infante nas aguas do baptismo,e unge o moribuu<lo co1n a 
dor.P t'Spt•rança •la ian1nor tal idad~. 

Ninguem melhor do que o J.esuita con1prchendeu a primeira parte deste programma, 
i.ien1 n1ais sinceramente o executou; Gioberti,na sua excellentc obra-ll Gesuita h'J'odcrno, · 
rende homenagem ~o ln lento, quasi que original, que elles possuião de chri1tianísar os 
1elvagens da Amer1ca,con10 os voluptuosos habitadores das margens do Gnnges,e do Indo. 
Ncuhurna outra ordcn1 pôde ainda in1itu-los, porque nenhun1a possuío e1n tão alto grilo o 
espírito de unidade,c de solidariedade. 1'odos por um, e um por to<Jos, era a sua divisa. 
Escudados porén1 nos relevantes serviços dos seus patriarchas, souberão-se mnnir de privi- . 
Jcgios de que se servião, como de urna 111achina infernal, contra aquelles rnesmos (}Ue lh'o:J. 
haviao couccdido. 

Ao contemplar a ])asmosa desapparição da raça lndigena depois da quéda da Companhia 
d e Jesus, dir-sc-ha lJUe só estes regulares possuião o tio de Ariadne,para penetrar no lab~
rinth~ da ca_techese. A chave ~o enigrna.quauto a mini, consjsW em que ?S di~iputos de S. 
Ignac10 hav1ão estudado prof undaniente o ~u·acter ,e os costu1nes dos Ind1os,estudo este que 
seus suc.cessores desprczárão; ao que se deve accrescentar as absurdas medidas cmanadasdil 
córte de Lisboa. A nielh.or dellas é o celebl'e directorio de 17 de Agosto de 17a8, que toda
via abunda en1 disposiçoes contradictorias, e absolutamente incx:equiveis, deixando larg~ 
ma1·gem ao arbitrio dos directo1·cs das aldêus,quc l'orão a principal causa da &ua completa 
anniquilaçilo. · 

i>ondo aqui terino a estas minhas toscas Reftexõé.•,direi que seria mui conveniente que fos
sc1n apro,·citad<1s as tradições da catechese Jesuítica, cujos \'estígios corn difficuldade se 
p odcrião descobrir nessas poucas ald~as, que ainda existern, corno para attestarcm o seu 
antigo cxplcndor, e que corrigindo os-abusos que ne}las se havião i11troduzido, adopLan · 
do n1es1uo algumas providencias recla1nadas pelas actuaes circun1stancias, se procurasse 
levantar esse Lasaro Cio seu sepulchro. Creio mesmo, que se etn vez de cuidar-se e1n suppri
n1ir as ordenw-clígiosas, existentes no paiz,l'ossem cllas chainadas par.a o trabalho da cate
chesc, ·ainda muito bons scl'viços poderião prestar, e quiçá reconquistariâo assim a grande 
popularidade de que outr'o ra gozário. 

!0._Para n~o deixarmos docum.ento algu1n importante, som que sobre ell·e ernit.am~s nos~a 
opiniao, aqu1 transcrevernoi'l o dl~eurso que o illustradn Sr. desen1bargador . Anton10 Luti: 
Dantas de Uari·os Leite, senador do Imperío, proferio no senado contra os lrídios. Se o Sr. 
senador Dantas, rellcctisse por um momento na historia de todos os povos da Eurcpa, sem 
difficuldnd~ acharia que a maior l'nrt.e dellc~ forão an.tropvphaglis~ errantes, e que ~i1.~da_.hoje~, 
o embrutcc1mepto nos •:uropêosle em relnçao aos lnd1os por demais espantoso. A l11stor1a dos 
lndíos, e a sua aptíd,ão para as artes, e sciencias t \StÃo demonstrados pelos seus artefactos 
unicamente guiados pela simples luz da nature7,a, e Jogo que os Jesuítas trouxcrão ao centro 
dos desertos da America G evangelho civilisador, e as artes, chegárào a conhecer que os'lndioi; 
hão capazH~ de todas as cousas grandes, e subtín1es, com tanto< que se empreguen1 os ineios 
convenientes para este fim, e.orno aconteceu praticamente coru os Gunranis d1> Paraguay. Se 
entre nós, os Indios não têm manifestado esse desenvolvin1ento que delles se Clevia ésperar, 
o causador é o governo q11e se não ten1 importado com elles, e nen1 cuidado do seu 1nelhora-
1nen to. A titulo de catechosc, e civilisação de Indios têm-se gnsto enormes sommas, scrn 
utilidade alguma,porq.ue este grande e~p1:ego t-em si~o confiado a es_peculad•>res que .attendern 
s~men!.e ao s~u provE?1tc, e n~o dos pr11~1t1vos hab!taotes do llrasll. Co_nfronte o leitor o quo· 
d1sserao os nuss1onanos .Jesu1tas a respeito dos lbchos, e o que. conseguirão <ielles,co1n o que 
di:i: o i!lustrado sena~or do 11)1perio, qu~ . verá que o Sr. ~esembargactor Dantas de Barros 
L~1te, )ulgou dos pessunos 1ne1os pelos efie1los qu~ se deveria esperar,se elles fosse1n convc- · 
n1enl.cmente apphcados. , 

' - -C.lTl~CUESES, E CfVILISAÇAO OE IXOTOS, E cor.o~rSAÇAO; DISCURSO flO SR.. SEXADOU DlNl' .~S, 
PUBLICADO NO JOHN lL DOS TR..\ll.lLllOS DA CA•U.l\l VITALICL~. 

Todos os annos falia-se neste orçamento cm eat.cchesc dc. lndios, e colonisação, é um pcd idO
quc pa~sa de um n ou~ro 01·çameoto pol' u11H1 roti nêl,seni que cousa algu1na se faça: eitou re-
sol v1do pois a dizer al~uma cousa flcerca destes dous artigo::. · . 

Senhores. - A rc~pcito ele colonisaçào esL011 disposto a dar ao governo todo o auxilio que ne
cc.ssal'io f ôr, e votar por tuda~ as 111cdidas que afiançar~m un1 bum cxito a C5ta tão ilnportante 
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por não só serem esses mesmos Tudios bons chrislãos, como mui conve .. 
nienles ao sacordocio ; e pelo que são dignos da protecção das leis, e dos 
favores da Santa Sé. Os ambiciosos, calcando aos pés, os sentimentos ·de 

empreza, mas a respeito de Indios, nem o governo tem feito cousa alguma, nem o poderá 
fazer, e nem Deos µermilta que o pos5a fazer. 

Porque en1 verdade f un1 contrasenso querer colonisar o Brasil,.dar preço a essa immensi
dade de terrenos dcserLos, e salpica~los ao mesmo tempo de aldêas, que semp1·e forào, são, e 
hão de ser colonias de ladrões, e assassinos. Isto é querei· armar o barbarisn10 contra a civili
sação, é reunir em un1 corpo n1ilhares de selvagens, e dar-lhes força para pert•lrbaren1 aso
ciedade COR'I suas inclinações f~rozes. 

Senhores.- 0 homen1 que desde a·sua infancia não recebe lições de moral, e que por longo 
te1npo e1n sua vida tem praticado, e vi·vido debaixo de impressões violentas, digo,esse bom-em 
é incapaz de perfectibilidade~ · · · . 

A experienc•ia portanlo nos.tem mostrado que não ba essa conveniencia tão inculcada em 
aldêat' Indios, e nem esse principio de humanidade, que tanto se apregôa. Se é humanidade 
arrebanhar· essas hordas de seJvagens, e obriga-los a Lt'abalhar, para sahit'em dQ estado de 
.penuria em que vivem, ma for humanidáde é não crear inirnigos fortt:s contra aquelles que 
quere1n trabalhar, e dar utilidade ao paiz. 

Nós vivemos em terra de lndios~ para tractarrnos pois desta materia não carecemos de.-re ... 
correr á tradição de escriptores, é uma questão gue está aó alcance de nós todos. . · 

Vejan1os o que tem passado entre nós. Os Jesu1tas, que muito se ernpenhárão na civilisação · 
dos Indios com toda a sua austeridade, nunca puderào con::;eguir dclles mais do que uma 
submiasão, nunca lhes puderão incutir o amor ao trabalho, nunca pudcrão purifica-los dessas 
inclinações vandalicas, que . vão passando de pais a lilhos. . · 

Enlre nús ha pretos que durante a escravidão accumulão,comprão a sua liberdade, e tornão
se depois ricos proprietarios. O lndio, pelo contrario, é 11n1a raça com inclinações innatas 
para todos os v1cios, para sua propria destruição é imp1 e vidente, procura só o que ha ds 
comer quando tem fome. · · -

Daqui nas<'.c a decadencia de algnmas aldêas, e o desapparecimento de outras. Emquanto o 
paiz é novo, e abunda ein produéções da natureza, as aldêas conservão-se, ou parecem pros .. 
perar; logo porén1 que faltão essas producções, combatidos, ou acossados por causa de sua:; 
pilhagens, elles confundem-se na massa geral da população. . 

Esta dispcrs."lo de Indios aldêados, para mim é un1 ben1 á sociedade. Divirio portanto da 
opinião de urn n1inistro da corôa (o Sr. Joaquim l\tarcelino de Brito), que, depta'rando em sell 
relatorio a decadencia de algu1nas aldêas, disse que seria conveniente r~tulir crn Jacuira 
todas aquellas aldêas desfalcadas de Pern;lmbuco,gue conta vão poucos lnd1vs. . _ 

Senhores.- Eu respeito muito as bo;is intenções do Sr.Joaquim :Marcolino de Brito, mas infe
lizmente, na occasião cm que elle escreveu o seu relatoriQ, não teve que1n lhe informasse que 
o maior nu moro de salteadores que flageUào aquella provincianas matas são Indios deJacui ~ 
pe, e de Barreil'os. , 

Chamo pois a attenção do Sr. · n1inistro do lmperio sobre este ponto, piira que, se achar jus
tas, e convenientes as razões, que produzo, suas p1·ovidencias tendão sempre a dispers?,r, 1nas 
nunca a reunir lndios. · , · 

A pri1neira medida que eu acho conveniente é a revogação do celebre decreto de 24 de 
.Julho de 184á, que creou ctirectores geraes, directores dé alfl~a. e thesoureir·os ; os primeiros 
com honras de brigadeiro, os seguados com honras de tenente-coronel, e os terceiros c0m 
honras de capitão, e todos co(n unifor1nes de officiacs do estacto-1naior do exercito. Este.de
creto contém e1n si val'ias disposições, umas são meros palav1·ões, que nern des~roem, e nem 
edilkão, outras são susceptiveis de abusos, outras porém siio r idicu l<is. . · 

As pruneiras são as que t'a llão em receita, despezas, sobras dos trabalhos dos Ind1os, bom 
con1portamento das viuvas, etc. São estes pois os palavrões que eu noto, e que não fazem, e 
neu1 desfazem; quem não sabe que entre nós não ha aldêas que rendão? quaes são esses ren
dimentos de aldcns '! quaes são as sobras dos lndios ? pois Ioâ io tcn1 sobra? para haver sobra 
~ necessariv trabalho, e econon1ia, parece pois que se legisla para um povo que ten1 todJs as 
virtudP.s sociaes. 

As segundas disposições, que acbo susceptiveis de abusos, são as que mandão conc~der ses
marias a vi uvas de Indios, e que só irão negociar nas aldêas as pessoas às quaes os d1rectores 
derem essa licença, e outras nlais. Ora, quem não vê que estas duas disposições, q ue apenas 
apresento para exemplo, são susçeptiveis de abusos. O que é vi uva de Indio ·? quantos tr'!fi
canLes não se apresentarão requerendo taes sesmarias em nome de vi uvas, que transacçoes 
Jeouioas não fa rão com e:::sas n1iseraveis? Que monopolio não se estabelecerá ern uma aldêa 
o'ndc só podem negociar as pessoas que quizerem .os d iretores? Não n1e demorarei sobre isso, 
t.01los bem conheccn1 as consequenc1as que resultão de tacs <lisposições. 

Vamos a unia dispo~içào que eu acho ridicula, e que é a ultima do decreto que dá honras. 
e uniforme:.; de otllciaes do estado-maior. 

Sr.. Presidente. - L~1n um estado be111 regulado, quan<.lo ·uma cousa <~ geralmente-
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hom,anidadc,escrttvisárão nos Ind ios,par~ os fazer .ll.c~har no lrahalho,fin
gii1do niio perlcncore1n <l raçn hnn1ana, e como •~n'tes de natureza inferior 
lhes devião servir para a sua utilidade e com1nodos. 

apreciada, quando to<tos a rlcsejão, raz-se della uma moe<ta, para servir de esfrmulo áquell<\ 
4 ue bt_! nl St>r vir ao seu paíz. entr-: nós, desgraçaclamen t<~" niarc~ha-se ei;n sentid_o oppo!;lti,dc~
u1>rec1a-sH tudo. Porveolutft a 1u11ca paga que tein uni bng-ade1ro, •11u teru~Dtei:coronel, _e uru 
.:apitào J.o ex.e rei to, é esse mesquinho soldo que pe r<;ebem ·/ Não ceatament<.•. Essas cont1oen -
cias, esses galões, que o ornão, e for111ào o ~eu disLinclivo, essas homenagens que rccebe1n 
d e seu,,; subd i ttís, lurto 1s::;o lü nna uma parte da paga dos seus oorviços, d ,i um realce á pro
fissao militar , e serve de estimulo ·para que n111itos {l desejem ; conto r>0ís se aviltão e6,.i;;as cou
sas danclo-se unifor1ne ·do estado-·1naior do ex(wcito a um diroo(o1· de a ldêa, e a um thesou
reiro ? l>irector gera 1 ainda µúde retahir t:'ffi nm proprietario da p1·ovincia, màs o lugar dt' 
díreclor da a ldêa, e tllesoureiro, sll púde recahia· en1 &lguns dc=-~raçad~, o misera veis que 
morem nt~ssas rnesmas aldôas. onde âs vezes não s.t-) acha quem sniba escrov~1· para servir de 
escri.".ào do juiz de paz, e é ahi q.g,_e se ha ,d~~ prllÍ! tJrar. um horrieru pura dir.eclor com ho~.r~s, 
e un1for rne de lP-nente-coron~ outro para thesoutmro com honras, e uniforme de capitão~ 
Conto não fica ráõcheias essas pt'l)Viucias oodecootào n111il11s l u~arc j l)S com os nom1·s de ad~as. 
cheias de officiaes con1 fa rdas bordadas d o cslddo-rnaior , isto 'a meu ver 6 r idicular isar 
aquil_lo que se ~leve ~ar n~ uito apreço. . . . ,.. . . ., 
De1x<~111lo {)(!IS ft d1sµos1çuo do· decrelo, contu~uar-0 1 a tractar da desconven1en.c1a que ha . 

em aldeat Inâ1os. 
Na minha provincia havião !'ele aldêas de lntlios, d igo que havião, porque al~nmas f's tão 

abandonartHs; essas aldêas forão,e são outros tantos depositos de lndrõe~.Os to1·renos p1·11xi.mos 
a essas ald<\as não LOrn valor por estarem contin11lHlan1e11te · Ü'X'p1>Stos a O:!>Sas hordas rt '~ vadios; 
obse1·va-se, porém, que naquullas onde os l nd ios vàu <i f'snpparcctindd, 0ptimos en)!enhos se 
vão levanlanclo, e csLa bele1:11nentos d e utilidade à prov inc1a ...... Pd o contrario, os terrenos ao 
redor daquellas aldéas, ondu existe ai neta grande q11anlí<larte de l ndi<1::.,como J acuipc, <~· l:lar
reiros e:-:tao nu rnaior al.razo por causa da pouci"l segurança.que 11el les ha, e cont iou(1s s.usLos 
que causào aqudles Tndios, que tanto se t<~rtt d istinguido rias n1ortes, nos inc~nd1os de enge-
nhos, e estragos 4ue têm aµoarec itlo nessas guerras de Caba nos. · 

Sr. l'resirtertte. - O que e11 Lenho d ilo a r e.;p1'ito <le lnrt. ios não se obscr,·a unicamen•e 
entre nús. O lnct io,en1 toda a Amer ica,mostra inclí.nações rerozes,tra içi);~ i ras, ind~>n1ílas,e ant -
sociaes. Na Goofer.leraçào A 1·gtH1t.H,1.a ha prrn-'.i ncias,q ue .isni) vic,tinras c1)ntin uadarnent<~ de incur -· 
sne~ dustes s1:,~agens. As provincias de Salt:i,Santa 1-'é,~t enrlova, S. Luiz,Cor1tt.1vt1, e 1ne~nH1 a 
de BuencB-A vre,;,rle te1n1)os a l.e1n pos são ioco1nmo:l adas. 0 3 goveroa<lores destas pro v incias 
batem-nos, el1e:; peclern a µa~. recebc!m oonJições, e dahi a poneo aLirào-sc A pi.lhage1n, inva-
d~m as estradas, saquêão, t) n1al.ào. . 

Na Peninsulà cio Yll 1~a tan , no à-l exico, o anno passado, lndios com alguma civilisaçào, qu e 
~ommerçiavào cum Yucatccus, in vi1cli1·à0 clívet·sas cidades, iuccncliárào, e f'orão u!limarnenle 
desbaratada:,; na t'l1erida com o aux.ilio do governarlor de Cuba . . 

Entre nús t.em havido insu rreições d~ l nd ios aldêados, e frequentes incursf)c:s ele Indios 
.bravo;;. E111 1sa1, na minha pl'ovincía os lndios da·Ata.la i~ se ínsu1·gi l'ào, saque~11·ão a v.il!a, ~: 
rnatárão pessoas a olho de madrndo; e1n 183·i , e !:ie~uintes.nessa ~uerril. assularlora úc Cabános, 
acha vào-se nella os lndios de Jacuipe, e Harr~iros. A rt.-spe1to d e incu~>es ele lndio3 bravos 
immensas teu1 havido, e a b_ern. pouco .tempo suc_m~deu un1 faeto, q.11~ betn prova a d~sleal
dade d et1:ia gente : na prov1nc1.ti de l\l1nas, no Rio D11co, apresontarao-se nos,qua1·te1S· dos 
pedestres eerr1 famílias lndigcnas po<lincto àlirnentd, 'e 111 ais übjectos, d-espendcu-se com elles 
a l~un1a q uantia , e empregúrão-se rnais a lguns nieios pa ra atLrahil- os; pouco tempo dept>is-, 
reanir,io-se con1 outros en1 numero de seiscentos, atacát:ão o quartel, roubárão ludo quanl.v 
havia_, morrendo no cont1icto um soldado. . 

A' vísta pois do que tenho dito, náo 1>11 pponha a cainara que' en rlesejo que se rüviva o sys·
tema de fazer gu~l'ra aos Inctios ; a mi nha opinião A que não se fação alcleameutns (tlll massa. 
A d esconveniencia d esse systema, estava jâ r t'conheci<la p~ la ultirna lcgislaçà•) que houve a 
respeito de tndio,,, falto do 1~ecreto de '2 de J)ezemhro de t 808. Este d~creto diz, que, mos
trondo a ex.periencia que as aldeas nã.o túrn pro:;.p\}rado, e ante$ v<:'w en1 dec;1d,:n(' iJ, .i<l pcl a 
Jla lur'·al incto:encia,· e aver:"ão que têm ao tn.1balho 1l~ ref'c1·idos lnclios, já peht ambição de 
yelhacos, que c11rn o nom t~ de clirectorcs ab . .;orveo1 granctes quantias, manda q ue sú se aldêern 
l n4ios q nando se a pre:>entarern en1 grande nu merc1, q 11~ não possão i:er d is;trí l>uiclns pelos 
f41;tel)<j..ciros, ·ag1•icultores. e fabricas. e por 11 01 certu praz11, e que neste. caso $Ú pnssão Sl• r 
;il?l~~os de nJístura cotn Portugucies, e nunca abandonados a si sós, 1.• no.:; seus b;1r.ba ros 
costumes. · 

'A 1n í11 ha opinião,pois,é que os pro:;i<:lent.es daqncllas proví ncias, ondP. ha •l nd i~enns, prCi
cu ren1 meios de lhes persuacl ir que serão bcn1 lract ado~, a~asa 1 haclos, e soceorriclo::;.,s~ aµre-
1>en tarén1-se, ou v 1 verem 1~ 1u pnz com 110$GCJ; ,p1 ~10 contr <ll' l < \,Si;W~o g1wrreados , e per.sogu 1do:",se 
hostil.isat'<?1n-nos. Vivào ·0110:.; paciliciJs, é o qu e por ora pt ideremos de31!jar ,al.é que ; l.1~ 11lwrnos 
~.oc~_gu, ·e ~i9t1eiro pa ra ton1armos <l \·er<.!<l<.leira n:edkla, a qu<ll çun:,Lle em promove\' l' ll~ 
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Os Jasuitas,nind11 não corrompidos, m:lis l1un1anos.lr.vat1os <lrsnn nn~rs!a 
n1 is..;iío 11 posto! icn. ernbrcn liár;1o·se pelns i11cu l t11s florestas cio PiH a ~liêl)' ,e es· 
pessas n1atas <lo Brasil; ben1 depressa rcconhecêrão nos 1,n<lios o 1nesn10 ho-

' . . \ 
grande escala a emigração de gente cívilisada 'da Europa para colonisar e$tcs desertos immcn
so .. 1 • .- &ào ferteis, q1Jt~ sú elles bastarião para sustentar as outras tres pa'Ptes do 1n11111o. 

~:· ~om es:>a enligração que nos ha de Vil" a abundancia, o aui.,rmen.to das nossas r l!ndas; & 
com es.c;a eni graçào que se ha de acabar com esses sel~a~ens, que andão errantei- oe~!'as ma
ws desertas. e as que servem de abrigo aos Vicentes de Paula, Caet.anos Alves; ê essa en1i
graQào que nos hade trazer o ·amor ao 'trafialho, e t com ella que seremos uma nação granrtc. 
e purterosa. · . 

Mas, Senhores, quando eu f,1110 em colonisação que de embaraços não se me entulhfó o '? S" 
houvesse, Senhores, sincero desejo de attrahir colonos, o pdmeirQ'p~ts.~o do ~overn• >, o sen 
pr11nei.1·0 empenho dev_ia ser· em acabru· co_m o tralico de at"ricànos, qu.e, nos destnornlis<', quli 
nüsdellnha,g:ue nus av1lta, e que nos en!'l·aqucc<;i. t.= · . • 

Qucu1 quererá emigrar para um _paiz onde só- i-c aprecia ai-riónnos, :· hal'bad lnJ:os, ~ 
it1uãs (le caridade? Querer col<>nisação, e tolerar o trallco, é niio ciu-el'et cousa algt1mé1, é uma. 
hypocrisia ridicula, cm que ;ité hoje temos vivido. • · 

Que1'1!{ll vêr os inconvenientes, que se dão em um. paiz que quer colonos, e nãó veda o tra
fl<:o? Vejamos o que se passa em uma fan1ilia, e o ex:ernplo serú n1ais si.rnples. A familiâ que 
faz um gosto particular em servir-se co1n escravos, quasi nunca lht.1 bate á jJOrta um creado 
para otfereçer ~us serviços, e se es~a 1;;.milia alAun1as vezes p1. ·c!i!AA de Rl~ul]l. ou :t l~uns,. 
tem de os Qbter _1!or {'rande preço, e ainda assim, estes creados fiào ae durar poffJouco tempo; 
porque a det:ordem introduz-se immediatamente na casa. Os escravos subtr<1hem-se ao ser
viço. ou IJOl'que querem nivelar-se aos forl'os. ou porque julgão ~ este~, sendo pagos po~ 
s\3us senhores, estão sujeitos aos n1esmos trabalhos que elles. os forros sut)tt•ahem-se da 1nes
ma sort~ . ao. serviço, ou porque não se querem em tudo igualar aos escravos, ou porqu~ 
enl.endefu que'âevem mais mandar do qu:e trabalhar. , _ - · · , 

Faç'~ mds agora applicaç~o deste eiemplo. Em um palz onde o governo não tcr.n prepa1·a<l.()' 
m<!los de ~ubsistcncia, e arranjo aos colonos. onde os par~iculares-. prefer~m africanos, qLi~ 
concurrencià deve haver? Certaménte nenhum-a. E nn pequena emigraç:1o de csti·angf:iro~ 
para o Brasil, observamos que estes, de n1istura com a escl'avictão, rtão são os mesr:,ps hon1eu~ 
do seu paiz. LA, o estrangeiro não se avilta em fazer certos serviços, porque clm v<\ que o 
trabalho é uma cond içà') para todos;· aqui porém elle vô que certos serviç.fls são unicamcnt~ 
dos escravos, e que aquelles que os fazem cabem no desµrezo publico; est1? hon1cm pois ha. 
de degcnerár, elle vê-se obrigado a comprar um escravo, e introduzida cl escravidão no seie> 
dessa familia, que estava acostumada a razl!r tudo por su<1s mãos, abi ternos a rnandrelhicc no~ 
filhos, esses nabitos perniciosos, e prejuizos, que vão passilo<.lo de. país~ filho'), e de filhos a. 
n1!tQS. / · 

Portanto, Sr. Presidente, para mim a colonisação 6 uma vePdJtdeira panacéa contra. 
todoc:: os m~tl~s. que· nos affiigein ; o trâHco d~ ~1 frica1111s, pelo cántrari0, ~· uni sublirnntlo corro~ 
g-j vo~ que ·nos hn de trazer as n1ais dolorosas convulsüe~. . . ·· 

Po_rLunto 1) ·mi~isteri_o qll'~ nos vier dizer, a-cabei com o trafico de nfricnnoa,_'scrá ~. ".1:'.l]s 
patriota, e o .rnais arrugo do seu paiz, e, aquclle que tcn1 preparado uma patr·1a tnais feh~ 
para os seus t1lhos. ... · 

l!: con10, Senhores, a acr.umulação de eserav:os nas cidades, e vitlas nos é mais preJu<licial 
do que nos can.pos, ai nda cu dt:sejaria outra medida que fiz1'S""e afasta-los parn a agr1cult11r.1. 
e tendesse a augmentar a µrocura de braços liv1·es. Urun imposição, pQis, levada ao duplo df) 
((lte exist.e !>Oje, produziria um bom resultado. Sei que essa medida vai achar opposiçiio uut 
1n11itos intéresses; é necr~ssario pois qu.e aquellcs quo estão encarregados de ren1ovct· i i~ 
males da s9ciedade, tenhào a coragen1·de applic:ir- lhc os rcn1edi~s. . . . . 

Tendo pois provado, Sr. Presidente, que os aldêamBntos são 1nu1to d16ke1s ent conseguir-se,. · 
a$sim como perniciosi~simos r\ sociedacfo, estou 1·est lvirto a n1nndar 11n1â erncnda ;\me~~•, i;up
J:?rimi~do essa- quantia quo se marca p~ra cateche.Ses, e bafbadin_hos, e augmcntando a eon-
s1gnaça0 para çolonisaçào. . ' . . . · . " • . 
: 5e~hore~.-Jà que f;lllo e111 ba1·badinhos, que ut.Uic1:ul'e t~m. dad~ n •,inqn ~lésses r1' lí~ii)sos ? 
Eu nao vejo outra cousa 1na1s, do quo um conveot.o dútlin1s no ~m de. ~l<tnc11•0, cot!I • ~ q1i:il st' 
tr-m .gasto para cima de quarenta cnntos, corn os_ quaos an~e!o\ se t1 vesse rnnn<Jado v11· o 11z_C'ntils, 
tam11it1s de colonos. (.luanto ao Gent.io, pouco leio e lles fei to, e quando mesn10 consPgu1s~ent 
com o auxilio do governo .-: ttl'tihir al~u ns tndios, a expt•riencia tem mcstr:' do c111 c PSSus al<lê~:{ 
não prdsperão; é um trabalho dispendir s0 , e ~em uti l1dado. No ·reino a ni1nd h<l r1v, s per·d1-
das; parece qne a raça Incliil, por urn effcito de sua organiS<~ çilo physica, nãr1 p11dendn p1·ol!rf'
d!r no n1cio da civili~açi\0, cst:\ r.onden1n.ad;t a esse ratul de~rcchn. 11<' anin1;·es q 1·c sl) pode1n 
VtVCI', e pro,tuzir no n1eio el as trev:is; <:>se os levno P'" "' n p1·csc11çn da luz, r·u n1· 1Tt>tn, t~u des-. 
a ppa r:_<!C~:m. D::i mesma Silf l<), .nnt:e ;: ~· <li vers;•s raç;1s llttrna n ;- ~1 o lndi·) pa rer.1~ tl'r uma org~-
nJs:1ç.110 Jll C.J UliJ3 ~Jv c l eom a c1v11tsaçao. . 
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mem,creado pelo S~1promo Dcos Omnipotente;_e que·,apczar de sclvagens,e 
·ttlgumHs vozes feroze~,eriio susceptiveis da 1nais sublin10 applicação, pelo seu 
desenvolvimento moral e intellectual. Sem outras armas que a Cruzdtl Re~ 
dernp~<in,c o Evangelho civilisador ,marchárão afoutos,e em lugar de féras,. 
sedentas de sangue,conquistárão amigos sinceros e devotados, capazes dos 
mais nobres sacrificios. · . . - . 

O tvangclho de Jesus Christo, ·Iurninoso e hum~no, desenvolvido por 
esses cpcrarios da fé do christianismo, domou mais homens no meio dos 
desertos (lil America do Sul, que a força bruta dos ca!Jadores de lndios ; e 
então, osclarecidos pela palavra de paz, domesticados pelo amor, garanti
dos pela razão celcst~, f,>riio logo depois tão proficuos aos Jesuítas, que 
só com o trabalho dellcs levanlárão Templos, derão começo a povoações 
regulures, e empregando-os no an1anho aas terras a aba~tecêl"{)s, não só 
com o preciso ávida, como proporcionarem-lhes productos, para o aug
mento das riquezas que possuirão esses padres (1 ). 

' 

Voltando, pois, aos barbaclinhos, direi que nenhum proveito se tira delles, nem quanto á 
catechese rcita11os Indígenas, e nem quanto ás sul,ls prédic~s feitas aos licis. 

Senhuros.-lla Vet·dades que irritão,01,1 $ãO repeUidas q,,,uaqdo a experiencia não tem prepa .. 
r.:1do o ani1n0 dos ouvintes. Unld clellas ê a que v<)u dizer~ l'elizmente eu fallo na presença do 
IJlUÍ\~~ deputados, que devom ter presenciado nas suas provincias aquillo que eu tenho visto 
na minha. 

As missões prégadas por estes barbadinhos são pagodes, que mais divertem do que moralisão 
- a quem as ouve. São orgias que afastão os povos dos seus trabalhos por um, ou dous mezes, 

e ostornão vicLin1as da pcnuria, das desordens. e dos crin1es. 
Ab1·e111 rnissão em un1a freguezia, reunem-se a ella duas. e tres mil pessoas; acabnda a mis

são·•iaquella freguezia, a maior parte desse povo acompanha o frade, e assim abs1H've-i1e um 
t~o)po unrittnso, em uma perfeita folia. 'Se o barbadinho consegue fazei· meia'duzia de casa-
1nentos, maior numero de descasados produzem estas missões, alérn dos crimes que posle-
riormc~nte appareoen1 produzidos pela ociosidade. . . -

Além do que. ~r. Presidente, os maiores inimigos da religião, são os missionarios 
nouco esclarer.idos. Se os barbadinhos se etnpenhassem em ini:utir no povo os n1ais puros 
prin~ipios de moral; se tractassem de desenvolver, e explicar essas idéas de justiça, e de bcne
ficencia ; se prégassem a obedicncia ás leis, e ás autoridades, o an1or ao trabalho, fazendo sentir 
os effeitos. da ociosidade; se lhe fizessen1 vêr emfhn, que o casarnento, e a religião trazem ao 
çoraçào do h?o:1e1n .~~ais ~oce consola~ã~ n.este mun<!_o ~e a~icções, certam~nte m~ito im
po1·1anle serviço rar1ao a sociedade; urns 1ntehzmente nao ~;,assim, toda a préd1ca consiste e1n 
-qn1 catalogo de contos ridículos, que álimentão a estupidez dos povos, e acabão com a 1Uages-
t:1dc da religião. . ' 

(1.) CALCULO DO IMPORTANTISSIMO CAllEDAL QUE EUBOLÇARÃO OS RVMS.!lllSSION .. UllOS; OS SEUS 
PRELADOS, E COllMUNIDADES ,DAS NEGOCIAÇÕES QUE FIZBl\ÃO COM OS INDIOS, E INDIAS NAS 
ALD.tAS CHA:.IADAS MISSÕFlS,NAS CIDADES, VILLAS,E FAZENDAS QUE l'INHÃO NO ESTADO DO 
MARANHÃO, E E!ll COMPRAS,E VENDA.S DE GROSSAS PARTIDAS DE FAZENDAS, QUE COMPRARÃO - ~ .,... . -
AOS COMMJSSARIOS, QUE IAO DE PORTUGAT. ; E OUTR;\S QUE DELLE M,ANDAY..lO IR, E PUNllAO 
A VENDER NAQUELJ,AS TERRAS,Poa MAIORES Pl\EÇOS,E. MÃOS DEPESSOAS,OUVENDELHÕES, 

' QUE PARA ISSO TlNHÃO DESTINADAS, B ATÉ NAS itllSSÔES, DEPOIS DB PA1lTlllE1'l OS NAVIOS 
. l'ARA O REINO ; PELO MODO QUE SE SEGUE. . 

Possui;1o os Rcvms. Padres da Companhia,na Capitania-mór do·Grão--Parâ, uma 'fazenda 
no sitio chamado Táguarumá,ou das Salinas, que se compunha de mais de quatrocentos ln ... 
dios,e Indias,c era a maior parte das aldêas, ou nlissões, donde lentamente os ião transpor
tando para as suas fazendas ; e das fabricas deste recolhiao cad~ anno mãis de seiscentas. 
ar1·obas de algodão, que plantavão, e ,colhião as lndias, é Ihdios, e vendida cada arrob~. 
a: t;>lSOO, tocava ao d ízirno. • • • • • • • • . • • • • • •. 9,0#00() 
, Nesta mesma fazendâ lav1·avão cada anno, um por outro,mil alqueires de farinha de páo, 

e vendido o alqueire a l:SOO rs., seu pre(.O conunurn, tocavão ao dizimo. • • 2iS:ll>O()() 
Na dita fazeuda plantav;lo,e colhião os lndios, e Indias cada anno muito arroz, feijões, 

milho; fa2ião criai:oos de gallinhas, patos, pcrús, e porcos ; <lc <1ue podião dar ao 
d i ú ni o . • • • • • • • • , • • • • • 50:i?OOO 

• 

-~ 
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Todos snbem,que os nossos Indigenas.convenienlemente donlesli~ado , 

Na rnesmn fazenda tinhão u1nas salinas,em que fazillo cada anno, ao menos,rnil alqueires 
(\e sal, e vendido o alqueire a 800 rs., corno se vendia o das salinas rcac~, tocava ao 
dizimo. . • · • · • • : ; . . . • • • • • 4

• • • • • • 80.."P()()() 
A segunda fazenda era o engenho de lavrar assucar no sitio de ~lucajuba, que comprárà() 

11 l>edro da Costa Rayol, e se uuvio dizer a<J reitor do collegto do Parú, o Padre Joifo de s·. 
Payo, que só em farinhas, algodão, e tnais fructos, e criações, que lhe deixou o vendedor 
nas terras do dito engenho, rendeu ao collegio mais de seis mil cruzados; de que toravlt 
ao dizimo cada anno. • . . • • • • • • • • • • • . • 24o::l>OOO 

Com.punha-se o dito engenho de mais de trezentos e.cincoenta Jndios,e Indias,a maior parte 
das aldêas,que lavravao cada llnno até duas mil arrobas de assucar,cóni<Jcostun1a\'ão la,•nll· 
outros engenhos menos povoados de trabalhadores ; e vendida cada arroba de assucar na.
quellas terras a 2~000, e 3~; tocava ao dizimo. • • . • . • • • • • ooo:::>OOO 

A terceira fazenda era a do sitio Mamayacú, que se compunha de um grande numero de 
Jndtos, e lndias; a rnaior parte da$ aldêas, com que t'abricavfió cada anno farinhas,algodao, 
feijões, e outros legurnes, íaziao rnuitas arrobas de peixe salgado, criae.;ões de gallinhas, 
patos, perús, porcos, cascos de tartarugas, azeites de anderoba para as luzes; e ~ino de 
tudo dar ao dizimo. ; ; • • • • . • • . • • ~ • • • 200~ 

A quarta t'a.i.cnda era ade YbUl'é, que lhes deixou Frrancisco Rodrigues o Vill:Io. tendo 
bc1·deiros necessarios, filhos de urna sua escrava, cuja doalião feita, é triettidos de possb 
os ditos Padres, morreu o Villao doudo, porém corn a roupeta de Santo Ignacio; esta t'a
zenda se compunha ·de um grande11 umero delndios;e Indi11s,a maior parte da mesma fazenda. 
e outras das aldêas; na qual fazenda tinhão uma fabrica de canôas, ro1n bons rncstres della~, 
que lhe lavraviio cada anno duas,. e tres grandes, de ..tOO:tt> cada uma ; e tocavao a~ 
dizirno. · . . . . • . · . ~ . · . . · . · . . • . . · . . . . 80~000 

Nesta fazenda havia umcacoâl,de que colhino cada anno mais de duzentas arrobas,a :{:!1>600 
a arroba; tocava ao dizimo. • • • • • •· • • • • • . • • 12:t:'OOO 

Na dita fazenda havia uma fabrica· de taboados,em que lavravao cada anno alé ,-int.e <luzias, 
que venclidas, como vcndê1·ão para o navio, que se fez no Pará, a 20:tt>- a duzia, por serena 
couc;oeiras ; tocava ao dizimo~ . • • • • • • • • • • • • ••. ' 40~000 

Na mesma fazenda havia uma fabrica de teare-s de rolos de1:.anno de algodno,cM q11e tcciao 
~ada anno mais de vinte rolos, a 30::!> o rolo, preço cornm1Jm; tocava ao dizimo. 60~000 

Nesta fazenda havja uma fcrraria,em que lavravno machados,fouces,enxadas, pregos,c ou
tras f~rragens," ·para o povo·, e outras que venilíão; de que podiao dar cuda anno no 
dizimo. . . • • • . • . . ' • . . . . ~ . . . • . ~O:;t:>OOO 

A quinta fazenda era um engenho de Murajuba,quc bcrdâr:lo de umaD.Catharina; a qual 
fazenda t.erill tre-tentas pessoas de trabalno,lndi'os, ~ lndias~entre escravos ôa 1nesn1a fazenda 
e forr.os das aJdêa'S, corn que lavravão cada anno mais de nail arrobas de assucar, que vcudi
das pelo preço referido ; tocava ao dizirn'o. • • • · • • • • • • • 2<10:t!>OOO 

Nesta fazenda havia uma grande fabrica de ranôas grandes,em que se lavravito cada anno aL1\ 
quatro, de :Soo:!!> cada uma, ainda que vendêrão urna tt fazenda real, no tempo do go\·crno 
de Alexandre de Souza Freire, por oito escravos de tl'opa de guerra, que-valeria cada escnt
vo 80:jj) ; con1tudo tocava ao dizimo • • • • • • • • • • • • • 250~00 

Na dita i'azc~1da distillavão cada anuo mais de duas rnil canadás de aguardente de canna, 
a. 1~ a c.anada ; tõca,•a uo dizimo. • • • . • • • • • • • • • 200:0000 

A seita fazenda era uma engenhoca no sitio de Jaguarary, que herdárito de um Paulo 
J\:lella, na qual distilluvão cada anno mais de ntil canadas de aguardente de can11a ,que 
a 1:i!l a .canada; tocava ao ·dizimo • . • • . • • • • • • ·• • • 10():l!l()OO 

Nesta fazenda havia un1a fabrica de canôas grandcs,em que lavra vão cada anno mais de trcs, 
de 500:1l>f)OO cada uma, ainda que vendêrilo ao mesmo go\•crnador para a fazenda real por 
nove escravos de tropa de guerra; corntudo tocava ao dilitno . • • • • • i!SO~OOO 

Na dita. fazenda havia unia fabrica de taboados,. ern que lavrão cada anno vinte duzhts 
a 10~ li duzia; tocava ao d'izhno. .' • . ~ • . • • • • • • 20~()00 

Nesta n1esma fazenda havia unrn olaria,quc lhe ren<lia cadaanno mais dc'~OO eri1 telha, 
tijolo, fõrmas de assucar, botijas,e louça cornmutn; de qnc tocava ao dizin)o. • ã(}:;ii()OO 
.~ª ilit:t fnzcnda, como cm as mais,se plautavão, e colhião farinhas de páo, milho, arroz , 

fe1jocs, algotlao;tl'iaviio gallirihas, patos, pct·ús, e porcos; de que podiuo dar i,lO t.lizi1no n1da 
anuo . . . . . . . . . • • ; . . • . .. · . • . . . 30:WOOO 
. Na n1esrna fazenda, t.inhno unia fubrka de teares, crn que lavravilo cada anno nwi~ de 

vinte rol\9 de panno a :ro~ ; tocava uo dizimo. . . . • . . . . 60::1>000 . . :: 

! 
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me<lianle o systema dos primeiros Jesuitas, isto é, com o ag{lsalho, com 

Nes&a fazenda tinbilo um c.acoal, de que colhi~o cada nono mais de trezentas arrobas; 
tocava ao dizin10 • • • • • • • • • • • • • • • . • . • 1()8:t!l0()() 

A selima fazenda era n da Ilha de Marajó,em que colbiao, cada anno, mais de duzentas 
arrobas de algodao 11 :1~500; Locava ao dizirno. • ~ • • • • • • • 30#000 
· Nes.ta fazenda tiuhiio ciuéo curraes de gado vaccuin, com mais de duas mil cabeças, 
a ~000 a cabeça; co1no se dizimava toda e.ada anno,tocava ao dizimo. • • • 4oo::POOO 

A oit.uva fazenda era u1na fabrica de cal, que tinhiio no sitio de Xirinambituba, em que 
~º"'os lndio8, e Indias das aldêas, íabrkavH.o cada tr~s annos mais de trinta mil alqueires, 
a 400 rs. o alqueire, con10 se vendia; e tocava ao pizimC}. • • . • ·• • ., 400::i:>OOO 

.A nona t.._zenda era no sitio i\lutuac!t, que comprárao ao capitilo-1nór Domingos 'de Sousa 
Ferreira, del'tontc da aldêa das ;Bocas, na qual,com os lndios da mes1na aldêa,e Indias, 
,·oJhiào cada anno rnais de duzentas arrobas d'e.cncáo;e tocava ao dizimo. • • . 7~ · 

Possuião na Ç:)pitania-mór de S. Luiz do :l\'Iarilnhao, cinco fazendas de gado vaceum, nas 
rnargcns do Rio Pi11dar(),be1n pastoreado com os·Indios das ald~as, que estaviio n~s mesrnas . 
J~a~geus do rio,. na~ quaes fazendas,~e dizia te,rem rnais de duas mil cabeças de',gado,que 
dizimadas a 2:n>,na fórina do eslylo; tocava ao dizin10. • . . • • • • 4~00 

Das inatas do mesrno rio co1n os 'lndios-das aldêas vizinhas colhiuo cada anno mais· de 
duientaiJ arrobas de cravo a ~400 a arroba; tocava ao dizin10. • . . • 10~00 

. A deein1a qui~ta fazenda, e~a.de cavallaria, que tinhão junto às fazendas de gado sobre~ 
, dito; de que podia toca r ao dizimo. • • • • • . , • • • • • • 2~000 

A deci1na sexta fazenda, era un1 engenho de Javrar assucar,quc no sitio de lfarcos de Boa 
Vida, cm que,por falta de agua, distiilayão da canna roais de duas rnil canaaas de aguar
dente a 1:1!>, a cauada; lora,·a ao dizimo. • . • • • • • • • . • 400#000 

A dechna setima i'uzeada, e oitava,erão duas,que tinhão em S.Braz,ou Inamd1ba,em que 
lavra,·ão com os lndios, e Indias das aldêas, farinhas, algodno, milho, arroz, ger2elim, e 
cri;1~Jcs; de que' podiüo dar cada anuo ao dizimo. • . • • . • . . 2~ 

A decin1a nona, e1·a u1na fabrica de sal,cham:idas salinas, junto á cidade de S. J .. uiz d_o 
'J\faranh?o,_en1 que lavra vão cada anno·nai~ de cinco n1il alqueit·es a SOO rs. o alqueire; to.ca-
' ''1 ao d 1zii;10 . , • • • • • • • • _ • • • • • • • • • 4oo::l>OOO 

A vigcsilna razenda, era uma engenhoca na Villa de Tapuytapera, em que distilla_vão 
a~uardentes de canna,c do roais que luvravüo de farinhas,algodllo,milhos, arroz,e criaçoes; 
] o Ji<lO dnt· cada anno ao dizirno. •; • • • • • • • . • . • • 100:0000 

A vigcsirna prirneira, e segunda fuzendas, 'Crlio duas, que tinhüo na dita villa,n1uito pe
v~a.das de Indlos, e lndias das aldêas;com que rabticavao; (lo que podião cada. anno dar ao 
d 1z1rno. .. · •. • . . • • . • • . • ... • • • • • . • . . • ·20041>00~ './'" 

. Além destas -~·aiendas f9rao estabelec.eudo outras muitas nas ter1·3s,que J,>Cdirão na Capita
n1a do Mat·aulwo em norne de uns-lnd1ps ,da nação 1'·al'anuunl)el'es, aos q~aes concede.ndo
.se-lbe 3. leguas,. para situarem ulha.altlêa, í.r1do ·os.Padres a medil-as, e dt~n.arcal-as, tomá- . 
rao 30 leguas, corno foi notorio no 1\f~rifnhão; afóra as que iao tomand<) aos moradores de 
todo aquelle estado con1 u1na prov:isao, qlie álcançárão do conselho ultramarino, para tom-. 
]);irem urnas terras, que dizião tinhãQ no dito estado, nas quaes cstavào u1uitos rn(uadores, 
.-om datlls, e posses ronfirmadas havia muitos annos, lavrando-as, e pagando diziinos dos 
:fruct 1s, <1ue uão pagavilo os Padres; e ainda no caso, que os pagassen1,já não podiao excluir 
ilos moradores daqucllas terras em que estava.o, que se lhe concedêr,10 por devolutas,11a 
iórma das clausulas com que se concedem,-que são de as lavrarem, e 1nandarcn1 confirrna1· 
no termo de trcs annos, e nao o fazendo,ficarem devolutas, para se daren1 a que1n as pedir, 
para as lavrar, que era o fundamento com que já as possuiao aquelles moradores, e tinbão 
os Padres perdido o direito dellas; mas como erão tAo poderosos, pre\'alcccu o seu poder 
vara o conselho os mandar metter de posse dellas, e ficarern os moradores com l.âo grave, e 
notorio prcjuizo,sobre o que alguns contendêrão, mas não sem rructo,co1no as ex1Jcricncias o 
1nost1·a a alguns pohrcs de cabedaes, para sustentar pleitoscona pessoas t;10 poderosas. 
· Administr~ r :o os Revms. Padres com governo ternporal Jiolitico, <~ economico os Indios 

. <las a ld~as, ou 111i~sões do estado do 1\Iarauhão, e Pará, e. s~o as scgu intes: 
. A pri111eira ald(1a era do Caeté, Capitania-:mór do do111ttario o portciro-rnór, a qual aldêa 

f.uíha n1ais de c<~nto e cincocola Indios:, e Indias, que occupavão o 1nissio11ario en1 fiar ·alg°"" 
<Lio, tfUC lhe tccillo ena redes de 20:fll e 30~ cada uma, aléin de outros iuforiores, e ntais 
de rinte 1·otos do panuo do incsrno algo<llio, el e que podia dar no dizirno cada anno, e do 
J11;1is que lilhritavno, e colhiao, que era farinhas de {láO, rnilhu, arroz, lcgu1ncs. ç 
CrÍil~•j :,:5. ; , • , , ' , , • , , , , . , , , 100:»000 
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en amor ,com dadivas,e um modo de afago,que lhes inspire· Gonfian·ça.cião-se 

Üfcupavão os Jndios mandando-:os ao se,rtrto d.o Rio Gurupy a colher cravo, e lhe traziiio 
.çada ann9·1na<is de duzentas a rrobas;de que tocava ao dizitno. • . • • • • 10.~:)ll()O() 

~fandavilo outros Jndios pescar,c salgai· n1ais de duzentas arrohàs de pciie, que vendião 
a 1~i>OO a arroba ; e tocava ao dizimo. • • .' • . • • • • • :J0-:)000 

Mand~~a outros lo~i_?s l1s praias cother cascos de tartarugas, .e aos matos baunilhas; de 
que podmo dar ao dizimo. • • . • , • • • • . .- • • • • 10:)000 

A segunda aldça era a «le Maracaná,que havia de tetmaisde quatrocentos Indios,c lndi1ts; 
estas <.•ccq;tJa~õo o missiona rio ern.fiar algod8o,quete.ci:.1~ ~o· rna!s, ~e quinze rqlos de ~an90', 
e çorn as lat:1nhas que la".r~vilo,1n1lho,Jegu1nes que c.ollüao, e criaçoes que fauão; podiiio d~ 
tudo dar -cada anno ao d1z1mo. • • , • • • . • • • . • • • • 1000000 

Manda\'ão o~ ludios buscar cravo aos rnatosdo Gorupy,lhe trarlão cada anno·rnais de cc1n 
arrobas; de que tocava ao dizimo. .• • • • • • • • • • • • • õt:tl'OOO 

1\i;1ndav11<t outros Indios fazer pes~arilis,e salgar graude uumcró d;l at'roba.s de peixe.q ue · 
vendiiio a 1.~:SOO; tle que tocava ao dizhno· • • ·.- • ':' • ·,.. .' • • .: 30~000 

A. tcr('eira aldêa,cra ª·de Taguapará,junto á Villa d;t Vigia.e coo10 os Jndiós .della esta·vão 
dê!\t111ados, para o serviço e.los moradoTes da dita villa, e forilo désfido5, e aldêados á iUa 
C!~sta,_ nbo podia o rn}ssiouario corn eHes fazer o negocio.que f<tzfoo nas outras, e por isso a. 
d ita v1lia era d11s tn;us opulentas, e re:udos:is que tinha aq uelle estado. , 

A quarto aldea era a dos TupinanThâs, a qual tinha poucos Jndios, por occupar o seu 
tnissionario a rnaior parte delles na fazenda de .l\1amayacú, já rel'e'rida. , .~ 

A quinta aldêii era n de Una, tambern tinhtio poucos Indios, mas ainda estes poucos crn-
1u·egava o collegio do P ará uo seu serviço. . 

A scx.ta aldea era ade-Muribira,aào tinhão muitos; por~mt-Odosdcstruct<iva omissionar!o 
~rn servrço,e do que l\lvra\'iw nella de farinhas,1nilho.arroz,t'cijões, e outi'Qs legurnes,algoduo 
e de ~res ou quatro rolos de pauuo, que teci!lo dclle; ,pod ião da t' ao dizimo. . . 40:tPOOO · 

M;:ndava outros lndios buscarem éacáo ao sertão díts Amazoua-s, ou ás Ilhas do' Gnrt•pá~. 
de que lhe trazino roais de r.c10 arrobas ; e tocava ao dizirno cada anno. ; • 3o~OOO 

A scti1na ai dêa ,era a de :\lurtigura; tinha rnuitos lndios,e lodias;estas occupav·a o missio
na rio crn lavrar farinhas de pão, colher milho, arroz. fazer criações, das que já ficiio referi
das, ~ayrar algodão, Hal-o, e teccl-o,em mais de seis rolos de pauno, e tudo vendido; tocava 
ao d1z1mo cada t.111110. • • • • • • • . • • • • • • • • • tSO~OOO 

J\laudava 09 Jntlios coll1ercrn 6 tCáo aos se1·tões, de· que lhe trazião <'.lda anno rnais de tli1-
2entas arrobas; t~ tocava ao dizirno. • • • . . . • • . • . • 72:iPOO!) 

Nesta ahlêa havia urna íabrica de canó-asgraudes,em que lavra vão os lncJios caô.a anno tnais 
de r1uatro, de 3001:> e~ cada umar e tocava ao dizimo. • • . • • • 120~00 

Nos inatos desta nld~a .• e suas vizinhantas mandavao pelos Indios,e lndias apanhar casta
nhas de jandiroba,de que faziào cada anno n1ais de trezeotas car.aêla~ de azeite para ns .luzes 
<J ue é muito bom, e vendida a canad·a ~l 1~ e 1:!!>200;tücava ao di-lirno. • . ~ 30~000 ... 

Na dít:i aldêa havia uma tabrica·de taboadoa, em que lavravão os Indios éada armo até 
doze d uzias,que ,·endia o rnissiona rio a 10~ a duzfa; e tocava ao dizi1no . • • 12:i!:OOO 

J)~sta n1es1na aldêa mandava o mission:trio lndios colherem cacáo ás Ilhas do Gurupá,de 
fJ He lhe tràzião cada nano n1ais ele cem arrobas; e tocava no dizimo · • · . • . · 36~000 

. ManJ;~va ta1nbetn lndios bu,scnrem ta.rtarugas, filze1·em rnanteigas dellas, e colhere1n bau-
• n1lhas ;, de que podia dar ao dizin10. ' • • • . • • . • • • • • AO;tt>OOO 

A oitava ald~a, · er:i a de Surnaúma,q..e linha basfantes lndios-,e lndias; estas occupava o 
n1issionario en1 lavrarem í<1ri11lrns; colbercna mi1J10, arroz, legu1nes. e algodão, que tcciilo 
c1n n1ais de oilo rolos de p:inno de cem varas, a 30~ o rolo; e d its criações que íazia nci dita 
aldea , podia de Ludo da r ao dhimo cada anno. • • . • . . . . : • 60~000 

. Ncst:1 aldt~a havi11 tuna rahrica dccanôa_s grandcs,ern q uc ós Iuoios lavravlío rnai·s de trcs cad~t 
anno, de 3(;0.') e -iOO~ cada u1nl\; (} podia dar ao d·lzi1no. • . ·• • • • • 9.0:ii>OOO 

Na mesrna aldi!a,h;ivia outra fobrica 1ie taboatlos,cm que lavra vão cada anuo rilai& 'lc doze 
duzias, ;1 f2;n> ;1 duzia ; tocava ao dizi1no • • • • • . . • • . • • • 12~00 

)Jandava o n1issiooario 1J1cl io:; desta :tl{\é~1 colhcrein encho ao sertüo do Rio d.ãs Ar11a1011as, 
de 'l ue Hic' traziiio cad:.t anno 1nnis c:llt duzent;\s arrohas; thl que toca•a ao dizi1no. 7:?:tPOOO 

1u i\11dava pelos rnat-Os da dita l\ldê<i,. e sua vhi nhJl,oça apariha rém .castauhas de jancli roha. 
de q 11c ia'l.iílo c;1d11anuo1nais de duzentos potes:, a f:)!) Q pote ;' tocava ao dizirno. ' 20.:tio.oo 

A nona aldt\11,era a dC)s Tocu11tins;ti111Hl hast.untcs lndios.e rudias;estas occupava o 111i s s10-

11ario cu1 lavrarcrn fari11h;t.s,íazc rc1n criaçõcs,ccolhcrem o;; í'rur.to~que fi1·::io rel~ridos,11 lén 1 de 
O!Jtrus 11.1uí~os,r1ue tamtcm l;iyrav~10, e colhiao nas oui!·a~ aldêus; n.esta fi;.1. rí10 u.s lndias cJ30-

• • 
• 
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~om muito prazer á derruba. das matas, cultura das torra~) .e a qualquer 

dtto, que tecião em mais de quatro rolos de panno de 30:if> o relo ; e tocava de tudo ao 
dizimo. . . . , . . • • . • • . . • . . . • . • . . · . . . . . ()0~00() 

Mandava os Indios colherem cacáo aos sertões das Amazonas, de que lhe trazíão cada 
anno mais de cem arrobas;de que tocava ao dizimo. • • • • • •· • • • . 3ô::POOO 

Mandava outros Indios pescarem mais de quatrorcntas tartaruga_s d•agua doce, de que se 
oompunhão muitos guisados gostosos,c sadios,e vendidas a 1~200 e a t:ii:ãOO cada urua;tocava 
ao dizirno. . . . . . . . . • . . . . . . · -. . • . · .~ ~ • . .48~00· 

A decirna aldêa era a das Bocas,q uc tinhão muitos.lndi-0s,c lndias;e além de os occuparcn1 
o missiona rio ern uma sua fazenda, que.lhe ficava delrontc,e e.ra a do n. 9,occupava as mais 
Judias em lavrarem farinhas,fazerem criações,colherern os-mais íructos que ficllo reíeridos;en1 
fiarem algodão, que tecião,e mais de oito r·olosdc panno;e de tudo toca\'a ao dizimo. 1()f).1ll0()0 

Nesta aldêa havia uma fabrica de taboados,em que lavravão os Indios,cada anno,mais de 
vinte duzias, a t~a duzia; tocava ao dizimo. • • , • • • • • • • • - _. ·2Q.'ll>OOO 
. Na mesma aldêa. havia outra fabrica de canóas grandes, em que lavraviío cada anno:atê 

quatro, de 300:tl>, 4~ e 5oo:!P cada uma; de que tocava ao dizirno. • • • • 120.1000-
)fandava o rnissionario outros lndios colherem cacáo ao sertAo, e lhe tra.zwo. cada :in110 

mais de trezentas arrobas;de que tocava ao dizimo. • '· • • • • • • • 1~ 
Mandava outros lndiüs ás Ilhas do Guru pá, buscarem e<icâo ~nqucllcs mato~, e lh:e tra:líi~o 

C{lda anno rnais de cem arrobas, e muita quantidade de baunllhas, e tartarugas; e podia 
de tudo dar ao dizimo. • • •. • • • • • • • • • • • • • • . 5o:1t000 

A decirna primeira aldêa, ,era a de Aricurú, muito populosa de Jndios, e Indias ; estas 
occupava o 1nissionario, em lavrarem farinhas, fazerem criações, colherem os mais fructos, 
que ficão referidos, em colherem algodüo,fial-o,c tecei-o e1n n1ais de vinte r-0los de panno, de 
tcrn varas o rolo', a 30::1> cada um; e de tudo podia dar ao dizimo cada anno. • 160:rt000 

Nesta aldêa havia uma fabrica de canóas grandes, em que os Indios lavravão mais de , 
·quatro cada anno, ·de 400:iP e 5oo:!P cada uma; de que tocava ao dizimo. • • ·• 16():t!lOtTQ 

1'1andava outros lndios colherem cacáo ao sertiio,de que lhetrazião roais de quatrocentas 
arrobas cada anno; e tocava ao dizimo. . • • • • • . • • • • • • • • 144~<> 

Alandava 9ltros Indios ás Ilhas .do Gurupá.colherem tambem caeáo,elhe trazião cada anuo 
mais d~ cem arrobas, e um grande numero de baunilhas; de que tocava ao dizimo. 45~0~ 

Mandava outros Indios pescarem tartarugas, fazer salgas de carne do malo,que é de porco, 
porque havia infinitos; fazerem potes de manteiga de tartaruga.e depeixe hoi,e tarnbem salga:
rem deste,que parece propl'ia carne de porco màriso;é de.tudo podia tocar ao dizimo. 2~000 

A decima segunda aldêa, era a de Cumarú, a qual tinha poucos Indios; os mettia o dit9 
missiona rio ·nas referi9,as negóciações. · 

A decin1a terceira aldêa, é a de A.rucará, muito populosa de Indios, e Jndias; estas 
o.ccupava o missiona rio em lavrarem farinhas, e colherem os mais fructos já rct'e1'idos, em 
colherem algodão, tial-.0,1 tecel-o em mais de vin&e rolos de paooo de cem varas,a ~cada 
um ; de que tocava ao dizimo cada anno de tudo. • • • • • • • • • 16~ 
· Havía nesta aldêa uma fabrica de canóas grandes, em que lavravão os lodic>s cadit _anno 

mais de cinco de 400'::> e 500.'ll> cada uma; de que tocava ao dizimo. •. • ~ • 1oo:lPOOO'l , 
Mandava o 1nissionario outros Inclios pescarem tartarugas, fazerem' potes de manteigas 

dellas, de peixe boi, salgas delle, e ·do porco do mato, e lhe trazião cada anilo ; do •1uc 
podia dar ao dizimo~ • • • • • • • • • ·• . • • • .- • ._ • • 160:tli000 

Mandava outros ladios ao sertiiodas Amazonas CMher.e.m cacáo,de que lhe traz ião cada anno 
mais de quatrocentas arrobas ; e toca''ª ao dizimo. •' • • • ·• • • . • • 144~00() 

Ma adava outros In·dios colherem cacào ás Ilhas do Gurupâ~ de que lhe trazião cada iinno 
mais de cem arrobas, e·um granàe numero âe bauniJhas;de que tocava ao dizin10. 45:0000 

Tambem mandava outros b~s~arern aos inatos salsa-parrilh~, e lhe trazião cada anno n1ai11 
de cem arrobas; e tocava ao duuno. • • • • • • • • • ~ . • • . 54~(){)1 

A decirna quarta aldêa,era a do Xingá,ou ltacuruçít;muito populosa de Jndios, e Indias .; 
estas occupava o rnissionario e1n lavrarem,e c.o)herem os fructos, que ficiio rel'cridos,en1 tiarern 
algodão, e tecei-o em mais de vinte rolos de panno;de que podia dar ao dizirno. if)O#OOO 

Mandava . os Inclios ao sertão do Rio das Kmazonas colhcrcrn cacáo, de que lhe t<raziào 
mais de quatrocentas arrobas cada anno; e to(·ava ao dízin10. • . . . . • f..f.~:t-00() 

1\landava outros Indios ti rarc1n cl'avo dos rnatús d:iquelle rio Xingú, e U1c tl'az:iào cada 
anuo mais de quatl'oc~ntas arrobas ; e tocava ao dizirno. . . . . . . • 21G~OO 

l\l:indava ontros lndi?s pc:c111·cn1 tartarugas, fa!ercn1 pot~s de n1ant.eiga dclllls, e- de t•ch.$ 
' 
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industria rurnl, ou fabriL Não ha applicação honesta, de que não sejã() 
. capazes os lndios; o é sabido, que, ao interior, fabricão elles excellentes 

. 
boi ,salgas deste peixe, e de carne do mato, e lhe trazião cada anno; de que podia dar ao 
dizirno. • • • . • . . · • • .- • • . • • • • • • • • • • 100~00 

Mandava tambem ás Ilhas do Gurupá buscare1n cacáo,e lhe traziao cada anno mais d-e 
cem arrobas; e tocava ao dizimo. • • • • • • • • • • • • • • • 36~ 
· A dccima quinta aldêa,era. a de Aricará,qu.e tinhr. tnais de duzentos Indios,e lndias; estas 
occupava omissionario em lavrarem,-e colheremos frutos referidos.em liare1nalgodiio,e tecei-o 
em mais de cinco rolos de panno; e de tudo·podião dar ao didmo • • • • • ão::l()()O 

Do sertão daquella mesma aL~a,· mandavaº' missionario tirar cravo pelos lodios, e lhe 
trazião cada anno mais de duzentas.arrobas; de que tocava ao dizimo. · • • • 10811>000 

J)o sertllo das Amazonas, rnandava. outros lndios colherem cacáo, e lhe traziao cada 
anno n1ais de duzentas arrobas; e tocava aQ diziino. • • • • • • • • • .72#000 
. l\'lancla.va outro.s Indios pescàrerri ta·rtarugas, i'azercm potes de manteiga dellas, . e'. ·de 
.peixe boi,e da(salgus de ar.robas que razia.o deste,e da carne de porco do 1nat-0; podia Clar aó · 
dizi1no. • • • • · • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • 100:t:>OOO-, 

J\ decirna sextà aldêa,cra a do Tapajós, situada em um grande rio do rnesmo nome, no, 
qual rio havia uma fortaleza; tinha esta aldêa grande número de Jndios,e Indias; estas occu7 
pava o rnissionario no mesrno ser.\'iço, que fica referido, e do que produzia o seu trabalho ; 
podia dai· cada anno ao dizimo~ • • • • • • • • • • • • • • • 100~000 

)!andava pelos Indios tirar cravo · daquelle sertão em mais de trezentas arrobas; e toca
va ao dizimo cada anno. • • • • • • • • • • • • , • • • • • 16Zt?uoo 

Do sertão das Amazonas mandava pelos Indios tirar cada anno, mais de quatrocenta~ 
arrobas de cacáo; e tocava ao dizimo. • . • • • • • • • • • • • • • t«~Ot•. 

Das pescarias de tartarugas, que mandava fazer potes de mantcigas dcllas,e de peixe·boi 
muitas arrobas deste salgado, outr:is de c:irne de porco do mato,que Yendia; e podia dar ao 
dizimo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1~00() -

A decima setimn 11ldêa,era a dos Ara·pitins,muito populosa de lndios,c Indias; estas occu
pava o nlissionario no serviço que fica refeddo nas mais, e do que lhe produzia; podia-dai' 
ao dizimo. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 100::!>000 

Dos rnatos daquelle sertão lhe tiravão os lndios cada anno mais de trezentas arrobas de 
cravo; e tocava ao dizimo. • • • • • • • • • • • • • • • • • 162.:!POOO 

Do sertão das Amazonas, lhe saca\.·ão os Indios cada anno mais de tre7.entas arrobás de 
t'acáo;c toca vil ao dizimo • •. • • • • • • • • • · • • • • • '· • · 108~0tJ() · 

Do mesmo sertão lhe traziílo cada anno cem arrobas de salsa-parrilha; e tocav~ a~ _ 
dizimo. • • • • • • · • • • ~ • .. ·- • • • • • • • • • • • -- f!~Ot,-
~ decima oitava al!1ên era,e _a decima nona,4uas mais,que estão muito )>~r~ cima da~.uelle 

Rto Tapajós, onde nao chegavao os ·moradores, pa.ra se poder dar clara not1.e1a dellas; esó s_e 
<Sabe pelos effcitos, que os míssí~narios não poclião tira.r com f~cilidade dos 1nat~s d~Uas 
o era vo, que têm em nbundanem, por .ser bravo aquelle Gent10; o qual matou · rna1s àe 
·cincoenta lndios niansos das aldêas, que lhe fica vão n1ais abaixo, e um soldado por-nome 
Manoel Freire, que o missiona rio havia_ mandado com os lndios, á colheita do cravo. ' . 
· A vigcsirna aldêa, era ·a dos Tupinambaranas, tambern muito povoada de Indios;e lndia's; 

.as quacs occupava o missiona.rio no serviço a que as applieavão os mais, e do qhe· Ihe pro
duzia;podia cada anuo dar ao d!zitno. a. - . . . . . . . . . . ·· 60:!POOO· 

Daquelle sertão lhe tira vão os Indws aft!ã anno mais de duzentas arrobas de cravo, e cem. 
de salsa; de que tocava ao dizimo • • • • • • • ; • • • • • • ·• 162~00() 

Do scrt.'lo das Atnazonas lhe trazião outros Indios cada anno mais de trezentas arrobás de-
-cacáo; e tocava ao <lizirno. • • • • • • • • • • • • • • • • • 108:!!>000 

Da pescaria das tartarugas, mant.eigas dellas,de pciie, salgas, que os Indios fazião· delle, 
e de carne do mato que trazião ao missionario; podia dar ao dizimo cada anno. ~00 

A vigcsima primeira aldêa, era a dos Abacaxins, no Rio da '1\ladcira.1populosissima- de 
Indios, e Indias; estes occupava o missiona rio no mesmo serviço-ern que os rnais occupavão 
as das outras aldêas,c do que nesta lavravão,e colhiào dos fructos rel'eridos;podia cada anno 
dar ao'dizimo, muito, e muito mais de. • • • • • • • • • ,. • • ' . 300~000 

A vigesirna segunda, terceira, e quarta aldêas, eriío tres rnais acima da elos Abacaxjns, 
que administrava o rnesrno n1issionarío; ·erão todas muito populosas' de lndios, e ·1_odias.; 
<:.Ilda &ld~a <lestas podia dar cada 1,inno . ao dizimo do que produz ia o serviço .das 
J11dia-s. • • • • • • • • • .- , · • • · • • • • • • ~ • • • '1:SO~()()(} 
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pànnos de algor1ão, rica!Ylente bordados, red~s, cuias:, esteir~s .de cusloSO' 
··trabalho, ele: · : · · 

As margens deste Rio dn :ftiadcira,todas esta''~º cobertas de ~coáes,e tüo vastos,quc par~
cino olivàes,(! como .o missiona rio ~ra senhor de n1uit(}S Iridíos, po<lia eada an.110 Lirar ciellcs-
1nuitas rnil arrobas: e 5em ctfesso. se entende, que todos os Jndios daquellas ald<;ns <·olhião 
t·adn anuo, paa·a o mi~sionario, mais <le quatro rnil arrobas de c:u.·ilo i ·de gue toc.asia ao· 
d izímo. • • • • • • • • • • • • · • • • • ·• • .' • · 1 ;3tio:i!:Ot O 

A vigcsima quinta ald~a,era a dos lndjos Cahir.ahezcs,na C,,pit!'nia de S. ·J.'uif do i\fa~<J
nhi10, no Rio. ltapicuró; tinha bastantes l11dios, e Judias; cstas"occupirVa o ·11ii.ss!•na'rio~no· 
.!!Crvi~o que fica rcferido,e do que este lhe produzia;pQ<iia dar ao dizimo e.ada nono="®~'°°º 

A . ' 'igesima sexta aldên, era a dos Trarn:imbins,~mhcm no Mttranhüo; os. q~aes Jndios, 
e lndins. (llltCs e.lo~: P:tdi:cs os aldêarem, 'vinhão " cidade Córnmcrciar éo1n os moradores; e 
Yendc r-lbcs peixe se.rco, an1b~r, e fructas; é. verdade qu~ <'stes Jndios niio erào 'mui leaes .. 
vorquc se apanhav•io nos matos ulgurn hro11có,0 1 matav~o ; .e depois tine.os Padres ·o_s'nldeà-
riio,já nilo ('<Jnancrciaviio ccrn os morttdorcli,etudo e;> que fabl'ir..a,·iio· era para o mi~sionllrio,. 
o qú a 1 rnandava Ycnder no collegio do· -Ma ranhi.o, o mesm'b que os Jndios. ''endi~o ap ~v" 
pol' prceo -.m<1is c-01nmodo ; pedia esta a·ld~a dar · c~dit nnno ao diritno. · • • • 'jtj():);. !'IJ 

A. ' 'igesima setima aldêa, era a chamada dos OrP.hfios; no Ma1·anhão; tinha .bastantes 
Jndios. e Jndias, rorn que poderia soccorrer-se a granite fnlta.,quehavia -delles 1111 Capítt.lnia,. 
~ cidade do Maranhno, n1as só os Padl'es du Cc1npa11hia se utiliShviio do seusen·iço, e pade
ciao os orpbi"1os, e aquellc po,·o; podia esta aldêa da.r cada anno ao dizimo do <1ue íabri,ea!. 
vi't<J, e colhiuo. os fndios. • • • • • • · • • -. •. •. • , ~: . • · ·• • iüO:illOOO 

Note-se - Vinte e duns fazendas erfio as que possuino os religiosos da ,Companhia no 
:lfaranhiío, e Pará: e \'Ínte aldêas de lndios, que ,adrninistravilo eorn go\'erno -temporal 
1ioliti<',o, e cconornlco, · tiío dt!spoticaniente, que assirn se ino fazendo senhores de . todo 
:1quelle estado. · 

Da citladc do Para embarcaviio cada. anno nos' navios, com~ .cnlb&rcáriio em J734, cm o 
navio Nossa Se-n/lora da JJtJ odre de Deos, cenf.ó' e cincoenta -e-nove saccas de cacâo, com 
Sfiscentas e treze arrobas: seteuta e no,·e panêiros, ou embrulhos de cravo, ~lsa-:parrilha. 
rorn sctenta@J ºº''º arrobtts.. . ·. . . 1' · · : ~ · ~ - ·. ' · 

No n:ivio Nossa Senliora de Nazareth, cento e quarenf.3 saecas de cac6o r.om quinherit_:ur 
e sessenta e dua~ arrobas;; oitenta e dous pan~iros de cravq, e salsn-parrjlhéi, corn 9itcnta e 
duns a i:robn$. · · \ · . · · · 

No n:n·io Santa Rita, cento e é1neoenta e duas saOClls de cncáo,r.om quinhentas e oitenta e 
trçs nrrobas, e oitenta arrQbas de cral'O. • . , 

No na,·io 'Nossa Senhora da Concei{:ão, c·ento e trinta saccas, rom quatroc.entas e oitent.1 e 
.nove arrobas, e cincocnta arrobas de cra\•o. . 

Faziilo todas o uumero de duas mif quinhentas '.e trbita ê oitb airobas, que vcndêrJ() 
Desta rorte por 2'>38 moedas de ouro de .t~OO, litnpas de tãra, reg1,l:indo pelas d~ cacáo. 
as ,de cravô, •salsa, que estas as vçndêr~o por mais alto preço de moed~ e meia cada 11N·o
·ba; e todas· e1nba rcárilo, como costurnavno, debaixo da· sua rnarca, que é a seguinte-'{f )
<'Omo consta na casa da Jndia pelos livros .das cargas dos navios, de que se tirou. um extrn
.cto; afóra o.grande nurnero de artobas, (JUe nos n;n'ios rernettião para esta cidnde, deba.ixo 
.das ntarcas dos seus parciacs, para que se lhe não percebesse uesta côrtc o cabedal que 
t.iravão daqucllas roissões. à , · . ' 

.J)csta~'duns mil e quinhentos e trinta e oito a1Wbas,f1ue'entrnvüo suas na casa da India. 
Aão p~avão direitos, lJUe seríão t:1~3~160 por privilegio que tinhão para isso, registr~do · 
ua meS1na ~asa da Iod1a; e s~. ~uppoc o teriilo tainbem-nas .oútras ~líandegas, <lo ~ssucar. 
;4tuc nllo,paga't!llo; sendo o prn·1leg10 dos capuchos que havia na d1tá casa ela Jnd1a. p:t_r.-. 
11~~ porção ~.if!1itadissin1a ; e. se faz crh·cl ':fUC Su.a ,Magestade nao tinha noticia, destes ~n~ 
~•ssiruos preJUt~os, que recebia a sun real ia tenda. ' . ·· 

Est.e _era o di"zimo qu~ não pag_avfiQ os religiosos d.a Companhia no e5tad.o do 'lar:1nb~o: 
i>nde ainda passa''ª mais avante o damno que recebia os 14:600:)j)l60. augmcntos·daquel.l•t 
cotiqui~ta no temporal : (Jorque, c:orn ~ito mil e tl'êientas arrobas de ('.acáo, que nnquelle 
estado a ~..00 a arroba, importavao cm 2!} :~;com duas n1il.e duzentas arrobas dêscrav1' 
a ã~·IOO a arrob:i,que in1port.1vllo :t'.f :88 ~;coro.duzentas arrob~1s de salsa,if'5~~00 a arroba, 
que impormvào t:oso:i:>, e tudo 42:84~; compr.iv5o naquelle estàdo do _\\arauhiio gross~s 
partidas de fazendns :ios comn1issari~.que ião tle!te rcino.nl i'· n1 de 011tras crue m1tt\da\'iio ,vir , 
~~Hç,<:;>1t1 o t>roducto . ,\:1~ duas 111il <~ q1Huhco~1s e t1·iuta e oito arrobas,que para iiSo remet-
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~ Os fl\7.CnJei·ros dos nossos sert'ões,c nicsrno OSflas vizinhanças do littpral, 
scrven1-se dos lndios,quasi exclusivamente nos Lral.>alhos dos éarnpos,e por 

. 
tião,estancavão paquclle estado o commercio publico,c os augmcntos dclle,os daquella.cl>n-: 
quista, e os da fazenda real; sendo.esta a causa da su1nma pobreza daquel1es po\'os, c ·da 
grande opulcncia dos.1nissionarios,e cjas suas comn1unidades,com que-cmbaraçaváo as pro
vjdco~ías pl'opostas a Sua 1'\fagcstade 'havia lantos aunos,e nineaçav~o a t?tal11uina d~<l uoll{} · 
es~~ . · . 

Possuião os reli.giosos Carmelitas enlçados,no estado do ~laranhão,as fazendas seguintes; 
11a Capitani<1-n1ór do Pará: - ~ ·" 

A. pri1neira fazenda, uo sitio chamado do Livràinento, que herdáriio de u1n Sebaslic1o 
Gon1es,e1n a qual tinhão uma olaria,que fabricava tclh<t,tijolo,formas para assucar,hotij::is, 
e louça co1nn1u1n; e do .que lhe rendia; podia dar no dizimo r.ada anl}o • • 40.."r{)(JO 
. ,\ segunda fazenda,. era 4· çharnada do Jgarnpé, que 'heFdárno de Domingos Rodrigues 
Cabresto, na qual tinha una cacoal,dc que colhir10 cad.a anno 1nais de duz.entas úrrobas de 
cacáo; e tocava ao .dizi1no . • .• • • • • . • • ·•. • • • ;.. • ·• 72~001) 

Nesta fazeuda tü1hao muitos Indios,e Intlias das aldêas, que occupavão os }ladres e1n la-:· 
vrar farinhas, e colher os ruais fructos que costurnavao todos os n1oradores; e podia a dit~ 
fazc11da dar ao dizimo cada anno • • • · • • • • • • • • • • • • • • ão;iooo 

A terceira fazenda, era wn engenho de lavrar assucar, que herdárão de um Lourenço 
1\:lalhciros,nt> qual engenho não fab.ricavão <lssucar,rnas lavravão farinhas,e colhião os n1ais 
fruclos, que ficão referidos, de que podia·cada anno, dar1to di~imo • •. • • OO:iPQCO 
. No dito engenho tinhão um cacoaI;de que colhiâ(} càda· anno ·mais de dlizentas arrobas;<} 

tocava ao dizirno • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • . 72~000 
A quarta fazenda era uma· en~enhoca,cbamada o seu sitio Cabaçuàmbaba,na qual distil

lavao cada anuo mais de mil canadas de aguardenté de canna,dc 1:tl>OOO a canada, e outras · 
n1il, que chama vão da cabe(a,e era d.e 2# a canada;e tocava ao dizirno cada aono. 3~00 

Nesta engenhoca se lavravao farinh.:ti,e colhião os mais fructos já referidos;dc que porliã<> 
dar C<1da anno ao dizitno • • • • . • • • •. • • . • • • • • 3~00 

A quinta tazci;ida era de ~ado vaccu.m, na ~i~nde,c Capitani~-J?ór do Mar?nh:io,. no Ri~ 
J\Iea ry; ·a qual fazenda podia do gi•do,que d 1·ztrnava, dar ao d1z1n10 cada' ann<U iiSO:)POO(): 

A sexta fazenda era uma engenhoca.que tinhuo na Vil.la de·Tapuitapera, em que distil-
lavão aguanlentes de cauoa; de que podião dar cada a uno ao dizilno. ·• • • 100:)ll;)O() 

A setima fazenda,era un1 cngeuho de assucar no Rio Itapicurú, em que só distillavão 
aguardentes ; de que JJOdia dar ao ()izimo. • • • • • • • • • . • • :t20#í)0() 

A. oitava fazenda era. outra eugenhoca,c1n que distillavJo aguardentes; de que podia cad_a 
anuo dar ao dirimo. • • • • • • • • • • " • • • • • _. • • · 4~00() 

A nona razenda,era·de gado vacCUlJl,que cornprárao ·a Ant011io Gonsafyes Sousa; e ,podia 
. dar ao dizirno· ca,da Anuo. • • • • • • • • , • ~ ·• • •. " • • , • . 100-:\l>'l "() 

A deci ma fazenda era a que tinhão na Guia,ern que lavra,·ao,o colhião os. fructos queficllc> 
referidos; e podia dar c.-ida anno ao _dizirno. • • • , • • . • • . • • • 6<.>:ll>OOO 

Aclruinistra vão esses religiosos,como 1nissionarios na Capitania-mór do Pará,com governo 
· ten1 poral político, e cconomico,os. lndios, e Indias das !li dêas seguintes : -
. A. prirneira aldêa era a dos Tarumás, no Rio Negro1muito populosa de Indios,c Indias; 
ei. ... 1s occupava o nlissionario e1n lavrarem, e colhe1·em_9s fructos referidos, cm fiarem .algo.-. 
d~o, cin o tecerem ern .rnaís de vinte. t~los de panno,; de que ppdia ,cada ann9 dar ao 
dizimo. . • · • • • ,, • • • ~ . ·~ . • ,'.. ". ·. . • • • : 1 lSO:t!>OOO· . . 
~fandava o missiona rio os Tndios ao scrtllo do Rio Solimões, e á d,o Rio da 1\fadei r:i~ 

colherc1n cacáo, e.lhe Lrazerern de u1na, e outra parte, mais de setecentas arrobas; e tocava · 
ao dizimo. • • • • • . • • • • • • • ,. • • • • • • '• • 2a2:tt>OOO 

Alandava outros Indios huscarein baunilhas pelos matos, e lhe trazião grande nurnero 
<lella: de que p9dia dar cada anuo ao dizimo. • • • • • • • • • • • 20:»000 
~sta aJdêa havia. um.a fabriea de <;anôas grandes,e-ro que lavravao os Indios cada anoo 

mais de q Ui}t'ro, de 40Q:11> e (S()O:il> cada u1na; de que tocava ao dizirno. · • , • • . :f.60~000' 
}fundava outros lndios pescarem tartarugas, fazerem potes de rnàrHcigas deltas,. e de 

peixe boi,deste salga vão 1nuitas arrobas,e de carne do·rnato; e de tudo podia dar cada ann() 
ao dizin10. • ~ • • • • • • • • • • . • · • • • • • • • • 100:il>OOO 

Â. segunda aldêa era dos C:iborins, e Carajàs, populosa de lndios, e lndias; estas occu
pava o missio11ario.en1 lavrarorn, e colherem os fructos das outras; de que podia dar ao 
~izin10 cad:i. anuo • • • • • • • . • . • . • • • . • • • 5Git!>OOO 

6t 
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um pre~o assás modico. Os qne se tem domesticado, valiosos serviços t~m 
d~ido á navega~âo dos nossos rios,á 1narinha de gucrra,e ao exercito-. 

'!\1and:t\'a ·os fn <lios colherem cacào aos n•atos do Rio Solirnões,-de que lhe trazUio cada 
:.uno; e llc que 11odia dar ao dizirno. • . • • • • • • • • • • • 2-iO~OO 

A ter<-eira ahlêa era a dos ~lanáo!! , de cujos matos tir~não os lndios cada anno para o 
n1issio11~1 n o 1n11is de duzentas arrobas de salsa; de que to.eava ao dizin10~ • • 108.fl>OO() 

A quarta, ~quinta ah.lêas, c-rao as de ~la11ucapu1·a, e l,aràtal'i, nô Rio ·soli1nõcs, cujos 
lndios, e ln-Jias, í'nbricavao para o seu missiouario cada auno roais de seisceo&as arrobas 
de t·acáo, e t'c1n de salsa; de que torava ao dizimo. • • • • : • • • • 27u~ 

A 8Ctta aldt~a , era a de Telfé, cujos lndios fabricavllo, e as Indias, 1>ara o missiouario, 
niai!' _de t1l~zcnt<1s arrobas de cacáo cad.a nono; de que to~va llO diziruo. • • tli~O 

l)aquclles 1nesmos inatos lhe liravao ta1nbe1u mais de cc111 arrobas de salsa cada auno; 
d" q·ue tocava ao dizi1no. • • • • · • • • • • • • • • • • • • ts.f~OOO 

A ~cti1na ahlê:i , era a de l\'eratibn, cujos Indios, e lndias, fabricava.o cada anno.,para o 
nü.:sionario, rnais de trezentas. · · 

A oitava aldêa, era a do Japurá, mui_lo populosa de lndios, e lodias,com que o missio· 
>aario cada auno fabricava n1a.is de quinhentas arrobas de cacáo; de que tocava· ao 
tlizi1110. • . ~ • • • • • • • • _ • • ~ _. • • • • • • • . 1~000 

A nona nldt~a. era a de Pocatapasia·o ;·tinha bastantes lndios, e Indias, que o rnissionario 
occupava c111 fabricare.m cada anuo mais de quatrocentas arrobas de cacáo,e salsa-parrilha; 
<fe . que toe.ava ao dizimo. • • • • • • • • • • • • • • • • 19&11>000 

A dccitnn aldêa, era. a de S. Paulo, populosa de Jndios, e lndias, com que o missiona rio 
fahrícava cada anno rnais de quatrocentas nr1·obas de cacáo, e salsa-parrilha; · e tocava ao 
d izirrio. • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 16~aoo 

Este era o dizimo das negociações dos religiosos do Carmo. • • • • 3:24~ 
Os religiosos ca1>ucbos de Santo Antoni~, e da província da Conceição, adn1inistravilo 

tambem com governo temporal político, e economico as aldêas seguintes: 
Cinco aldêas, chamadas a da Guarapiranga, a de Joanes, a do Ca_yâ, a dos Guayoazes. 

e .a de Urubuquára, todas bem povoa_das de Indios, com que fabricavão cada anno dos 
fn1ctos refer~os,e do rnel, tartarugas, rnantcigas, peixe salgado, e salsa-parrilha; podião 
<1ar ao (iizimo . . • • • • . . • • • • . • ... • • • • • • ~() 

Os religiosos capuchos da provincia da Piedade, tambem administravllo com governo 
t.e1nporal político, e econon1ico as aldêas scguintei: 

A prin1~ira ald~a. que licav~ mais vizinha á fortaleza do Gurupà, era a de Arapijó. 
cujos Jndios, e lnuias, occupava o n1issionario cm lavrarem farinhas, e <·olherem os 1nais 
fructos, que ficão referidos, e em fiarem algodão, para mais de quatro rolos de panno; de 
'I"e podia dttr cada anno ao dizimo. • • • • . • • • • • • • • • • 10~ 

;\fanoava os Indios colhcretn .caclao na.s Ilhas do Gurupá,e lhe tiaziao cada anno roais de 
Ct!1n arrobas; e toe.ava-ao dizhno. • • • • • • • • • • ' . • • • ~000 

A segunda aldêa, era a de Cavianâ, cujos Indios occupava o missionariô em lavrarem. 
"colherem os fructos,que ficão referidos, e cm fiarem algoda.o,para mais de quatro rolos de 
paru10; e de tudo tocaria ao dizin10. • • • . .. • • • • • • • • . uo:t!IOOO · 

Ta1nbe1n tnaudavtt os Indios colherem cacáo, e lhe trazi4o cada anno, mais de cincoenta 
arrobas; e tocava ao diziino . • • • • . , • • • • . • • • • 1Slli00() 

A tcrceil'a ·ald~a, era a de Maturó, a qual tinha poucos lndios, porém do que lavravão. 
e J;1bri<'a,·no para o mission;irio; podia dar ao dizimo e.ada anno. • • ~ • .$~() 

A quarta aldêa, era a de Curupatuha, populosa de Illdios, e Indias; e do .que Javravao. 
e colhião para o mi1sionario ; e do algodão,que fiavlo para mais de cinco rolos de pauno, 
e para.redes; podia dar cada anuo no dizi1no • • :. _ • . • • • . · . 100~000 

1\.fanda\'a os ludios a colher dos sertões cacáo, e salsa, e lhe trazião eada 'anno de .cacáo 
n1clhor de duzentas nrl'obas, e cen1 de salsa; de que to<'ava ao dizin10. • • . 126#000 

~landa va outros Indios á pesca das Cartarugas, fazerem potes de 1nanteigas dellas, de 
vcixe hoi, que se pareda n1ui~o_ á de porco; rnandava tamhem en~bercn1 m1.1itos potes ·de 
•nel de ahelhas. co lhe1·c1n 1nuita bauttilha,fuzcrcm salgas de pehc boi,e de carne ue '(}orco 
<l o rnati>, ·e do que tudo lhe produzia vendido; tocaYa ao dizimo . • . • • 200:!!>000 

A <1uinta al~l~a . era a de Sorubiá, ben1 povonda de Indios, e do que layrayiio, e fabri-
n1viio na fórma referida ; podia o n1issionario .cada anuo dar ao dizin10. • • 80~000 

JUi1utJ,n·u · rndiol! ao .canío, C'lhe tl'Ll"zino cada auno niais de c<·1n arrobas, e de sttlsa tin-
cut•uta; de <t uc toca\'a ao uizi mo. • • • • • , . • . , • • . • 63::t:()00 

... 

, 
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Na guerra da lndependencia, capitaneados pelo ·vis<10nd.e de Piraj ií, 
fizerão com galhardia a campanha, onde o Indio Eartholornen, c1nu 

Mandava t3mbem à pesca das tartaruga~ e fazerem manteigas dellas, e de peixe hoi ; 
de que podia cada anuo dar-ao dizimo · • . . . . . '.. . • • . . • õO~ooo 

A sexta era a de Orubú, muito povoada de Indios, e lndias, que occupava o 1nissionario. 
em lavraren1, e colherem os úuctos referidos, e em fiarem algodao, para múis de seis ro los 
de panno; de que podia dar ao dizimo • . • • • . • • • • . 1.00~ICIO 

l\landava os ln<lios á pesca das lartarugils, e fazerem manteigas dellas, e de '. (ll!he. 
colherem muitas baunilhas, eneberena potes de mel de abelhas, e de oleo de cupnúhu, e 
do que tudo lhe produzia vendido ; po<tia e.ada anno dar ao dizimo. • • 8(j.~OO 

A setírnn ald1~a, era a dos Pauxis, tinha llOUCOs lndios,que servião á casa forte, que es-. 
lava naq uelle sitio das Trombetas. 

A oit1n·a aldêa, era a dos Jamundás, muito populosa de Jndio.~. e Judias ; e do q•u\ 
nella fabricavao para o missionario , e do cac~o, e salsa que lhe colhiao nos 'tierlücs; podi.1 
dar.ao dizhno C'ada anno muito mais de • • • • • • . . • • 300"11>00j) 

Tinbão uma fazenda chamada Cararnbaba, que arrendár:to a um morador da Capil:tnirt 
do Pará, por 60o:tl' cada anoo; e podia dar ao dizhoo rnuito n1ais de . . , 60~1'00 

Tinbiío outra fazenda Junto á fortaleza do "Gu'rupá, muito povoada de lndios, e lndi11s 
das aldêas, e dos das fazendas dos moradores do Pará , que para eJla fugião, t lb'os não 
restituiao; nest:a- fazenda la.,vravao, e colhiao os fructos; de que podU1o dar cada anuo ao 
dizirno. • • • . • • • • .. • • • • . •. .,, . • . . '! 100:il>OOO 

·Os ri!ligiosos de Nossa Senhora das l\lercês possui'ão as fazendas seguintc-s : 
A prim, ira fazenda na C~pitania-n1ór do Pará, era um engenho de assucar no si.tio drn

tr.ado Vai de Caes, nao la,•rava nssucar, mas aguardente de eanna comrnu1u, de i~ a can:u.la ~ 
mais de duas mil ; e da rnelhor, a que chàmà vao dà cabeça, de 2~ a canuda', ruais du ([U~-
11hentas ; e de tucto tocava ao dizimo cada aono. • . • • • . . 300#'0t 0 

Neste engenho havia uma olaria,em que se (abricava louça.eon1mum de barro,fôr1nas pit r<t 
assucar, tijolo, e telha; de que podia da r cada ano{) ao dizi1no." • • . • -2L ~000 

A. segunda fazenda,era uma engenhoca de lavrarem nguardcutes no sitio de Tocundüba, 
e distillavão cada anno mais de ruil eauadas de agua ruente corumum, de 1~n canih ln; e 
tocava ao dizi1no. . . . • • • . • • • . . . • • • • , • • 1: :0~00 

Tiobao oito fazendas de gado vaecum na aldêa de Joanes, com mais de seis n1il ca bc~·a s·, 
e dizin1adas a 2.11>, con10 era estylo; tocava cada anno a-0 dizin10. . . • . 1 :200.~000 

A. decirna segunda fazenda, na Cnpitania-mõr do Maranhilo, e Rio Meary, era de g:irlo 
vaccum; a qual cada anno podia dat ·ao dizimo· • '. · • ~ . : · • • · • • · HO~OüO 

A <lecima terceira fazenda, era de ca~allaria, e eguas no sitio de Moreituba; a qual podju 
cada anno dar ao dizimo. . . • • - • • . • • • • • . . • 20~ 

A; deciina quarta razend!l•. era de gado·vaccum, junto ao hospício de S. l:ouren-:o·:.a qual. 
podia cada anno dar ao d1znno. • • . • • • • · • . • • • 60~00H 

. A decima quinta fazenda, era de gado vaccum,no sitio de Ubaca; de que podia dar t'a<ll\. 
anno ao dizirno. . • . • . . • • • • . • , • • • . . . . 30::tPOOO 

A decima sexta fazenda , era uma roç.1 chnmada a da lkapequeua, . e do.que nelJa l~1vra-
•llo, e fabricavão, e colhilo cada anno; podiilo dar ao dizin10. . • • . • 70:f.>000 

A derima selima fazenda, era outra roça chaanada a do Amaral, a qual do que 1u·l la 
lavravão, e fabricavao; podilio cada anno dar ao dizimo. . • . • . ; • tiO:JtOOO 

Administravao estes religiosos, com go\•crno temporal político, e cconon1ico, os ludios 
das aldêas seguintes : · . 
· A. prin1cira ald~a, era 110 Rio Guatumil·, populosa de Indios, e fndias, e-dos íructos, qu~ 
colhi-ão,na fórma que já fica referida; podia dar ao dizinlo • . . . . . 50:tl'OOO 

Mandava o missionario lndios á <:olheita do cacáo do sert.ao, e lhe trazido cada nnno 
n1ais de trclentas arrobas; de que tocava ao dizirno. . • . .• . • .' . 108·t.OOO 

A segunda aldêa, esta''ª junto á primeiraino rner.mo rio,tinha · bastantcs-Indios,~ tlo 'l ue 
lavravão, e eolhiiio; podia dar ao dizirno. . • . • • . • • • . . 60:fll<IOO 

A t.erceira aldêa, era a de J\latary, tinha bastantes Indios,.e lhdias, e do que nell{\ lavn1-
vão, fabricavao, e colhião; podia dar ao dizimo cada anno. • • . • . , . · 70~000 

Os religiosos das l\lcrcês deviao à fazenda real este dizimo. 
()s religiosos da pr<,vincia da Piedade Capuchos .. . • . 
Os religiosos Capuchos de Santo Ãntouio da Concei~ão. 

• 

• • • 
• • • 
, . . 

2; :H~ 00 
t :so:l:i;oQo 
500~000 
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proesas de bravuras, ·morreu no campo da batalha, com as armas na mão, 
defendendo a patria ( 1 ) .. 

• • • . ~ . . ' . . . 
' A • 

Os religiosos Carmelitas <'alçados. • • ~ 
Os religiosos da Con~panhia de Jesus • • • • • • • • • • • 

E ste era o dizimo que perdia a fazenda real. • • • • • • • • 

Este era o principal que mettião em si os religiosos. • • • • • • 

3:246:woo· 
f 4:660:11>000 

22:107:ili000 ._ ____ _ 
22t:070:tt>OOO 
----- -

CincoPnta e seis fazendas erilo as que possaiiio os religiosos, que habitavao no estado 
do Maranhão. 

' Cincoeuta e u1na aldêas de Indios, erlin as qne administra vão com g-0verno temporal 
politico, ·e econon1lco; e ainda que i>r~etendessem desculpar-se. de que a maior parte 
tios Indios dellas distribuillo pelos moradores secular~s. e para. -Q serviço real, ollo era 
asslm,corno se mostt·a,a na segnnda providencia a f., e em todo· 'este calculo. 

Eo11odo aquclle es tado,comprehendr ndo as suas demarcaçõ~s de Lesce a Oeste mais 
d e mil leguas, e <lo Sul rara o Norte mais de qnatrocentas e tr inta, en1 toda aqnella 
vastidão de t~rras, nllo havia mais de nove povoações, em que entra\'lio a cidade dn 
Parí1, e <!o ~1aranhao, e tres villas de de nata rios; e sPndo aqtiellas tão abundantes de 
preciosidad~s, nao se Jográrão por falta do meio das dez provid<'ncias,que se apontavao. 

Agora pondere-s~,se com ella.s podia aquellc estado ser u1n emporio, ou a maior, e 
a n1eJhot· conq nista <lo mundo. ' 

li) AS l'ÉSC1lRTAS SÃO O ilU':IO MAIS .P.ROPR'JO PAllA CTVI LISAR Os I NDJOS DO BRA SIL; 
PRINCJPALMENT~ os QUJ~ H ABITÃO JUNTO Ás ' M.i ftGENS .pos GllANDES R IOS , ú lJ . 
DO MAR; POR D. J. C. DE AZEifF!OO COUTINHO, BJSPO DE PERN~i\iBUCO, NO SEU ENSAIO 

' ' J • 

ECONOMICO. 

~ 1 . 0 Os~cri ptores, diz o sabio Bispo d~ Pernambuco,qne do fund-0 dos seus gabinf)les: 
pre~umern dar IP.is ao mundo,scm mnitas vezes tractàrem de perto os povos de que fallão, 
J1em conlleceren1 os seus costnmes,nen1 as suas paixões; dizen1 ,que é neccssario in tro· 
d nzir a am~içâQ nos Indios da A1nerica,para os fazer enrrar no colnmcrcio das gentes. 
} .;to é suppor ,qne ell t>s não têm arn brção: é n1n c11gano. Elles te1n virltJdcs ,l(Hn v icio~, 
sã1> Chflios de anibição corn9 nós ; ou esta se fl1t,~ 1Hla pelo excessivo cles<'jo da gloria, 
e da honra,<>u pelo niinio desejo dos bP.ns. ~ll es emthn são lJo,mens, e isto basta. 

§' 2_." Pelo que pertence clOS bens. :·. snppósto, aqncHes Indios Ii t>.Ct~ssitão <le pouea'.<; 
cóusa·s, corntudo essaR de que elles n<!:eessittto, ª 'si1n como fac.as, machados, contas d~ 
vidro, e df~ outras bagat~Has de que já fazem o sen luxo, elles procurão COlU lan L<) 
diligencia como os povos civilisados; por 01ule se faz evidente, qne elles conservão... t 

assirn como nós, o gel'lnen das paixões, e da a1nhiçl\o. Nada n1 ais falta do qne a arte 
d e fazer fermentar aq uclle gcr;nen, e de dar calor ás suas paixões ,para as desenvolver 
do embryão en1 qne ainda se conservão. Isto é o qne até agora não tenho visto tractádo 
))Or aigum -escriptor. E' n1ais facil dar regras gcraes , de que sabe-las. , applicat· ás 
circumstancias. · 

§ 3. 0 Pa1·a se civillsarem os Indios do B;asil se tem já felto!algumas 1enla livas;
mas até agora de balde ; talvez pcto pouco conhcchnenro que se tem daq·11el ks povos., 
U1n dos meios de qnc~ ·se te1n nsado ·foi o de rcdu:r.ir as suas p().hres ald~its c1n villas', 
e· lil'al' _<!o ·1neio dl'lles os vercadoi'es, ós ahnotacés , etc. , e fâzér qu~ elles go,·erncm; 
11ns aos o·utros. · Isto é querer printipia r pot· onde as nações civilisadas acal>ão : a .. arte_ 
rle hen1 governar é a 1nais sublhne ele quantas os ho1nc11s tênr in vcntado. 

S) 4." O IndiA selvage1n, creado se1npre no meio de..nrua liberdade absoluta, scnl_ 
mais nece.ssidad<>s do que aquellas qut elle c1n poucas !toras saLbfaz cou1 o seli braço, 
•!ducado se1n algun1a depPndencia uns dos ~11 lros, e que por .isso se traclão loclos de 
i~u;1l a igtial, não se a.:on11no1la tão de repente corn as i<léas 1le obedecer aQ seu s~me- · 
lhante; e es te n~o tcrn u1cs1no a, ~ora-i;~1n de o 1uaudar. E' nccessario apn:utlc~ tla 
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Se desde a descoberta do Brasil,os seus po'•oadores, em Jugar de cri1á· 
guerra, e dcvasla~ão,Jevados ao centro das florest.as,contrá aos In,dios, cui-

natnr~za, que não faz as sttas obras ,p&r salto; ella produz ma_ravilhas por um pro
gresso i11finito. 

§ 5. 0 O outro meio, de que se tem usado, ainda parece peior de que o primeiro. 
Pá · s~ nm chamado director a u1na povoação de Indios dispersos, se1n idéas al{r;unaas 
de ulil idade~ rclatinis: a estes povos, aos qnaes se deveria dar por 1neslre da sua edu
,qção uru sabio d~ urna sã philosophia, e de uma: medllaçã'.> profunda ; ·se. dá pela 
n1aitH' parte u1n ho1nern inhabil, CJllr, de nada set:vc na sociedade civilísada; e que só 
se ''ªi apro\'eilar <la substancia daquelles n1iscraveis, aos qnaes tracta como verdadeico 
dr.spota, t> os faz trabalhar co1no besLas d~ carga. 

Si 6 .. " Outros llirrctores,aiuda que n1ais habr.is ,. não obrão comtudo melhor; princi
pião logo a cd1~ca-los nas sciencias,e nas artes propdas dos povos Ci\'ilisados; 1nas,corno 
nem os filho'>, ne1n alnr!a os pais,pereebem o Hui, e <.is utilidades para que os quere1n . 
lc"ar, ne1n têm no redor de si objectos, q11e lhes excite1n a r.uriosidade, e o dcs1•jo de 
~aber ; augmc111ão á sua 1nollt~za. e inercia rnais aqnélle gráo de fastio, e de aborre
ci11wn10, que naturalmente at<ica u1n priucipiante, quando não é dirigido por uma 
rniio Jtal>il, ~ prndt>ntc. 

§ 7. u .A~~rellcs l11dio~. ol~n1nrlo p111;a 8i, e vendo~qllc vivén1, e Q\H~ existe1n,. sem d~-
1wndt·uc1a uaq u<' llc:u.; sc1encrns, ou se persuaclem <J•U! 6 u1na loucn ra, e extr~ vagancHl 
das nações C'i ~il isadas, ou q11e é 1nais 11111 torrnen10 inventado por ellas, para os op
prin1ir, e íla~ellar : elles são os 1ncs111os, 11ue pcrsuaden1 a seus filhos que fujão, e que 
Dli() apren<lão. . 
~ $. ~ Couheçc; <1ue al{!nmas Vf•zes,clo mPi-o <laqnclles fillto.~, sah;•1n atgn~~ 1n11ilo· 

hab<~is. e que aprcnde1n corn facilidade <\q11illo, (}Úe se lhes ensina. l\Jas istó só prova 
que cllcs são capazes de tuna hoa educação ; mas não que o -1ncthodo até agora pra
tic:adoi tenha sido o 1nclhor, e o 1nais proprio ; o· estado da infancia, em que ainda 
se achão aqnellcs povos ha 111 ais de dous s1·c11los, faz ver esta verdade. " 

§ 9. 0 Urn dírcc tor,luctando se1npre com a repugnancia dos filhos, e <los pais, nece&
s:i riarr11•111P. ha de ir ponc.o a pouco"afrotixando, é perdendo aquella prin1~ira aclivida· 
tlt•, <1ue o pôz nas esperança\; de podl-' r co11scgnü· delles algun1a cousa. Só o an1or 
t !'l'HO de uma mãi, e a constancia de un1 pai, cbcios daquelle fogo abrasador, que só a 
u:i t11rcia sabe gerar, é que os pó<l c~ faz r!r incan~aVt'Í~ en1 pr9cu ral' o uem . e a felici
dade de se11s filhos : é necessar io principiar primeiro pela educação dos pais. 
~ 1.0. 'Ü honH'1n é s'njei10 a n<-'cessldadç·~, e a paixões : estas !'ão tnaiorc.s; ou me

nore", :\ propoi·ç,ão das idéas provenientes dos objr.ctos que o cerc~o, ou das que 
adquire pela c>d111;ação. Entre rstcs affe.ctos, ou ·paixões, ba scn1r1r~ algn1na, ou algu-

• n1as q1.e sobresa.lietn, e C'í,ccuc111 ás outras cotn mais forca, e actividade: estas são ai 
<JU <' foruião, e conslilueu1 o caracter proprio <.lo sujeito, âssim como lambem o parti
L'til ar ~as na<.;Gês. . , . - - · 
~ 1.1. A arte de pôr e1n acção a macp1ina de cacla i11dividno, 'eonsiste em pesquiza1· 

quaJ é a sua paixão n1ais forle, e do1ninan1e. ·Achada ella, póde-se rlizP.r, que estú <les
cobcrlo o segredo, e a 1nola real do S€'U 1novimen.10. Aqnelle que li ver a vista aguda. 
e fWO(!lninte. e un1 lacto finfl, e delicado, para distingnir as paixões <los ho1n~ns, os 

, po:lcrá conduzir sc·1n duvida por cia1a das 1naior~s dilTiculdadrs. o homem, e ainda o 
l.H'uto, lt~ vatlo por força, Pst ú se 1npre ein uma contíQ na l u tá, e resistr.ncla: le~a<lo por é 1n 
f)elo carniullo da sua paixão, elle segtH~ v-0lunl<triíHl1Clllf', e moitas V(' Zes corre mesmo 
ad ian1e daqu<'lle que o conduz, St' JU jáinélis h!rner, nem ainda os horrores <la morte. 
~ 12. O tudio sch·agl·m eu Lrc a raça dos homens pa1·ecc an1pltibio; parece fei t e) para 

as :.i~uas ; 'é na1urahnente i11 di na{lo á pesca .por n~c<issl<la<le, e por gosto. E5la é a sua 
paixão (fominantc, ~ pnr·co11sPq11c11da. a n1ola real do !'\l'\I rno vifnent.o: é por esta par1e 
tJ ue se deve fa:tcr trabalh;u· a sua 1uaquina e1n ben·eíicio co11unu1n ddlc, e de toda a 
S<ViPdadc. . 
~ 13. O fndío, ilpezar da sua iuelinaçiio pela pesca , encontra co1ntudo ~ma certa 
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dassen1 seriamente _ na sua catechese, e civilisaçào, ·e puzessem ern 
pratica as determinações reaes, para · os tornar creaturas uteis, e não 

dlfficnldadP. em saciar a sua paixão : o melhodo vagaroso, e 1a1·dio, com que elle,pela 
falta de- industria, faz a sua pesca, o aparta 1nuita-s vezes daquillo mesmo de que elle 
gos1a, apenas contente com o pouco de que se nurre. 

§ i4. Mas logo que elle vir a facilidade, com que.o- homem inclustrios() ;irma r('des. 
fórrna laços, e que de uma vez colhe milhares de peixes : este espectaculo maravilhoso. 
qut> de um !!Ó golpe de vista cahe d~baixo da sua t·udc comprehensão, o encherá de 
alegria, e de t>nthusiasmo : elle il'íÍ, mesn10 sem ser rogado, Jançzu.·-se no meio dà co-
lhei1a, e da abnndancia. -

§ 15. Este arrebatan1ento de gosto o Irá iusensivelmente attrabindo, e convidanclo 
a viver, e communicar-sc com os homens daquella profissão, que para etle se r.-pre
st'nta extraordlnaria. Esta communkação lhe fará vti~ a ditf~renc;a do bomern selvagt!m, 
e a do civilisado: pouco a pouco se irá domesticando~ e conhecendo, que o homem é 
capaz de mais, e mais co1nmodi'1ades. · 
- ~ t.6. Logo que elle vir que aquelle snpeffitto, que elle até enlãO:lançava ás aves, e 

á:s f'eras, pelo beneficio do sal .se conserva, e lhe serve de 1neio para adquirir a~ éo_m· 
modidades, de que elle fõr ~ostando; a sna paixão ir<.\ crescendo. e íÍ proporção ohri· 
gando-o a fazer·se mais, e mais habil : elh~ já n'ão quererá ~er um simtlles 111ari11heiro; 
qu.-rerâ logo ser um mes1re, e Senhor de tuna redP-. 

§ t7. Elle qllererá sab~r quanto toca a cada um cios companheiro.~, e por consequen
cia se \'erá na necessidade de aprender a arithmetil:a, para con1 ioda a faciHdade saber 
dividir: quanto elle for adiantando o sen cornrnercio, tanto ha de ir a11gmentando a 
sua comn1unic1ção, não só corn as pes.li;Oíls presentes, mas tambern com as ausentes. 
Daqui virá logo a necessidade de saber lêr, e _escrever-; e qnando elle j á não esteja ern 
Idade de aprender, elle fará qne seus filhos supprão·a sna falta. Da mesma sorte a ca
miica, o clliW>éo. a vestia, o calção, o sapato,que elle :alé então dcspresava, como cousas 
superfluas, e mesmo como um fardo pesado, e enfadonho, para com elle romper os ma
tos, e as brenhas, se lhe irão fazendo 11teis, e nece$arios ; já não será preciso que o:> 
pais persuadão estas utilidades a seus filhos, bastará qne os filho~ olhem para seus pais. 

_ § 18. F.sta concurrencia de necessidades, e de utilidades relativas, os irá gradual .. 
m ~nte ensinando a obedecer, e a mandar : ·então elles encheráõ as idéas daquelles, 
que até agora têm inutilmente trabalhado para os civilisar. A experiencia lhes fará vêr~ 
qne a mesma conservação do individuo, e·as commo_di<,lades· da vid~ são incompativeis 
t~óm uma liberdade absoluta, e co1n u1na independencia sem limites. Elles conh.-ceráõ 
que~ necessario perder algnma parte da liberdade absol"uta, para gozar de outras. 
llinltas partes de uma maior liberd"de relativa. . . , 
~ f 9. De!!tes povos civili!.1ados pela pescaria, sahiráõ marinht>iros haoois para a nave

gação daquella costa. e do con1mcrcio reciproco de umas para outras Colonia.s. Nas 
J>equcnas embarcações daqnelle con1mr.rcio se formaráõ marinlu1fro,, intrepidos, e atre
l'ldo!I. capares de arrosta1·-se com as maiot·es tormentas: elles formaráõ emflm uma 
marinhagem escolhida. 

$ 20. Os lndios tio Brasil· são muilo habels,prineipahnente paa·a tudo.o qne é de 
Jmitação.ou de manul'actura; e ainda n1esmo para tudo o <(ne pede força,e a'gilidade (1 ) ~ 
para a agricultnra ,porém, ou para o trabalho continuo de rasgar a terra, parecem ter 
o~ Jndios uma repugnancla inv('nd\'el. A nat.oreza por unta parte subminislrando-:-lhes 
•~om mãi> larga o de que ellcs nccessilão, e pela outra parte a inconstancia·do" tempos •. 
e das estações, o "agar que con1sigo traz a agricultura,d<'sde_a sua pla1úaçã<>- até á 
s1~a colheila, os lança ml!sn10 na indolencia, e na preguiça. -

' . . \ 

( t ) 0!1 ln<lios são excellentes falquejadores, e serradores de nladeira~, e dei tão a baixo grAo
des arvores, e matos com muita presteza, e vigilancia, de sorte que não é facil cnhir sobre 
clles alg~m _1nadeiro, como muitas vezes aconteqe sobre os pretos, que . pela maior parte não 
s.ão t.ão hgc1ros como elles, nem tão vigilaotes, e por isso rnais arriscad~s no·triilialho de cor
tar os matos. 
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miseraveis escrnvos, a quanto boje não orçaria -a populaçãa Brasileira !. 
A' elles uão imporlava esse santo mister de ci\!ilisaçào, porque,em busca-

. ' 

S) 21. EU.,s -não lêtn a paclencla de t'sperar; querem logo do t1·ab~lho dO' dia colher• 
o f"rnclo á noite.e por is.-.o a pes1:al'ia ('i ),e a marinha ser;\ para elles. wwi 1nanufact11ra 
inimensa(2). Oelles,alé1n de habt.>is 1narinheir0!",e pilotos, sahiráõ 11u1itos artifict.>s para o 
serviço da n1arinha , caq>inteiros, calafates, ferrf>irog1 etc.; e de!lta sorte aq·•elle lntri0. 
fl,elvagem, qu~! at~ agora ue1n para si prestava, é!ll'avessurá os rnart>s, virá urn dia bei
jai· aquellíl bcnt'fica 1não, qne o litou da indig,ucia; que l>Ol' 1neio do fiai ·º' rn pesca • . 
dor, marinheiro, rnestre. piloto, artífice, commerciante; em uma palavra, um cidadão,. 
e um me1nbro u1il á sociedade (3). 
~ 22. Os prelos, aquellts bruços feitos anais para um trabalho continuo no n1elo d0& 

al'dot'es do sol , do que para o frio da1> aguai., ~ que até agora sPrvião na mari11hagem · 
co1no perdidos para a l1voura, irão àngme1uar os prodnctos da a~ricnltura (la). Estai,._, 
1nnlliplicada 01assa de p1·oducções petlh·á logo u~ 1uaior uumero de 11a vio~ para o seu 
transporlt-. 
~ 23. A agricultura, a pescaria, a · mal'inha,dando as mãos entre si, f>l!:'varáõ a Por· 

1ugal, a uma força, e a unia ri<1ueza .imn1ensa. A pt·scaria, e a rnarinba,ainda que 
nenhum luc-ro de:osen1 a Poa·lug!ll, se devel'ião co.rntudo p•·om~.\'Ct' por locl~s os n•odo!i 
J>0!4slv('is, só porque são o meio de a1>rovl!itat' tantos mill~res dt bra.ço.s. que aUás :.ão 
Jle1·didos. . 

( t ) Nas eostas de Pernambuco, e em algumas outra.s, ainda quQ.ha muito peixe, Dl'iiQse pód_e 
comtudo fazer n1uito uso das grandes redes de arrastar, por cau~ de uiuito~ recifes.,_ e p~~ . 
dras debaixo d'agua : seria muito util, ·que se estabefe~esse1n poi· aquellas costas redes p~.r- _ 
tnanentes nos lugares, onde houvesse mais c:orrnnodidades, assim como vi nà costa de S1nes11 
e se prati<m e1n algumas outras de Portugal ; e que.tivessem viveiros ambul1,1ntes, o.u cmba1;-. 
-cações sem estopa, e na sua cob~rta um alçapão fechado con1 sua t'echadura,pal'a se ti1:a~ (). 
peixe quando se quizer,eserem levactas a reboq ue para o porto da venrlagem;como se pra.t1cé\ 
na Itaha,e em outras parlei , para das redes se passar logo para elles o p.eixc,e se e, ~rval' vivo . 
par·a se ir tit'ando dos viveiros, ã proporção que se t'ór gastando nos rue1·cados pubficos. · . 

1! ) Alguns lndios do interior daquellcs sertões, ainda que não s~o tão grandés nadador<'s 
oon1oos moradores de beira n1ar, ou das margens dos grandes rios, são 001ntudo ~xcellcnteS: 
peões, muito destros na arte de laçar, e dtl trabalhar aquolles gados : elles são de um grande . 

.s<;>ccorro para aqnelles creadores; ou ~Ja em apanhar, r ecolher, e co,ndu~il.' os g~dos para as_ 
cidades, e gt·andes povoações; ou seJa na manufactura,e prepa-:a~a d~ Cí).rp~s seccas e · 
salgadas. . · ·· · 

(3) Como os lndios,jã aldêados, e domesticadQs, vlv-em nali juas ald~~s. ou vill{ls epi umn es-.. 
pecie de tutela, debaix:o da inspecção dos seus director~s. 1110 parece, que stfria util 1nandar-se 
que a respeito dos orphãos, e nlenores se praticassem .as providencias da lei do reino a respei-, ~ 
to dos orphãos, fazendo-os alugar ãs pessoas, que Jlrecisarepi dos seus serviços, ou que os 
q uizerem ter por aprendizes dos seus omcios, ajustando-se coqi seus pais, na presença dos seus, 
di rectores,e dos seus parochos,fazeudo-se de tudo assento em um Jiv1·0,para 1ssó authenticado, 
para en1 tudo o ten1po se saber o destino, que se lflei; tiv~1· dado: a respeito porém dos lndios.· 
maiores, j á afeitos,e costumados ao trabalho da·lavour~,n~o se dev~ráõ emancipàf de rcpenle" 
,nem tira-los todos de uma vez das suas vil las, ou aldêas ; n1as sim ~té um certo numero cnt 
cada anno, e progressivamente: t 0 , para que os rnorador.es, e vizipfios , que os alui?avão, de
baixo da inspecção dos seus directores, se ajusten1 com elles por un1 certo, e· d~terminado. 
tempo, emquanto ou não tiv~rem escravos. ou não derem as sdas pr-0videncias; paril não·tica
i·em de repente sem braços para as suas lavouras ; ~º• p~1·a que us novns un1anaipados das 
tutelas.se ~ão.poueo a .Pouco acostun1and!l a trabalhar_, e il viv~r no ~eio q~ gran~l~ soci~da4e 
da naçao c1vJhsada, m1sturando-se,e contund1ncto-se cort1 ella 1nsens1velmcnte,sem lhe &erv1r. 
·de peso: uma reperltina alluvião de novatos, e de aprendizes,que ainda 11ão saben1 faicr um 
·bom uso dos i;eui; braços, ne1n dirigir bem as suas aoç<>cs, ao nlenos com res~ito ao novQ 
estadodecivilisação,seria um peso insuppot'lavel para o n1esmo estado: as mudanças r~r>entí-: 
!flas s~mprc são perigosas, ellas nos corpos tnoraes produzem o~ mesmos cffeitos que nos corp9s 
phys1cos p,1:.odu z utna concussão geral, ou uni choque 11epenqoo d~ todas ~s su11s paqes: istQ 
·1ncsmo, gu'àrdadas as prep,orçr>cs, se .poderá praticar a r espeito dos pretos escravps pelo de-. 
cu rso do tempo: uma geral transforrnaçào de condicçncs Qiio é o negocio de uin dia, e talvez 
,nem um sec:ulo. « Vej. a: n1inha Analyse sobre a justiça do co1nrncrcio do resgate dos 
·.CS~l'a\'OS,S) $8. 

{:i.1 Seria bom que até .se puzesse ltma ce,rt~ cuotrjbui<;ão sobre cada cscr(!YO ~cscactor1 .o~ 
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de riquezas,cónvínha escravisal-os, e vendel-os,ou matnl-os nos trabalhos. 
á que os forçavão. O que muitíssimo nos ·admira· é sabermos, que os pro .. 

09 INDJOS DO BRASIL SÃO MUITO CAPAZES DB SERVIR, NÃO Só NA llAlllNHA D~ COMl\lERCIO; 
M;\.S TAMBEM NA DE GUlll\RA; POR D. J. e. DE A. COUTIN)'.IO,NO ENSAlOOEGQ'.NOl\nco. " . -· ' 

• 
~ ~ i. 0 ~o capital o anleced~nte n1ostrei, continúa o sabio Bispo de _Pet·nambuco,qne 

os lndios do Brasil são 1nnito capazes para todo o ministf' rio,e serviço.do mar; .po1 ~ 1n, 
con10 MontesquiP.u, e outros 1n11 i 10~,que segue1n o. syste1na rlO!I cthn~s~ estal>efeci~ nr," 
c-01110 regr;a geral, que o holno1n do pai-Z quente .é fraco, e ·pusiJlanim_e, e q11e por con 
sequencia ·o J ndio da Zona Torrida é iohabil para a maríhha.principahnen li! d1~ ~uerra; 
se me faz ln dispensa vel analysar o fundamento.em que se estriua esta .opinião ti'io geral, 
~ da qt1al s~ te1n dedoziclo cons••qucncias,não- sõ absurdas, mas ta1nhe1n injuriosas ao:; 
povos dos paizes que nte~, eainda n1es1no ás nações n1eridior.iaes it}l ~uropa. · • 
~ 2.n Diz i\1onlesqtiieu, qne o home1n do pai_z quente é frouxo, fraco, mcdroso,a1é 

mes1no se1n espiriro ; porque, d iz elle, te1n as fibras 1nuito fronxas: e para dar u1na 
prova <lestn sua affirn1ativa, diz que se 1nei'ta u1n hornem en1 111n lugar quente, e 
fechado, e se verá qne elle cahe ciri 111n 1n11ilo grande abali1nento de coração : eis- aqni 
toda a força do argnm~nto 'dt~ ~lontesquieu, e~dos Sectarios do syste1n :1 <los clhnas; 
systema,co1n o qual se pretende dar leis á~ nações, reli5i_ão aos ho~1•us, e decidir da 
força, e da coragem d~ cada n1n : parece incri vel, que homens sensatos tenhão ca hido 
e1n tanta puerilidade. . . , ,. , 1 • 

Si 3. 0 O erro de Montesquieu, e cfo~ ,Scctarios dQS clirnas, ainda é ú1ais grosseiro, elo 
qile o daquelles. que dizi<1o, que a i ona Tordda era inhabi1,.vel. Aq11elles .. aa1 igos 
philosophos, depois de supporem, que aquella Zona era venladeira1nente torricla, e 
abra·7.ada, e que alli não havião vPnlos, nem cl~uvas, ne~n rn:titos orvalhos na · força 
d•> calor 1nais int~n -o. com(> O'rdirtàl'iame11te ac.ontece debaiX.t> da Zona 'l'e1np~· 1·ada ; 
para serfl1~onsequent<!s,dcviã1l a!firmar, que se não poclia alU viver por ninho tempo~ 
nem habitar-se e1n u;n se1nelha ntt~ pttiz : n1as,depois d e saber-se, que a Zoná Torrida 
é co1n elfeit~ habi tada ; e que é urn facto co11stanle da Historia Geral da.~ Viagen.11, 
que o~ ho;nens a Ili chegão a 111tia i<.htcie·1nuito a-vançada ( 1) ,·e n1uitás-. ve1.e{ mais de 00 
e 1.00 annos (2) ! Nif() sei corno se possa ne1n aiuda considerar, quP. aquclles corpos crn 
um estado violento (cosno SU(lpõ1~ !\lo11tesquieu),d11re1n por tanlo ten1po, e tal v,..z 01;lis · 
do que aqucl!e~, qne se dizc1n (lebaixo de urn çll1na temperado t Só estas conscq11<•n
cias bastão p.1ra fazer l'êr; que Moutesqnieu, .e os Eeçtado~ do syste1na do,s clin1as, 
nunca estiverão debaixo do· clilna da Zona Tot·a•ida, e que <l.isçorrêtão sou rc obje elos, 
de que não tinhão idéas muito claras (3). . · . 
~ 4° l'dontesquieu com1udo não mostra: 1°. que osgráos de calor da aunosphera dcs· 

te, ou·daquclle 1•aiz quente, e ainda da Zona Tot'rida, seja igual ao dessa cslofa, ou 
' 

n1at:inhei_ro, e qu_e se. desse algum premio,_ ou privilegio a cada dono de- uma rede, ou· de um 
navio, CUJOS mal'tnhe1ros fossem t.odos Ind1os domestrcaclos. · 

(t ) Eu conheci no Brasil muitos velhos eentenarros em muito boa disposição : cm Pernam
buco vi o coronel Luiz Nogueira,de 1nnis de noventa annos, mandando na freatf\ do seu regi
mento.na. pr~l~a d~ villa do Rectfc : eu _tenho em meuJ)odur um dócumento,oxlrahido <le uns· 
autos <Je J ust1hcaçao, processados na v11la de S. Salva or dos Can1µos dos Ouetacazes,no anno 
de 1780, escrivão Jo~é Dayào da Moita, sobre factos muito notaveis,acootecid1·s naquclla villa, 
no anno de 1748, nos quaes se vê o ju1·amcrlto do alferes Jeron_yn10 da Silva Tava r,~s;rio anno 
de 1780, quando elle contava 9l annos, corno declarou no sep ~uraroento: os seus ditos,etn 23 · 
artigos da dita justiílcação são t;'io especiftcactos, e é<>.m tanta clareza, como se clle estivesse no 
vigor dos seus 32 annos de idade, quando presenceou, e vio fndos QS factol:\ , e circurnst~ncias 
de um tumul to popular, crn que ellc fr >i ferido n1ortaln1ente ; tumulto causado pela violencia, . 
QL•e se fez áquelle povo, que pedia, que se puzesse oa presença do seu sobeJ'anr> o seu req11e
rin1ento, antes que cont.l'a elle se executasse unia 01·dem do -mesmo sober-ano enga·n<1do ; o de 
a lgur.is dos ditos factos se faz menção adiante, na nota ( 1} Si 10 -deste ca,p.;·e 110 caµ~ 6, ~ .2, e 
se"u1ntes. · ·· · 

l") ~ y ,. 

(~ ) V. a nota (3} ao ~ ::;o, cap. t.a 
l3) l\lontcsq., ainda que foi á Allen1anha1 Italia, llollanda, Inglaterra; con1tudo, não passou 

' 

l 

J 

1 

t. 

' 



~ ~89 - . 

·prios Brasileiro~,se tornassem cumpJices imilndores da estupida malvac1~~a 
dos l~uropôos. no Pará, em ~faranhão, no Espírito ,Sanl'e, ern Goyaz; ~ 

,)11giJt' quenl••, e fechado, que elle <'!lõla~lr.eeu corno principio para delle dedi17.ir os 
St!11S argumento!' : 2.·º CJUP urn certo g·rao d~ calor produ1.a ·no melo da a1mospl1~r1.1 os 
1um;mui1 etft•itos, que produz eo1 u n1 h1gat fechaúo. ~lc~s snppondo· que prodt~tlria os 
n1.-.$Íf,o~. seria nf'cf~ssario 5UJ>llor' •1ind1,t. p absurcto. (111e (~ Crc•ador çlo. tJnh·t=rtio ·ft9. sonhe~ 
cs:ear fibras proprlm;i para os clinaas frios, ou h'1nf)('r~os. rnas.n4o para o dr. 1..una Tor .... 

, tld~~ Dei xen1os porém que 1\lOUL!?:-.quien. e .0-4 Sé~U\rio~. do~ climas dilfcorrão sobn! "s 
]1y1)n\heses Que· <Juizca·em: ' 'amos a e·xaminat• a ·datureza da<1uclles 'ln<liós pelt)s seus 
D\1•s1nos faclO!f. ~ · 
~~'.5. •Se be111 se 1·p,fléct ir na ·historia do; fndio.; .,d,, ZO!\él 'forricla; tJe. verá 'fll" elJ:e,q 

· '.(fallo do-. harbat'O•. e ~lv~icens. que ainda con.;"'r'·ão todo o sett caract~t), ant'znr d;t 
:di!-iparitlade das.arrnas·de fo~o, conitudo nJ~ Ct~d~rão, ll(!llt se dt·~x·árào 'Ieucer puf s.e ·
rpm· f1acos,e pn~illanilnf's (i ); só sitn,on por fnlla dt~ industria contra um novo rnetho<lo 

' d<~ ~zer a ~U1!i:i·a, on por se tc1· foruentado a disc;u rdia f'Ulre elles• protcgt•udô uma 
·narão contra :t onrra. . ·. . · · '.-< . 

§ · 6. • t\ con1111 bta da capitania de s. Vic<'nle no nr:i"il. foi rlévi<la ao !a1no!«l Jndio 'fe
bit·eç;í~ :ida Uahia ao valente Tabiréí; a de• · J>erna1nh11t:1r uo :forte Itagih;\ (qu~ vai~ o 
11tt!s1no <1i1e hrà t,:o de ·f<'rro). e ao grande [\h·agibá. que IH~las· façanhas, que ol,li·ou enl 
def1•sa t10.s J>ortuguef.t:S, 1nereccu sr.r pre1nJildo cu1n o hal>lto de Christo, eT(·n~a. A do 
l'aréi . e \Ja ranhão ao ccl«>hre 'fotnagica, e outr·ooe, qti•~ atl s1•1·vírão aos J10\·tt1gu~z~s nas 
gue1-ras contra os llollandezes; assj1n cou10 o in\'cnc!rcl C1tma.rão.rp1esc fez ltn1nortal 11a 
gu"Pi·ra dJ rcstanração-de Pt>rnamllnco contrà.tlH rn1•s1J10~ ·Uulhindez~s. · · , · 

§ 1. 0 Os conqnistad~rt>s do Alex:ico,e do Perti ~··g11i1·cio o 111cs1no e5tratag<'n1a·; Corti"z 
não !!leria tão celebrado na historia~ on,terlil !'tpO ,pas10 da(11J~llas rerasise não livcsse e111 seu füvor O'i \<lkl'OSOS lndtos Tlascahcc11'1, ií1i111igo'i j1n·a1los do, l\1exicanóa~ ' 
• ~ s.u O ho1n<•1n é sc1npré ·o mesmo '!Ili toda e qu~hf 114"1' )Jarte do mnndA;. é paturaf
n1.•11&e a1nhlcioso, a1nlgo <la-honrà, e da gloria ; csle f1•rincnlo, de que a ·~Ull'éza for
:n111u asna rnassa. ~ o que o faz obrar cc~m força, ·~ nc1h·idad~: a honra é nm ente ~ma
ttina. hl, a que·1odos asp.h'ão, mas, nern todos o ..-cru fH!la n11•s111:1 raee; aqu'itlo <lu,e a um 
sP. rt!prest•nra co1no honra, a outros se rcprt•sf'nta corno vil• 1.1: ~ u1n ldolo c1nU01 a qúe 
cáda c:atla ut1' prodii.t;tli~a hiccnso!i í1 1ie11 modo. 9, ho1ne111 brnlo. e selvagem adQl'a a 
tyrariula, e a crueldalle • o ho1ne1n 1>olido, e 8ucia'vcl adora · a beneficencia; ·e a hu'o1a -
nldadc. · 
~ ~;1• Os TntPo~ <lo Br~sij fazern ost•~ntai;ão (!a fon::.l!t~ tl~ r.l'twldade: cst" é'> a Sllil 

hou~a, .este é o seu fdolo.<1ne e . lcs ador~o t•n1 sn1nn10 l'r~í.o · ainda fjbaudÔ f'Sláo proxi • 
111os ·a scrc1n 1norlos, e <levorac.los pdoi seus iui1nigot;, os h•sullão e desafiãu c~na d~s-

1 

para ·li1 qo Elba, ne~ para ci~ d~s Pe.r·i rn!os_~ e t.udo ,q11a.n~o. dtsso ~ rP.~peit9 dos Cllm~s copiou 
·Cio l\léthod e de clucl11•r la H1storr. de Bndtn, e do 1 r•nt~ d e la Sa~e>s~ de Charron.; .e hindo 
cHado urna iuíln ida<.te de escriptures, 11ào eitou esti!s. 

· (1~ ~o~t~ S.tadio Allemão ysteve 11(! ser.viç_p d.c, {>.ort11gal .Pol~s ànno~ d•! 1:,r.~ 1 fçz n foi'll,lez11. 
"da lrni.i<jca,na barra de :santos: pnr t~nlre 1n1!11!lrüs rte lr~·chus, ha!a~ de rnvsq.uetatia, e d~ 
artUbari41 o levàrão captivo os lndios Topin llnbas, <•11 Tarlloy~1s , entre os quaes e:.~eve uov~ 
'1nezes, é 'é$Capou cte ·serctcv,orado por elles .por unl rniJagn~ d.a i>~·o,'idençi:t: em todo aquclte 
te1Hp() aob111pa11flou atis Jn<lw~ seus senhor-es, e se·achoú <~u1, 1Jlultas b;1t.alhr1s, tjn~ olles dér;ie> 
11or m11r, e por terra contra l!S Portug11e7,uS, e o.s lndtt•S Tupi11 li.. ~nsios seus alliadQS; vio ~\ 
'for~a; 'e de8~spcraçiio, corn que ~lles pelejavilo,~barbari<iadc., clHn que 1!1atavã9,_ e devo1~~f' 
,•H seus cápttvos; e a co~·agc~ cont que (·~tes, .1a pn~s.os e atadoi-, .d~sn haveio. e lnsultav!'""'-s 
seu:; vencedores :1 té o u ltin10!nsta111 ~.da .v1d<~ . V. d. Stàd:, ~·ap. : ". ~ô et 18 . Jqiio Lery, fran
cei protestante, e comp!.lnherr·o de N 1col~a V 1 llega.;!!lon;, esteve no R 1p de J une1ro pelos :-Jnoo.s 
.<!e 1 ~i>7 ui ais de onzt> rnezes. tractou rnu !lo ent particular Ct•rn os l ndios T11movo:-, e str acholl 
,em uma batalha, q1.c el!e.:; d érão, @n1 que lic.1r·ão v1.•nr cdorP$, V. d. LPry, lTI priefat, et c~p. '5º 
<'l 61>: ~h1ilo s.ar1g1~c cust011 ao~ _Portugnez~~ n b::ilalha do din . .':!(! cl~1 J êu1e.in~ de. ~~67, .em ~~ 
l1)marao a r«1p1tal ao Hra~1 I no'5 l nrnoyns : entr~ os qut' co1r1 gior1a 1m1nr.rtal n1orrêrão ct:)}l1 ás 
·armas na mão\foi o capiliio de nwr , c g:uerra t:asp;ir Barbosa, e o "ªPilào-rnúr, e go\rerndd<J.t' 
J.:~lacio <!e ~ú. ·ascouucl, Uist. doHr;;t!;., liv. ª" 11 . l i) l ,'e s1.~g .,p;q;. 3:i7. • · 
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p1·~-n<·i.1~'11nent·ê ~m S.. P~q.ló; . fntião '.se aos fn<lios._ -~o.nl.i'O_µ~amellte lüo de~--: 
. ~fHHIUntt' 'güerra, COIDO se· esta fosse"arm.ãd'a COlllra tigreS,Oll feras lCffilVCt~ , 

pn·zo, stgnUicando d1·s1a :;Orte. qne aln<la que. Íhes d11s()f>dacem os corpos, não poderáõ 
JãnintlJ ~batér o · v-alo1\ , e a coptg~ru ti,e unt só ~à ~lii.l _·naçif'- ~! t:'lle&•g.oi·l'l!ni como - lu~-

• • l'Ot'-'• . • . 
§·t.o. t.>i l ndiM, 11ne deriio o nom•? ã_ ct>leb re prol'lm:la ( l ) dos .. ~49-• 0tH•tacozes, 

unia da~ u1al~ f~rlPis, e ricait da Capir.a11il do IUo d~ Ja1i_eir9. {2) •:âo.~~11ten1rs, •11it~ 
'd 'niaill _f.tcil ma!a- lo~~.do que v•!nCe-los. EU1•s té1{1 ~ho1· 1'oi•, "a um."6- d&lilal~ -de ·,ida . . 

. {4 ) E19ta riquissimn proyincin estrve quasi. de lodo arruinada pelos ~nn~ de t7J~ ~~hsn 
di-J algunit1s de!lordens,q111;1 houverão entre a•~tlt! lles ruorattores, sobre a posse que~0:p~f1êu 
tomar dà dooill3ria daquella prf)vincia : é· continuando mnis, i,ru:1is as desordeo~. ~·fur
bàções~ J)(\VO,,v~io a c_sta et?r~,pelos ~nnos !le t7~a. m.e11 pai, ~ebàAtião dà Cuti~a ~mtÃa.hu 
na~el, e exponi:fo ao nugusllssrv;_o scnhm- reJ 9.JQSé~~~ 8" tl.-it>S~ me!"l.l).t f,&ie ~eDt1;>re .. :id~~·o 
ncr atfuellesJ1ov-0~, o g1·ande dese~o que elles hnhão de vtvereo1 soJeltós uun1tbilatameo~ t\ 
Su11 ~Jagest.a e, e não aos donatarao~. co08Cguio do IDl'Sllt'O senhor, pelos ·anóos- de .17M, unt 
perdão ~ernl para trdo~ o~ que se achevão C<;>mplicados naqueíle neg~io; e que-se compr,BSSI' , 
-r,01i10 11c cornpniu p~ 1;a a cotõa, bào só a dita dpnatar1a,, n1a:s ta1nbcm 

1
todt.s as ou1r:ás, qu1;1 . 

aihdn havia no Brn~tl. · . · ·· 
('t) Vasconcel. d. liv.10 d;i s Notic. antt>C1~<lent. das cous. do Brasi l ~ n. 49. Gabavão mais"~ 

lnd106a bondade .-tos arredores de outro r io ch<lmado P-arahyba , cu1~ cortente -de~ce de.mrtt 
lon~e- dm~ .. montr.hhi1s de Piratin 1nga (hoje S. Paulo1. dn bani.ta do 5ertão; ,eon10- aéha o impedf"" 
Q1COlf1 elos muitos llJOntes. 11tr a ve~S'lO! lO liHl ÍS de 90 le~Uas do i;ertào, VCJU. desernhocn i' '40-JDRt, 
onde~ natureza lhc r.oncedc\I s<!liida e1n ~Jturn de ,1 grãos! t! tresquartos. t'az grande numero 
de i lha~tle nwsapé finissimo, cobcrtHs de arvote4o, qu-e sobe ao t éo. Pol'ferá daqneJlai>_flf(<t 
p,lf~l •'eo.trCI ruuaar-sc ~!Jl reino, a ser elle ~tl·j~:i z de enlbrrrações nwi-Or~ .. ; •. finbitav l\o ((IS 

·.lnd•O Oaetac;-zes, ou Goltticazes) utnas.cam1>•n<-~ ~:hunuid<..5 do seu non1~1 e pudêrão chan1~r-
se cLomp is F.lysio.s na fürmosura • .grandeza. o fertilidade. . · 

Da fertHidad~ das terras d~ (!api-tania de~ cumpoS.~osGeHaca~s só P.<!de ter utna Jd.Pa .Ç~ar"t 
4!>. qua as- tern .' 1s10, e expcn"1~n~ado:. eJ!~~ estãõ Sttuad l!s ao · Nprto ti(>_ RJo d~ 1a11~(fó'mafs 
'd~ 6tl legua!li; e fbrmâouma plan1c1e muito ddatadaba ma_~mdftelra*1Rw Pat'ahyQa ctó~i~ 
por rtinis dt! 400 leguas quadradas parallelas ao mar, -alé o Ri~~~Urihe flea . no su·-: 
.toda cm pl,Wcie·é C1>rtalta de .va11ios riost e ln~ôas~ Cujas aguas Ct;rrerp -~~IS p;ira O llio .Pa .... 
rah'ybà;' outr: s Jiara o Rio Ma®hé, e pelo- mela de 'toi:ta aqueltà plitfiléiij'. se pôde f<izi\~ uin 
canal dl! con:munic::ção desde osnasce_ntet1dos "dóus rios Ururay, e Mocabu, quenasceodo dit 
grande serra l.l(}mar, vão entrar na famo~a lagôa Feia,2ue por um bra~<fse e~&enife pará o làgu 
cti! ~uisa_maf!l, 1 deste par~ ·as lagôas d.e C:trapebu~, ate e~,trar no.dito i\~o · ~a.cahé. " 

E!'Le rio, a\nda que estr<:ltlo, e de pouco fundo até á sua ·foz, corntuclo. sal11n1to a uma grand1~ 
enseada entre a terr:t firme, e as íamosas l lhas de Son ta Ano~, ao Norte de Gabo t1'io, t'ôrma 
un1 ancoradouroseg111\> p11ra muitas nãos do linha: as dit11s 1lhas,ainda que s::io muito coberta':> 
<.lt! pedras, e 1nuito altas, c11m ~ullo tê1n muita ag~a doe~•·'~ b.oa, e estilo.muito vizi.ohas_da ter·l'a 
flranuf donde podem ·ser providas de todos os v1vere1tteellasmCSD)as abnndãn de 1nu1to:i>e1xo 
\lxcel ente em todas ns suas cc8'at : ·é de ebsoluta nec.essidaclé, .:que sejio béJD fott:ll~,Jas 
ar1uellos i lh~s. não t;Ó pira derer.i. tJ~quetla costa, mas ta~1b~ip i>ara.qµe alli,~, nãc» aoolh~o 
eontl·a·b.ttndurás nem CUF'5arios 1t111nfaos. ... · -. - · · ·· , . " " 

o ·atfu 1\io Parahyba.'·que lhe fica âo Norte, é. muito lar~o, fundo, e càudak5o, e dâ uma 
,e)ceUente nav~açào de mai~ de 40 !e~uas desde a ser~a do mar até tk .sua fo7, e pe~ás suai; 
_ muita~ ~s se f>é.de fazer ainda 1~1a1s nave~avel ,da dita se~ra par~ cima, ~te qttas1 .l!O se~ 
.nasr.~i\~~· tlêsde as i1err~s entre. o l\10 de Janeiro, S • .Pll\l~o. e Mtnas Geraes. VeJ.~eu d~fp,a 1·so 
set1•u a!J minas <Jo Brasil, cap. 4o, pélg. b7 S). « TJa mesn1a serra do mar: » mas é neçe~ sariv 

cíacililar-lhu'apassage1n por entre algumas pedras, ou.cachoeiras : este gran<\e, e tão r,auda
·JOio rio vai sal1i1· a unia <'Osta brava de arêa .• muitq eXROSta aos xe1;lú>s do mar,·e pr_i1~cipa,f... _ 
•i:u1mte <lo Sul,, <JL&e; move:l~O ' as arêas·de unia f)ara 'outra part~. fot·ma bancos mud!iye1:sr: fl 

QC(!rtos. e muitas vezes pengosos, e que apenas dão .passagem a al~uns hyates : sel'la pre-
- ciso fa-zef'-!IC-lhe·-uma OO&'fa artificial d~ pedra, tc\lvez como a· de Aveiro. ~ 

Tod.asesta.s .d.espezas, e outras deste i;cnero,se poden1 fazer sem makl' dispeodio da fazendl\ 
· r.eal, concedendo-se, que alguns associadós se ãjustassem para' abrir;· ou'f~Cilitàr a nav~açA<> 
daqueUe, ou de qualquer outro rio, pagando:se <l sociedade um certo lniposto f!ôd~rado 
·sóbre os ~eucros· transportados, e por uni certo numero de annos, conforme se aJu~en1 
·ftcand-o- tlepoiil o in1po ·lo para a · filzenda ,re~1I . . . · ' . - · · · 

Se houve•' descuido em se provid enoiar n barra <lo tno Parahyba dó Sul, aqueJla! pfonicies 
tão dilatadas, e tão fprteis, tornaráõ :-io seu f)r imittvo estado de arogadas por aquerte grande 
r·io : JKris tiue aq noHas mesmas planic:ies, e a sua fertilidade estão m~trando ao obse.l'\'ador, 

• tn~1~Jll~ttl'lltt, Cfll6 fot'ãO s·et~ i <nentps, que .<:f<.' ÍX <\t'âO aquellas <~g ~rn-S <tlla_ndo 8C fofà~ aj ur~Jando, 
· ~ ~u11-111audo u~tuellJ tào ~i·anttei -~ ~Q 1da!oso po1 e tis seui; Yu1.1 r.ho.s, i.11nda qlle m~ns p<Jqu0r11os.; 
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'11lC é•}_nvinha oxtermina.r. litn aveu.tureir.o,. c:tpilanenn·.Jo n un1n por~ê)i> 00: 
tnn!va<loi (bandeira) . .b&rn a'rmados, e providos; e1obrenhuvào-se pelas-.. 

~ 

,. 
~ ) ~ 

ddJaixo clit-1'!"Cl'a\·itHio: neahnl»a n~çâó Úrasflh,nse, ne1\1 J~nro(.Wa~ ºpó1l11 6't.t' ilJ;Ol'it 
t:!fnlar.a.gloria d•! os lt~r ,·enddu. 1':11es ainda- "e coia1er,·ã ~ li,;a;~s. e iudep1•1ut~rrle!i • 
. ~ t ;f. t,is-aqni Oi hon•• ·D~,a que os apaftoRados 11elo d1~v.iíQ:ü1do l'i\'stcnta dos .:·limas-· 

c:ha~âo "'ta·ácos, pusillanlmes. e de JU>ra fa·ouxa: ~- üCCt•s~lt'iu 1tàe • h·r aw1n ao .JU•!1t.o..;_ 
Jiflu !l· histori..1 daq•tt>ll!-!H ludioll, para cahir ean lan1es f'f•'O'i de factos; hust~ só rr01·1·
&lr-st tun pouco i;ohre a hoa ordenr .. e pe.-t'eic;ão fia. uaLurC).zl') p.•u·a-iw. ,~\"· que o houreua 
ita·~cido, "~ e, iado 110 meio da.- ardoi:es cio sol, nt'<l.~ssa,1a11&t>Bt.e bit d.- :ser t-ào forl•t, e 
tiiO agil llO ~l'll clima, (:OIUO e· DO Sf'U Q na;;cldo. <: l'l:iado. llQ ·tJtt'Ít~ rios gt•f&S, ~tas l'.Qfll·-

1~1dO s~ o-<;l,iuia huuvesse· de-~in~u-ir algn1na CQUsa, Sttfi~ na'nis. à td\Ol' cju ho1n~1n d., 
}(<ti7. ~tufnl1!;do <Jlle -c.lo hotneru 69' P:t~Je: frio. · -· :'\" · 

• , ' ~ • f • 1 + • ,,. • .1 < ••. • 

S) i 2.. p,: r· 1ne .J\~! a (orag~m é aqneile en thusiasrno, aqnc.•H ... ! fogo) abras~dor, q~i«! a~·re:. • 
ha1a o ho1ne1n ••cnn~ d1! ~i 1ncsmo·. -,. que·c.onslitue o lu.•r••isruo: l'"r i~"'º qt1"P- 1u•nl1wan 
oorac.;ão é· 1uais ft1<~il de abrasat·-se elo que o naseido, ~· ~ri<i<i> dehaixo da 1..11ua- TV1·1-.jda •. 
coni:> diz õ 111es1110 ~1on1.•squicu ; ~u.•eessariamcnl'e <> hon1cn1 nasciát> d1•h:1ixo da. Zi1n;r 
'J'ol'l'itta 1~ de lt•r ao menos anuito~·mais CO!'aetein, «lo que <Phouacn1 u~·dclo, e cria.lo· 
1 l•·hai xo dos g··lus, dadas us 1nesmas eircnu1111ancias. 
~ 13. &las d(•ixan:!o· d'e parte as hypnthe~s; que- d• n.i la' vaJPm contra a vr.rc.liule do§-_ . 

f~1c.10~. é nec(•ssaa·io cOtnparar o J19uu'1n do pai1. friô co•n o lio•nt~tn du pai:r. qnt·•H·" 
d1'iipiclu.s a1nb:ls do artith;io tia t'<111c:11;.1"U, ~'do· luxo,..pant -8•~ f( 11 qu.au. o 11111 l'Xt' t>(h~· a•' 
ontro. Com:)an~ i;e. por •·xP.n1pl(1,, uni Jrt<t·i9 (>11e'1acã, :na~iiiu, t~ ,(.ri.iulo d.eb.Jixo ~l ;1 
1.ona 'l'ori·ida 1

lfQ Hl·a~if jt1llh.J·':ás~ 1ila:~f'll+; ' (lu n.io ,f1ai·ah)'.b.it ao Sul. COlll 11111 fu,<,lü! · 
J;;.;kin1ó;~1tascldo, e ér1a(lo no 1n,!i~- dO$ g1•l<>s do- Norl~ da A1n.t!í·:cn.j

1
t.ual1> <las 111iil'l.{:~•!:S 

do tHu de S. ~.011rcn110 :· \·~-se -'ha aquclh.• guerreiro-, u in_vc.n.t.:i\·cl-, cheio UI! fvrça, e 
d\! coi:age1u :_ este 1nist!rav1•l, fraco~ e pasillauinu'. · ti) 

~ 14. Co1npare-~ lUR lndiiJ.. Ow-hy-c. na!iclclo, ~ crindo clt•°bl1ix0>de Z·ona. Torri·1·'.· 
uas illtas<Lu tniU' do Snl, co1u nna Kanu1cllatchndal,. t:0~1 &.o d1• .... ,.e uos rins da t\sia ~ 
"~r-iw.-ba este auedro.so, e fugith·o; aqut·ll~ P"'º ul~o das 1 ai; tOf>l<t!>, '~ tltt)'o ba~.,,.. d .. 
iufanl«'ri~, e da artllh1rh1 iuglt-7.a; fàz«•ndtlean 1'9.'tas, 1• devorautlt! o dt~·g.raçadü Coo~. 
Co1np:ir••-st• um prelo do• tt'tl'léiei; (LU.St-1..e~al.111 J\fricl\, Ji'!'c.ido, •~ cl'i;uJo dt~b;1i"() eh~· 
una Céo abrasador. ço1u una J,.i1pooi1.> tlos üus ela J~ua·01ti:&:junto ó1t 111art,.t1•11:; do ttH1r-

. • « . 

• 1 "'t ' ., ·' •. , ' ~ '? 
' ' ',, ... . . , ' ' . ... 

'~ os mesnws eocl\namett:lo$ d:iq.uéUàs ~Fan'des l~ôas, ·e d0:• .,patlE!S, . hr..ejo:S~ e pantanos; {fUf\ i;;~; 
çs~endem pelas suas vizinha1)ças d escobr.iráõ (err.as imin1;:11sas~,de un1ti p1'1.>tlll.;ção·ai11da m<•1s 
prodigiOSa', C de faciJ COndUCÇàO até O mar pelo!' seus rnesmys (',.'U }Üt.'S. • ' 

Pelo qn" pertence i•s cachoeiras dodit~• Uio JYarahyba, on de oual4uer outro, q~u! desr.cndo 
<lo inLen or dac1uijllas terras uão t~m nu~egaçào, ou S•! acht1 en1haraçad3 n sua pa!'sagcm por
CJUsã dor. bancus de pedras, se J>Odt.~li tamben1 co1'~eder u;n ilnposto po1· Ct'I to nurncro de 
a11nos nos generos, que po1· taescachoeiras passaren1, em favur ôos ::issvcíadns que ai; ti7.cre,m 
clcsernba.rai;:.ar ; e como as lec·1·as naq1ieflt-s st<1'li'>es â 1n11 rgen1 do 1aes riQs St.'lll 11aveguç:i~1 ~~~· 
'JUasi co~o perdid<ls para o g1·arrde c0t111n<>.rcio de ex po1'Lac:.ão le ntê t11esn10 :-erãn as 11lt1nrn Í'i 
ri se · ~parem cmquanl& houveréo1 lmtras . de 1nrii~ facil ex po1't-0ç,ão doa s1:.n1~ :ze 1ll!ro~1 , Sl>l 
poderiki'tlar· dê st~mad1 nos.associados 'f'l''.l facililat~111 u na,·c~a~ao de t•:l·s n os, ua t (11:n;t~ 
cm qu~ já a respeito das cJatas das s.e,sruarrns e~puz a S. A. Hear, ein '4 de Ni>vt\111bro de 18(:).t. 
Vejáo"l's~ as p~c.1s justitlcntivas d~ruinha deftisa n. J~, . pag., ~o~ .. e· se~uinlcs · concedt~ó\lo · . 
!>~·lhes a ~scol!aa cio lugu r, e. dl> n~n1ero ~ltr lH11.ças íle t~~ crl) .1~rtc,1 ê\ ·ni.u·gcn1 do nitisníc ·no1 
l)elu pat'te de c1rna <ln cac lt<J{~ 1n1, nao it.fJ para 1n:ns, e t.nm~ str 11rten.•ss1H·,~n1: 110. rrrcl1101·a!»cnl.1~ 
<la dita passageoa,. e na vegaçüo, rn;is tamben-1 pll ra Ct•n v irta1· .)I · \Jutros a hRb11.arern ~(f0,1!Uas 
tern1s, e darcn1 valor a l<rd i :-; el ~as; não se c-oncudendr1 sesm~t=ias para a parte debarx.t-, da~ 
cachoeiras, emquanlo estas oão csliven ini dtisefül.>.'1.t:a~acla~. . 

/ 

· ~ O projecto de fac1hl~r a na vel'!ação dos J! l'::truJes rios S(' n1 de~pt za"'> <lo E1 ·1triõ 1\egio, e s·) 
~1m ~ custa dos 'fue recebem a 11t.1lidade da nu,·cg::rç•\O (pur uni 1111 1'n~t11_ n1 rvl<~rado nos ~en1!·
ros transportados por un1 cerl~ n umeI·o de annos, pa~o a 1.1111a'«\8J'(IC1~çao, <•u con1panf11;) lh~ 
negociantes 1·ic•.ls. d~haixo de ecrt.as condiç.U1:s, o segnranç~s) appare1:-.; C1~1 11·;.1 proposto 1.l !-', 
M_. Catholir.a para a nart•guç~o do Rio Guacttl(1t1i\' ir: un!,sen1clllao_tc proJCClo t ~!I.'· p~re.ce ~uu1t.fll· 
chgno de se advphw. · · · ' ' -

• 

• 
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mâtas á acommelterem aos pobres Indigenas; e o·~ . que escapavão da ~ma
tan~,a, erào presos, e con<ll!zidos em triumpho, para os povoados, à sereR1 

Glac ial : vêr-se-ha aquelle cara a cara ataca.ndo, e lanc;ando por terra os .mais bravos 
Jcõe11 ;-eslt tremendo de frio, .e de medo. . ·. 

§ 15.' 'Lery, e.seus cun1panheiros, nascidos, e criados na Zona Ttmperada, não pude- , 
'1·ão dobrar un1 só arco doiJ lndios Tamoyos ·da Zoná Torrida dos tontorn&.i do IHo de 
Jàoeiro. Elle é ,o mesmo <1ue confessa, qne lhes era uece~ario trabalhar co~ todas as ' 
suall furças. para dob1·arern um arco aos rapazes de dez annos. ·ctaudio Janneqnin, 
s(•nhor de Rochefort, que a1ra.ves11ou pelos sertões da Africa alé ao Senegal, confessa 
<1ue os. r>retos ,dac1uelle paiz -(onde um Europeo aptnas .póde respirar) ~xcedem t~tal-
1ue1ltt> ~s Europe~ em força, e corag~m. · · y. 

~ :16. (>assando para os irrac!onaes- : compare-se a força, e a coragem de um tigre, 
on de nnt leão das pla·nicies da Zadr~, com -~ de nm· .lobo, ot1 r.otn. a-de tnn ttl'so da SI-· 
bcrla; Jêr-se-ha qne csles apenas poderâõ !)ervlr de cre»tl9" da<Jnêlle~. Passando pal'a 
.-.s ,.('geta<'s : cotnpar~4se a fo1·i;a, e a rijeza de um páo ferro, de um ipl!, de um Gura-
1nirisu, de tnn StH'tlpíra das Jnargens- d-0 Amaionas, com .:a de nrn car valhQ, de iun ~ 
l>11xo. de 111u castanho, de uni piuho• das lilargl!ns do . .N'icper; \'êt":·se-ha o quanto 
estt•s ~ão brandos a r~pcito daquelles. A natureza. que em aodas as suas producções 
'd1ibê1k«~ da Z~na Torrida 8e. inostrou fort_ct: .. e -robt~sta, lan.to ,a resp1:i10 da;; fibra!> dos 
irrac'ionaes, con10 dos ,·eg .. tacs, t1ó se !la-via ~e mosH·ar fràCa, e dégenerada a res-peH<> 
da libra do hotncrn, o prianciro objeclo da sua criação? 1 Que inconsequenc.ias r · 
. ~ 1.7. ~Jonu~s<1uie11, qnerc1.ldo dar tuais foçça á SU'.\ opinião de que o hQmem dp palz 
frio 1e1ri a fil>ra mais forte, do que o do paíz qu~nte; se vali~u da his lol'ia dos . povos 
(lo.; paize~ frio)i, (ftle sub,iugárão mnila!l vezes os povos das paizrs -quentes ; mas elle 
de.<ilcubrh'ia facihnente a causa de,.te etl'cilo, se nãos~ tivesse apaixo11ado tanto .pcl~ sys-
1~1na · do~ cli1nas, e se não tiv'essc confundido as fo rç!ls n~lul·aes de cada urra hOI:Déln 
om particulur, c.01n as de um _poYo junto e1n_ 80Cieda~. ~ · 

Si 1.8. Un~povo, c1ue vh·e e1n urn paiz fcrtil, e abund~te por lSso que vive farto, 
~hlr~ga· t;C 1nais aos prazeres, ao luxo, e á ociosidade; cadá' Cfdadão Vive CJUasi COm() " 
Keparado. e indt>peudente urn do outro. Esta separação das partes compõe uo1 todo 
desunido. e fraco ; e pelo contral'io,nma nação,qut: vive em um ~iz pob1;e, e eslerll,é 
tfnasi se1upre rude,e guerrdra ,porque a sua pobreza n1esn1a,r.njo peso a impol'luna. se1n 
cessar, a põe en1 uma absoluta ueccssidade de procurar por todos os rnei-0s a suá sub-

' sistencic, . Es ta necessidade geral ensina a iodo un1 povo esfaitnado a un ir-se, e ajuntar · 
... todas as suas forças para consrgnlt· u1n 1nes1no &m. e mutuamente se au:itiliare1n _; a té· 

qi1c finahnen1e por nm p.-ojeclo já 1nt11lo d'anles premedil~o, faz unia il'rupção, sor
J>rendr:.,, e conquista um po,·o 1nanso, ,q11e rio meio da abunqancia vive content~, e des
c·tlidado·; n1as Jogo qnc este poço acord-. d<rseu leth~rgo,'a:_ec&bt:a da lne&ma ·stn:te os 
seus dirrilos usurpados. . 
~ 19. Oli ~ev1a~, ou ·~·artaros, tr~s vezes inradirão a t'\sia; mas tan1bem for~o della 

·t 1·es vezes rt>j>êllidos. ôs povos.do NQrte,donde r~1n sahh~o'c-stes e~el'citCJs: formid&1veis ; , 
•111e têan 1rans1ornado ran tos lmp(>rios, rinhão já nu1ilf>s habitantes! sen1 muito .u~rreuo 
}l;•ra ~ sustentar, neni 1n11Ha industria p~ra lbeii ~upprir o necessario ; e Msim se 
1'azlão de nt.·ccssílln<le soldados, e conqui~tadores. porque· elles só acha.~·ao inimigo!; 
~ena fronh•iras. nem repuros . . 

~ 1.0. Se 1•ll t!s 1 h· .-ss1~ 1n achado nma resisl<;:ni:ia, qual a q.ut! achárão os lfoscovitas no 
Jffilid1iiti dtste sc•culo. ·elh;s lerülo 11ecessJ1riá1nenle voltíld~ as sua.s vislas para o con1-
111l!rcío. Ní1q 11e l!.!s auti~os teanpos llt' lll a policia. nent o commercio fazioo aigt111!t 
JH't1!{r t-l\sos; a barba ridade r f'ina\'a ig1rnh11 cn le entre os vcncedore~, ~·os veoci<los. 

$ ~ l . Os !'i~1 issos ,cona ·111na boa polida para au~n1enlar a população, tctn tr1<> ponco 
'''rrcuo. que asna industria lahor iosa não basta ai uda f)ara os sustentar; inàs a .Europa 
j ii s.e 11ão ;1dia um; 1n('s111 as ci rc11mslat}cias de coutj nista . A sna 'Vizinhança cercada de. 
1ort alt.·z.as, ()s tcu1 n~d uzlrlo a fozen~.rn -se 11;opa~. Jt1crc(~na ria~, ~ a . fa~r a g uerq1 pQr 
(OU ta de oull·o, scnl C!ipêrt!uçus de i)odcr_ nugn1cutar <> seu tcri:.cuoj aew tazer noYas .. __ ... ~ .. , . . ........ 

., ' 
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vendidos, pela ridjcula quantia de 30~. Esta escravidão cruel.que mais que 
muit.o,tem·in oludio~ea separação dcsun mulher,e filhoi,lhe fazia-perder:tn- .
lecipadamenle a vida. pe~a saudade, e pelo dnro trabalho,á que era .~xpoat~~ ; 

• .\. noticia tradicional, que temos-, desses limpos de vandalicas barb~ri-

Co1onias; clles se t~1n visto 1nesmo na necessidade de commerciar por· mãos alheias, 
e de mc11er os seus fundos nos bancos de commPrcio da · Europa. 
~ 22. E1n iunn palan·a, nllo é a ftba·a mais, on menos forte, nem os gráol' de c~lor. 

deslP., ou daqnellc cli1na, que deci4e da ro1·ça, e da coragem destes, ou daquellts po,ios: . 
a ~ducação, ós costnnies, o comm.ercfo, as leis, & disciplina,os v'icios 1ncsn1os, os ea·roll, · 
as.opiniões,ainda que falsas, e onll·as muitas clrcumstancias, sao as que deciden1 da . 
~ortc do~ ln1pe1·ios. A nova Roma _ainda se acha , debai~o do clima da antiga : e 
com tudo que· distn ncià não lta da força. e da· coré,t~em de uma a da ou l1-:a ? O clhna 
que produzio os Ah•xandrcs, conquistadores da Asia, aponas, produz boje humildes 
escravo-; do 1naior Despora do inundo. • 

• 

~ 23. Montesquieu, para dar 1nais uma prova do qnanto inflne ua fe!iclclade do ho-
111~·111 o nasc1!r debaixo ·deste. ou daqoelle diana, para ter unia fibra mais ou 1nenos 
forte, f~ por consequenciá para sei:, conforme- o ·~en systerna, livre ou escl'avo, dii que 
nos paizes trios reinou ~en1pre a liberdade, por isso qtte nelles a fibr~ é mais forte ; e 
qnc nos paizes quentes reinou sempr<! a escravidão, porque nelles a fibra é maí~ frouxa .. 
Qne as r~publicas, e os governos populares, por i~o que são de maior liberdade, sã~ 
n1ais proprios para os }laizcit frios, e pelo ~o-ntrario, as 1nonal'Chias. para os puiz\Zs -~ 
qu,•ntes. · ; · . 
~ 2lt. Para se vêr a falsidade destes argumentos não éncccssario sahlr fóra da Euro

pa. Todos sabe~ que ao Norte da_ Europa, onde os paizes são mais frios, não ha rcpu~ 
blit:'as: debai~o dàqoelles gelos todos os ~stado~ são 1nonarchicos.· Alli a esérayidão se 
acha ·<>spulhada por toda a pa1·t(!; a Hungria; a Polonia,a l\ussia.a "furquié,l se·compõt>nt 
de 11111ilos destes misera veis. A Czarina está pre1niando todos os dias os seus grandes 
gen.-raes....com nuatros centos de t.>scravos; e os 1nesn1os Mo~ covitas até 1nurl'Ss vezes se · 
v<'ndcn1. E·,pelo contrario,as republicas da Europ .. se achão ctn paizes mais quente~. 
Hollanda. Veneza, Genova, Luca, cct.~ J"e'spirão UIU ar,.rna.h~ quente do qu~ a J\ussia. a 
~1wcia, íl Norue;?a. Nos estados rncritlionaes da Et11·01>a apenas se ouve fallár no norne 
de cscra'o (1}. Da mesma sorte a religião protestante; que elle diz ser naais prop~ia 
1iarfl as republica~, e a ~thollca romana paa·a as 1nonarchias : pelo contrario, se vê 
~.€ a ju·ott·~li~nle é a d·1n1inante da inaior .part<:_ das 1nonarc!1ias do ~orle ;: ~ a catlto-, 
ltca -ro111ana -de todas&; l'epublicas da ltaha. Nao ê necessan<> :et"' a vista mnuo aguda, 
p<\ra ''ct· as t:ontradições, e os alJl,urdos e1n c1ue l\lontcs<}tlieu, e os Sectarios do systema 
llO!oi dilna" ~stão cahindo a ea<la passo. - -
~ :!5. Conheço que tenho sido füsli<lioso t>1n me dem.orar por tanto tempo contra 

unaa_ ópiniãu, . sohn~ a qual ap,•nas se refleclê uni pouco, :.e desco-bt·e logo toda a sua
fr·aquf'r.a; 111as co1no às opiniões velhas, e populares, pl'i11ciP.aln1ente ·quando sao 
,afí@iad•is por hom1~11s dtt autoridade, ou (fne tê1n adquiddo l'eputaçao. UãO b~s ta col'la
.. rnas ti nt'cessario dcstrui ·las,c arn1t1ca-las; esp1!rO inere~er l~a a. desctt:lfYtt, e que"' 
si~ ane1~da (JUC defendo .a caui:ia d~queUes luélios ·inveucivels, que cu vi_. · iractci, ~ 

' 

ll1 ~largari1~1,prioccza dos Paizcs Baixos, en1 · t~52, ., Luiz X,rei de França , no prin~ipio do. 
~ect}IO XIV. f,11·ào oi; prímeiros que abolirão a ~scravi<lüo nos seus est,ados. A França, e 9s 
l>r1izes J~aí~ll'I " rnudarião porve.ntura de clirna? ·ou as fibras daquelles habitantes se farião. 

" d1l\~1iõt11ais fortes ? , 
E' u·ecc~sario ainda notar, que a aboliçl'ío da esc1~avidão, á qúat est.avão sujeitos·os habitan

tr>,s da Fr·a n~a, e de 1 nglaterra até o p rincipio cio sec11k1 Xl \', · não foi devida ao rnaior, ou· 
Joenor ll:ráo de força, p1·ove11i1:olc do iulluxo elos seus cJin1as, nem á humanidade dos chama
dos philanl'rppos. ll t:! lll ;i.s lll:tCS dos que i:e dize1n-philosophos sentimeutaes; foi SÍ tll dev ida a 
)')O_litica \IOs reis d<~ 1 ng}aten·.a, e de f'.n1 nça <Laqk1elle tetr.1 po, pa ru u b::i ter-em _o org,ul ho ~os QlH3; 
t!t'.<io n1u1lo poderosos crn e::;cravos, privando-os dos braç.os, qne lhes davuo tanlas tQrças, ~ 
r·ectuzinqo os senhores,~! os .escrav~is ~igualdade ctos seus vassa\los. Yej. llistoir; Philosoull.: 
tom. et hv. 1-0 lntrodu<:t1ou ~ · Lc Pres1dent. cle lUontesquiell-. 
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U{tdes, cpm eslrnnll-CZ8 feita~, á especi_e ·fturnanl', . no.seu e3ta:Jo primitivo·, 
refere, qtie crn S. 'Pnulo, méiis <le sessenm mil'-lndigcnns. forão mortos 
irn-s 'differenle$ r.nrreiras, que se Qzeriio! l)fincip;_ahneale· n·as inunecUa~ões· 
da antigâ Citidad Real, ·ou \'ilia de Gúai1a . . nas margeni do rio Paraná • . . . ... ' ~· . ·-- ----~------"""'" _______ ..... __________________ _ 
conheci d.e perlo; e que, talyer. pela faJsa opini4ltr, lJUe~s' lt•tn -éstàfiel'f.Cido COll) l't>gra 
J''eral, de ·que oi1 pO\'OS dos pai.zes qu"t.ltes i:;ão fra.c~, e puslHanlmes, ,.! teohao d~s
J'ri-Z'ulo os 1nci-0s de ~pl'ovr,itar aqn,•lles br.açu1 lau fvrtes, e ~li() neéca••do~ pára uni 
JHÍZ lJO d"flatado,e qtie acaba de s~ltirdas n.1ftos t.la 1)11:urt>za ria sua 111aio1· perft·i\:ao (1).11 

(O Em um anti~o li\'rode rt.'~i~tro d? sf.nad? d l ci.tniara do-J\i1) de .Ianeiro,qye COIJ! beo!fzni&de
nos. foi conttado.,a pa~. t t f ,e:ust:J copi~da a lei de Süa ~tagestade,q ue dele1•nnoa os que e.asarem 
com lodias não tenhão infamia,ant~sejão ·dignosda S'Utl real utleóçã.i, Â lei énesles term-~s: 

« E:i el-rei, raço slber aos qu_e este m~11 ~~var~ de .lei virern,:yue considerand·.> _o ·qoaptJ COfl
''én~ que os ntcui>. rea~s don110101td8: .Anienca .se .p-0vôen1, e 4·ue para est~ iim l)Óde ~one()rter 
Hltl!to a co1um11n1caça0 co1n as Jndrnspor 1nc10s-d.e. cas.unento: ao.u servido d1>clar .. r, que Q• 
1neus vassallJS deste reino, e da Amenc-l,,que casitctn c .>n1 lndi«s della, nã9 ficão c.Jm infa
H)ia ·alr;uma, ante·s se fal'ão dignos rta minha real àltl~nção,e que nas terras e11rque se estabete
c~rern.serào prefe1·id.ls para aqueiles luRaret, 4' occti'paçües,qtte coulJerem na graált JÇ!o dá~ 
suas µessoas, e que seus filhoi, e deactodentes s~rã1 habeia e oapotês, de qualqucl' emprego, u 
J1onra, ou ,.dign1dado, Sem que n~.c'1ssite-1n de Qispensa algurt1a •. cm raià"> del'lta6 aHiJ11ç.~s. 
<' m que serâ) lambcn1 e )n1prebendidos todos os que $e acharem -e isndos, f~itas nntes desta 
111inha declara 1ão. E 011:trosim proh•bo, que o:. dJtos n1eus vass1J,los ca·.;.;1d0s CJUI lnctías, Qtt 
seus descendentes,sejà·~ tt·atados C:')m o non1e di C:tboclos, ou ootrose1ncDiapte, que ptit'sa ser 
ínjlirioso,e ás pessoas dequalqtterco.ndição, ou quftlidade, que pratic1re1n o ctintrart0, sendo 
as,.im legitimamente prüvado pr.rante os ouvidores das con111reas em que llSSistil'f'fm serã:ypor 
5ent,e11ç~ ·destcs, sen1 a upellaçao neni ªr"gravo, mand.ados sahir da dita ci:imarca,dentro de um 
rbez,e até mercê a1inha, o que se exeeu Jr8 sem falta algun1a,teodo p1>r~m.os ouYidores cuidado 
t.?m examinar a qualidade dns pr0vas e da~ pessoa~1que .iura1:en1 nesta m11tcria,para que ~e não 
foca :\' iolcnc~a, ou injustiç~ con1 este prcLexfo,ten® entendido', <ru.e só h5ode admitt1r quei~ait 
d o injuriadoi 1• não 'de outra pessoa: o mesJDo se praticara a respei~ ·das P0t·&u~s. qu@ 
casarem C1'l1n lndios; e a seus filhos •descendentes, e a todÕ9 cou~;to ,;r -mtema· 1,rcfe)-enc~a, 
p •l'a os om<Os1 ~ uo hou ver~rn nas ierras,em que \'iYerc1k1; ~qultrtdo suceétla fiue os fUhos, Olt 
descendentes a estes 1nalrimonios tenhão al~om rçqucrimento per~nte mim, me farão a saber· 
est:lqualidade, '>ªfª em razãodella mais p:irLicularn1ente as attender; e ordcn0 que e~ta n1inha 
J 'e~I r .:isoluçiio se observe garallnente em l->dos-o~ rnais-c!o ninios dà Ame1·ica. Pelo qué mando 
i.o vice-rei, e capitão -geruwal de mar e terra do estado úo lrasil, cnpitães-~eneraes, e gover
lladores dei estado do l\laranhão, e Pará e 1nais eonquistas do nr·asil, capjtães-J\lúre..ll. de,ll()s, 
chance Iler C&, e d~se1nbargadore~ das reiações da Ilatíia e H io de J-aneiro, OU vi dores ~éraes d~s 
fX>rna rcasjuizes de fóra,e ordinarios.e 1na1sjustiçJs dos referidos estados,cuml)rào, e guardetft 
na fórma que nei_le se P,90L(;m, o qual val~rá eJ mo ca1·t~ •. ppsl~ que 9 seu etTei o .haj~ âe dnrar 
<J pre.s·Jnte ai vara de .le1,e o ! nção curnpru·.e. ~uardttr ,eia is d~un1 aono,e.se publicara nas duas 
<:amar::i!', em minha chancellaria mór da gô1·te~ ê reino, d'oóde se registará,C.\mo t.1m~1 uü 
roais p;1rtes e~ que semelhà.ntes aJvarás<se.costnmão re~ist{lr, e o i>r.opr}.o.se Jan.ç(!lr~,.na T9r·ri.r 
do To1nb l. · J.1sboa,4 de Abril de 1755.- Re1 ,-'1\tarquc~ ·âe Penal•a, p1·es1dent'P.~»· . 

Alvarâ d~ lei por que Vossa l\tagestadeé servidll de declarar, 9u-e os vassallos deste reino e 
da An1crica, que rJsar~n1 co1n ln dias çlellas, llào .flcão,coin infan1,11 al~tun~. »ntes. se farão di.a.r-
no,; da sua real attençã·J,e serão prefer1cl»s nas terras em que se estabe~ee.ere1n,para ó:; lugares, 
e occupaçõcs que couberem na ç:raduação de suas pessoas; e seus fifhos, e d'escendentes serão 
habeii-, e capaze§ ~equalqueren1p1·ego,e honra, ou di~.~1idade,,sen1 qne ~ecessilef!r d'e .dispensw 
·~lguma, em razao destas alliani;as t:1n que se comprelu~ndern as qu0' JA se achao feitas antes 
dest;i res >lução; e que o 1nesmo se praticará com as Port.ugue1as, que cas.1rem·c lln "Indios, ~ 
A seus fl lho.,,e desceh1 len t.es,como aoi1na s~ declara.- Para \'.ossa l\lagestac\e vêr~t>o1· resoluç,õo 
~le·Sua ~lagestad~ de vinte dous de }larço de t 7&5,tornada e1n consulta do conselho ultramanol'l 

. de 17 do dito rnez e anno.- + 
O Secreta1 in Joaquin1 )fiauel Lopes da Lavre o fez escrever.-Rei.;ist·rado a ft. 48 do liv.1! 

de p1'oviSôes d :'t secretária docvnselho ultranrnri!lo. Li·sboa, to de Abril de 17~-J,iaquiln ~i
guel Lopes ela Lavre.-1 .. ranc.isco ~.uiz <la Cunh,a de Alhaycie. 'Foi pubJicad() este fll'\'ará de leí 
na chancellaria-n•ór da cOrte e refno, 14 de Abrir de 17&~-n. Sebas'.1ão- Mal<lonado. , ~ 

Re~istad·i na chancellarii.! - nór da córte e reino, no livro das leif·7 , fls. 83. Lisboa,t4'de Abril. 
ele 1?!J!>·- Rodrigo Xavier A~vare.s de l\Jpura--T~codosio de eabG1 !ós Perei_ra o fez.-. _ 

FoHmpresso Ra chancf)llaria rnor díl corte e reino; e não st• e >nttnha w<11s <:ousa alguma d4' 
11ue dito <\que eu Francisc-:> dP, Alml~ida Jo1·dào~ escri' ão d 1 camara desta ci.d ~de do Rio de 
.lane_ir.1, o <1ue trasladei, her~ e fielm~nte do proprio alvará que_ Jne f~i entreg~e pelo D1:

-.0uv1dor !)arom1rca, Ma'rc~Jrno R odngues; Collaço, p~ra es.te. effe1to qne o ~onfeh, e ~f!CfiY.l,. 
e assigno aos !O dias do n.iez.d·e Júlho de ·t756. -- rn.\N•;r:sco.!)E 'ALMEIDA J'Ol\D..LO~ 
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Se estes d~gra~a<los,. tiveSsem sido, ,Qm. vez de mortos1 ,cenv~nie~te.'" 
, ruenlo catechisados, e· trazidos no gozo do 'cidadãos 1 ivre~. quanto nã() 
·liria produzido a sua prole, em continuo crescer! Na triste condição de 
· "6scravo, (1) Je qul! elles tanto temião a sorle; maLvestidos, e peior l,raé:-
tados .• se extinguirão pouco a pouc0, e m_ui principalmente, apartados da 
··mulher, companhia pata elles <lo m:1iol" apreço. Compelli<los ao mais alÚ·. 
·rado trat>allto, rnuitas vezes, l)Oile e <lia. só para o proveito dos seus ues· 
humanos oppressores, que vi,v1ão em reprehensivel mandricc, 'en~hei011-
l'1tndo ~1bedaes, ou f ugião para os mais longiquos lugares do interior. ou 
pio·rrião esgotados pelas tnole~tias,e pelp trabalho. E nem lâes aventure~ros 
,tinhiio r·s<Jrnentc a peito descobrir, e c.1v3r as minas 'de ouro dos sertões. 
n1us lambem se empenhnvão para· ,extinguir o ultimo selvagean, só. pnr~ 
ficarem <lesembaraçad0.s. Durando já quasi ~00 nn·nos hio barbaro trafico, 
e promulgando-se a lei de D.SebaslJó do .t57_9 (2),garantida por D.Felippe, 

• l 

, (1) D. Fernàndô ~lartl~s !\1asrnrenhasde IA'ncam~~.amigo. En el-rel vos envio muiro. 
saudar. Por me ~r con.vt>niente, qne nas compras, e vt!nda!I dos .ludios haja toda 

. t1verlg11ação ncci~!isarla, como me fez prPseotc pel(l junJa (fa.'i mi!'isÕe.'1 o Padre Mis.cu<-.1 
C.u·valho. l<"'ul ser~ido resólv<!r que os lndio~;que se' vt•nder<'t!l ou eompr<írem • ~';\' vJlla~ 
e. srus termos, ~ não possão comprar. nem, v~nder ,s•·n1 ser e1n praça publica ; porém 
ps que ss Vt'Rd~ren1 nos serlõc~. onde .~ão ba justiça!!, ri ais que. osjuizes, q~1~ t•. nbu 

. orde~1ado se façao que estas vfndas. s•~1a.u com auctorl<latle ·<lo J 1111~ do seu tl1str1c10, · 
n1oslrando-lhe o tllnlo, pon1uc ll~é· pertence, chamando o t'scra\'O diante ti•! :;i~. qúe. 
d 'ga a duvida que ten1 a escravklão; e que.ning1?e1no!i possà comprar,.sen1 eSra avt;ri· 
guac;ão, que Jbe ficará com o titult>; P. no caso, que haja duYida !)O~re o ca~ti"eiro,se 
.reisolverú na fórrna, qtte tenho ordehado se ebSC'l've co1n oslnJios. <1ne fugire1n para 
as suas aldéas.e !Wnl is..:o si! não po<ler{t vender; e os juiz~s ordinal'ios serão obrigado~ 
a dar lodos os annos conta ao ouvidor gtiral, e elle ao govl'rna.dor das co1npras e ventlaiJ • 
.dos· Jndios, que lizerem no.s seus cUstriclos,decl~ran.d9 a 1·azão de os approvaar~ cousetr:f 
.tlr: de que IJ)C part'Cl'U à\llsar-VÓ$, para aue na f{)rn1a referida façaes CleCUlar C8lilç 
nduha resolu~ao .. Escrlplaem Llsboa,a 11 dtl Janeiro de :1701.-l\ei.-:- ' , . . - . 

O. Fernando ftfar tins l\~ascarenhas de · r,encastrQ~ · amtgo. Eu el-rei"' vos eniio muito: 
saudar. Por ser conveniente que os capitães-móres não possa1n tirar Jndios para a 
fabricas da~ suas casa!', curraes, o,u outro algu1n serviço seu, ne1n de ourras pessoa-t 
pal'licularc~,s('1n <I"" lhes. pagu<'n,i os dias de serviço: me pareceu orclenar,<1,ue•1irando 
OS ,dilos caphães-1nóres al~úns J,ÍdiOll dali suas aldéa~,e d:uido-lh'os O 1nissionarit) para 
.este efl'eito,não lhe pagando, lhe satisfação o seu serviço dobl'ado; e snccedeodo que 
algum capitão-,tnór, on ou1ra peS.'loa alguma, se ,queira valer das farinhas, 11ue os 
dit~s l~dios li•~Q das suasroçaF ,sem lh'as pagaren•~ fJ(·i por bcm,qúe de neuh'un1a 1na .. 
llt'ira Ke. tire aos <lito~ lndios ai; suas farinha!I po1· violt>ncia dé!s suas roc.:as, e que a 
pessoa;.-que assin1 o fiz~r, lhes pagne t-111 dobro o valor qne tivea·, ao 1e1npo, <1ue lh'a 

. tomar,de qne \'O.s aviso para o fazerdes,exr.cutar a resolução,que fui servido IQmar no9 
partlculares.que"nesta se \'OS declaa·ão. E·sc.ripla ,em Lisboa; a 11 de Janeiro de i 7U1. 
-1\ei.~ 

(2) D. Frllppe.por graça de Dl'os,rel de Portugal e dos AlgarvC's d'aquem e d'além, 
mar •·rn ,\f1·1ca,Stanhor de C.uiné e, da Conquisla,na-vegação,·.co111mere.io de -Ethlopia·, 
Ari1bla, Per~a. e da ln<lia,'(:tr.. l•'aço saber aos que esta lei vire1n,qne.havenco resp• it1

' 

no senhot· rrl D. Sebastiã<',meu sobrinho, qne Ocos te1n, fazer unia lt>i no anno de 57(), 
porque honve p&a· ben1 e ruandon pelos respeito!! n<>lla cleclarados,q \le uas partes do Bra:
sil .~e .inl'io u~asse elos rilo~los Ulicitos,qn.c alé .o dito te1npo ~e usárão ena cap ivar os ce·u~ 
tios del!a~, e que só1ncnte fossem cnp1h·os aqnelles, que fo)isern io1nlldu:; C.fU ii;uerra - ~ - . 

, 

• 

' 
! 
•. 

• 

• 



. . , 

• 

-- 'º~ -
•m 23 de Fevereiro cie 1587 ou t~597, no 1º de abril do 1680,a lei que de· 
elarou livres os lndios da capitania de S. Paulo, cumpria.que immediata
mentc fossem executadas llS leis; porém isto não aconteceu, por ser <iinda 
nocessario a do 6 de Junho de t 775. á pôr termo ao escAn<lalo. Para se 
livrarern das censuras, disserão; que a lei, só era proticµa no futuro, e. -

juRta, que se fizesse com autoridacle. e licença <lo meu governador dtts dilils partes,,; .. 
~mo mais lal'gamente é declar~do na dita lei, de que o tr;asia<lo é o s1•i;uin1e: 
. E couforman1lo-me corn a dita let, e. por evitar os excessos.de qne 111cu~ vass: l'o&. 
!"oradores na~ ditas parles do 13n1sil~e não. ~·01n, O!f lníHos <11!,lla~, a~l'liln l~nl os lcazt!r~nl 
üo sertão com força e com engano,cqrno~ pel~fi malu·atar.-1n e v,~ndc1·t' 1n como cap._tiV'os 
liendo livl'<~s, e se scrvíre1n d·elJcs, seni lbes P?garern s~11s serviços e outras es1ot':..Õe:i e 
ii1jUrins,q ue rcccbcre1n·,dc q u1~ se, (t.)·a!iSin1 pahi a cv11 ~e t·.vação dos rnesinos ludios,co1no 
1•ara aqui1~ta~ão .t1a1uel.Jait partes dos. já COIJ .• liclós á nussit ~•ulla fé.hei por: t~e1fl :, (~ 
1nando que daqui c111 diante nP.nhutna pes~o~:cfe qualquer (JUalidad'~ ou co111hç;lo que 
seja.~'\ ao sertão co1n ar1n••~(>es l.Hr-sear rndk>S , ~e1n lieençfl dtt dito rneu ~overnallor. 
A qual lhe elle dal'íl. prrcedendo primeiro o exa1ne llt'Cl!Ssal'io ua honda<le,011 Qllilliliadft 
da pessou,ou pessoas. qne foren1 fazei· as laes arinações,e da confiança dellas,com as 
flUlles irão dOlt's 011 lrcs Padres da Companhia de Jesns,qt1e pelo f)(nn 'credito que tern 
entre os Gentios 0-1 presuaciiriio maisfadlrnente a vircrn servir ao~ dilo.; rncns vassallos 
com seus engcu hos e fazendas, sem for~·a ne1n engano,declaranllo-lhes que se lhes naga~ 
r~õ seus serviços.conforme o meu regimento,e qnc quando se quizcrern lirar dC>ll cn~e
nhoson fazendas,onde estiverem, o poderão fazer,sen1 lhes ser Í\~ila força algu1na,c d~pois 
.de vindo os ditos lndio~ do serlão,hei p.or bem,<1ue se não rl"partão entre os ditos 1no
radores, iten1 ~eren1 prt',8Cntes a isso o dito meu governa1lor, ou onvictor geral ; e O:'i 
ltadresque íorão nas taes ar1nações.ou outros da 1ne~n1a Companhia,os quaes procurará(; 
que a ditwepartição !IC faça 1nais a goslO·P. proveito do~ lntlio.; que da~ JleSsoas por 
quem se reportem, não os constrangendo '! servh'<'rn contra suas vontades; e o dilo 
governador ou ouvidor geral lhes fa\·á pagai· sen~ trabalhos e 8Crviços,s1•gundo 1ncr(~
cerem; e para que com mais ela.reza se·saiba il todo o te1npo os lntlios (file scr,·eo• nós 
taeA engenhos•~ fazcndas,n1ando que haja tlll) livro na ca1níJt'a de c1da llR)'l das Caf>i
tanias dns dl1as partes, cm que se tocl(Js cscr~vão,co1n declaração das ai.dêas e1n que 
'\'( veren1, e às pessoas que os li verem sento obrig-adí\s a ter nrn rol do n11in1!ro deites 
eom dechiracão dos nojnes e idíltles,que·seri)'assiguado pelasjustiças de cada u1na das 
dilas Caplla1tlas; e· o dilo onvidor.,.geí·al se1v.í 'obrigado a visitar os tat's l.ndios' com o 

· procurador deites dna8 vez.cs cm·cada ,iJIJi "ilnno, to1nand!' a cada ti1na <las taes pc/ii1oas 
conta dos que tiveren1 no seu rol,e se inforrnarã partlcuJar1ncn1e se os vcuden1011 tra1ão 
mal ;e achando que não 1c1n cuidado de <is dotttl'inar nas cousai-: da nossa san 1-a ft5;con10 
eonvém, o rará saber ao prelado daquellas parH.•s!para ni!!SO dar o r•.!111c<lio ueccssario, 
e lhl's fará pagar lodo o dc·vido de seus servi~os. E nas partes onde. não estiver o dità 
ouvidor geral,e for presente o pro vedor-mór 1lc 1ninha fazenda, ' 'isi rnni 04' ditos 1 núios 
na manP,ira alraz declarada. E querendo alguns dos ditos In<iio~ por reéeberern m&o 
tt·a1a1nento1ou por Otrll'O qualquer reltpeito1tir;ir-se, das f<1zendas 011 le csli\1en:1n,o po
derão livrernentc fazer corno pessoas livres;e não étlmprindo ussi1n o dito ouvidor, 'Ín~ 
ora é.e ao diante fôr nas ditas parle.s,Se lhe dará 1>1n culpa ua residencia que se tira1· 
deJle,na qual se pergu1uará pelo sou1·edito, e nas Capitanias e PC>''ºª~ ões onde o dito 
governador não fôr presente, hei por ll<!m 1qt1e fação a n1es1na diligencia os ..:apitães das 
dilas; Capitania11,on as pessoas que esriverem ern s~u lugar, CQln os ouvicJorcs dcllas. 
E onlroshn hei por be1n que nas ditas partes do B1·a;;il não haja lndio algnn1 capliro e 
-todos sejão li"'res,e como taes se:jão tratados,excepto os qn!! fore·rn capli\'as em algurn~t 
guerra jnsla,qu~ por 1neu 1nanrlado,ou do dito rnen governador !le li zesse,011 for conl
llrado,por não ser co1nl<.lo du·s outros fndio-s; não se podendo de ourra 1naueil'a i-alvar 
da.erneza deshumana,co1n que se co.1nP-nt nus aos out.-os. E o <JtH~ assi1u~l<)r cornpn!do, 
fican\·captlro éHé o te1npo de tornar a 8.eu. ~:e11hor o '}lHl deu por cftl';c> para co1n a ruaior 
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tl:iO püra os q:1e gen11ao na escT~~\:1o ao, e ptH'íl ·o quo 'CllVHlYaO os pO•)'t'i'\,.i 

lnt.lios-.para os fill!rcado~ tlas diversas c~pitaoias,á 1i1n ue se ·subt.rahir1~rn .,, 
cu1ilpri1ue11to das ordens regias. · 

Sabo-se,quc o marq uez l.ie P1ln1b1Jl. 1~nvergonha 1lo cnrn ·él. escra vfd:io ént 
fQrtugal,íez baixar n lei de 16 de Janeiro<lc1773, (l )conct;de11do ii b1-H·,~ ;1d1~ 
11us pardos, e pretos do Algarve, e d"é oulros lugares do !'ei110 ; e é para la-

diligt•nda e cnidarlo se requerer; t! Jlror,11rar il J11s1 iça dos di ios lndios, 1naodo ao ,dito 
;roverna<lor orcl<~1n·,em cada uma da's tlitas Capitanias.,e povoa1·cjes, pe· s~1êrs Cfttt> lt.'l'it• • 
cargos clt~ a proc1;rar e requerer, e fazer ao dilo gO\'ernador, e' ás jnstiças.tüdl\~ a11 h,•nt .. 
h rauc::1s,(1ue ·lhe paret:erc•1n n1~ct>s~a1·ii:is ; e assi1n para os cousei·v;ir ~in stta~ lib1•1"tlad1•:i1, 
conlo jlêl ra os defl'nder das inj urias e nláos tra 1an1<~ 11 tc.i",cfue se lhes fh~er. 1<; llf'i por b~111, 
<JlH~ CHI lodos Os CllS6S (OCàlll CS lts Jilicr<l<}des _<los ditos f 11dios. jorna1~s e SOidadas, d_l Vi• 

da~. 011 orexaçõe<1 que lhP for f·!ila.., co1~11it as pt·ovislh!s,q11e ~!ll s1~11 fator ~ão passadots . 
'(Hl ao ciiat1ti~ se lhes passon•1n) o dito ouvh:IQr geral.e ris 111ais j11111iç<ls da..; 0 · 1tr~..;. C:1pi
tan·as e po,oat;ões procPdào 111~1les sumn,aria1n1•11t1\ Sl~ln 111<11s ordc1n. lti>111 lig11ra d~ 
Jnizn,que a q1rn for nec1~ssarirt p;ffa 1:e. Sé1l>er a ver<l:1<k,se111 t!1nlHrl{O d1~ q11at•sr1nt~1· or
<lt ·naçõcs, •fll<! f'm contrario haja, e~ de se .não fazer aqui f~~ .. pn~ssa 1n1~nl~ão, e <l,..ro;;attfio 
da susta nda dellas .que nf'.istes C<tsos hei po-r ,J(~rogacli!S).P. da ordenação elo 1 i" ::?º.ri''· -la:~• 
(1uc diz { CJtll! se não enh•nda tú1nca ser derol(adà a ord1•nar:ã11, se 1la s 1 1~ta n~ia 1lell-. ~ '! 
não fi1.er ex pre~sa rnentão. No1ific1•-o assi.oa ao 1nen ~ovc~rnarlor, .,, <ui\· i .111 r g-erat ,t! r.1( 1 ~ 
t:.apilfü•s dás Capirnuias,;! ouvi<l(u·cs d"llas.c a todas a~ 1nais jusüçai;.<' 00i1;.1ê1 •~ ~ .·! p~sso.1" 
dils ditas partes a que o conhe1•:1nPlltO destil !Pi perrcno!r,f~ llH!S 1nandtt. i11e a e11n1pr~o 
e g11ardt1lll 9 C faÇtiO Cllllljll'ir; e 1-{Uardar Íll'lt!Íl'1Ullt!ll fe COIUO llella se COUlélll, SCtn <• Í S~O 
ser pos•a d11,·ida, nem contradicção ali;t1111;1,porq11e _asishn o hPi por tnf'IJ. sf~rviço. t~ ao 
eha11celler-rnór-ir1a11do que a phuliq11c na Cll1111.tt'llaria, e etl\'h! o traslado <lclht, soh !i•?n 
~i1:t1rnl,c n1c11 :-eito, 1>or <(Uatro 011 cinco vias ás <Jita" part1~s do Brasil; e lW<in(lo 0111ro
alin1 ao govl'1 nador das diLaS µart<~s. que a fa1~a publicar ('JU todas as Ca11iranias, t~ . 
po,•oações dé•S ditêls partes,c r<'gist rar no lhTO da ca!'a da rc·lacão. que ora envio á~ elita~ . 
p<irlts, e nos livros . das ta111ar<1s cios lugares das dilas C<tpitanias, pa rn que a todc.l~ 
~''j<t notorio, <~ st~ curnpra in1eíl'é1ménlt~ ; e ussi1n s~ · n•gis t<1rá 110 livro da mesa dít 
despaêho dos 1nc11s <h~semht1rgadore!i do, paço, e noJJ livros das relac;ões dm• casas clêt 
sup1>licaç10.e do l•Ol'IQ,em qn~ se l'C'JÍ!Slriio !tf'fHClltaiJlt•S provbcJeil. Prancisco de n~rro~ 
" ft'Z e1ri Madrid , a 23 de F<~''Cl'(~iro do anno do nasciln(~nto de ·Nosso s~'.nhoa· Jes":-5 
Christo ·dc 1597. - Hoque Vici"ra,o fezescn~ver. '-Rf'g. ant. t1. !.t5. 

No registo, onde c~tã cscripta estll lei, faltão algu1n~'~ l•·"ª'·ras, que tal serão 
ésta..;, <l·~ que se segn•·m anuilos inco11venientes, etc.; assi1u ta1nl>c1n na data ~I.! 
pód'~ ler - 1587 ou t.597. 

' JVIZES, VER.IADOB.ES, E PROCUllA.DOR DA CAH.\R.A DA CIDÁDB Dll: BaLtX, DO &iT ADQ J>O 
11.\RANn..\o. 

Eu, o principe, vos f•nvio muito SütuJar. l)or jnslas consideraçüe'I do !<erfi<;o de [)('os.e 
meu, e do b1•111 f! «11 1~1ne11 10 desse eslado, UlêHutej fazer ki, e1n que houve, <pie -da1J1ti ~n~ 
<1h111tt',~e niio possa rarlivar lndio al!{1tm <li-sse estacto cu1 uenhutn caso, uc1u aluda DO$ 
txceptuados fl ilS h•is antigas de q 11e t·lla faz n11·nção. 1·: nHtntlo rt~nu•th'r <io go,·ern•tdur, 
.para <pie faça registrar nos li\'l·os de' todas as cantaras desse• ~:4liirlo,puhlic~r,e <lar a lilllt· 

devid<i 4'Xecu.ção,te1l<locnlendido,q11e hàod\! ser 1.:astigado~ luviola,·clr111•nl1:t K 1r.ulsgr~s. 
t1ores ch~lla, e a pt1b ! iC•h;â~ della se foça cotrt toda a ~ole:n1oidad(•, e forrua q 11tt si• us<itl 
eir1 sem1•U1anlt!l'I ou:asiõcs, ficando a pro~>ria na mesma pnrl~ e1n ·q.u.• li ·.;írfló.~s pa~~a
das; fazendo-se de tudo lllllO. Onh~no-,·os. que it!:i~ itn o ex<~~.111t•is! r. •il)n'I~ nt!sta •na-
teria. co1no oe vós espero. E.-;cripta en1 l.isboa,a 1 <lt! !\bfil de t-680. -PríncifJc -!.Para 
a ca111ara du :\la-ranhrto. -· . · ·' · . 
· (1) Eu.el-rci,fu(.o sabér 1 0:: que este alvará com força de lei virem: que depoi•::de ter ob
'<iad.o1Jclo o~tro ah«lrá de tl<>,!tauo~c~de Set;emh~~ de mil setct:eotos ·H~s:mnta e u1u:; nos gr~o
J.c·.\\. ttlt'Oll'r't'nseutcs, qut ~ "t's t~~ r1~1 110 1; .S (' ~Pg111 11 0. <lt~ i;e pf'rpl'lua. r nel1 ~1< a e::crari4la~d4S 
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-r.i e1i1 n t:, rri·r~ ·esse ~r:lnde rrii11istro ª" l). Jo.s\ r. ·u«o -t11-•1ss·e cxt@;ls1v~ 11 tcí~ 
··au)s dniuiniü!J do Brasil. incluindo nclla os lndios escrav!sa·Jos. No entnnlw .. 
o Br.:t:-iil ltlUdou dl~ circumstancia.1,e a necesiidade,for1;ar11lo-o a bnscarbra-
4::0~ eru paizes cslran;eiros,parn acud.ír á s.1~_~clacrescenleagriculturlt,poucos 
~'tnrlaticn; se teru e:nprugodo, e q1.Hist uada · se ·tern conseguido: e quaudo. 
:,e cle\'ia t'rnpenhar o-guv~rno, -110 estudo <tá colonisac;iío, .abi o ven1os com 

-~ 

' ' . . 

-liorn~n!l _p-retos, ·tive eert:is ,~nior1naçl>es, dõ que em t elo ~ rt1ino dq i\l~arvc, e ;ID. algumas 
provu1é111s ~··Portugal, ci1st.e1n u111da pei;soa$ tão Jaltas de sentimentos dt humanidade, e 
da rtlitirião, ~que guard01ode.nas suas Cilsas,escravas, Qmas rnais braoc.as do que elles, 'Oaft) os 
i101tt. ~ 1le 1'.raltu, e d,e 1' 'egraJ; out .-ns mestiça~,e outras rerdatlciramente nell:r1s;para Pdtt 
H'.ptd1t•n11ivel propil !'a.ç~o dcllas per1>etuarem os ca~Uveiros por um abomirÍavel commcr-

--dô <lc pcr~t9os, e de usurpa~C>es das ltb-Or<lcldes ilos·-iuiseravels nastidos daqueHes suéce-s- , 
. sivos, e lucreisos concubina tos. debai:ui' do prt.tô" de··que ,os veptres das niãiii es1:rav.11s -
11ao po:Jcin 'produzir filhos livres, <:oni'orme o direitó ;civil ·: e nã() permittiudo, oenl ni•da 
o nH!Sruo direito, de que ~e tem f~ilO um t;'fo .grande.abuso, que aos descendentes do5es .. 

•'t'. r:lvos, em ·que nilO ha 1nais culp;i, que a da sua iuícfiz C()ndiçào de ca ptivos, 'Se estenda a 
iut'an)iit do ct1pti"eiro, além do t"rmo, que ;1s leis deterrninao, contra os que descendern dos 
toai!' 1tbominaveis rro~ dos nLr~t:frE>in1'c:m ,critnes de leiill".:\:lagestad4':Divina, ou bu.n1ana .: Jt 
considerando a gr1111dc indecencia, 'qtH) ils' dit.as ~sci:a.v;idóes int'crem aos meus vn,sn!·tos; as 
oonfnsõos, -e <>dios, que cnt.r-e clks c:n.is-.o ; e os prejüizos que resultllo ao Estado de ter 
·tanlos vassallos lesos, baldados e inuteis, qu;u1tos siio :u1ucllei; m1~ravcis, qte a sua in
leliz cotidição l'az iucapazcs para os o~1cios publicos, para o <'ommercio, par:i a ai;~icul· 

1fura, e para os tructoi;, e-contracto::> de t()d,as :ls espedes : sou servido obyiar a todos o:S 5-0-
breditos ahs.urdos, or<leua.nclo, corno por este ordeno, quanto :to pretcríto, q ue todos aquel· 
'Jes escn1vos, ou escrava!!, Ol~ séjão nasçídos dos soh1·cdiio.5 con1iubhrnto~. ou :iüida de legi .. 
'.(.Üf\08 malrÍipOOÍOS, r.ujas mãis, e avt s Si)O, OU hOU\'Crcrn Sido escraYas, lique1n lJO raptiveirQ 
crn que se ~ão, du r:tnte o sua \'ida sómente : que poré1n <n1uetle~ cuja esera,·idao vier 
·das bisavó~.-Jiqucrn ln•ros, e dcsr.mbargados, posto que··as n1ãi~.:e· ·avós tcobào -vivido em 
c~1plheiro : que q·uanto ao futuro, Lodos os que uasccrcn1 do ·dia da public:i-ç.Uo de!!ta lei 
l(•rn diante, ·r.:1sçlio por benefi.cio cle~a· in~iratnente liv.res,, posto <1u~, as 1nnis e avós hitjno 
'.sido e.;1 ravas; t!' que todos os sobreditos,por clfl!íto desta minha páternal, e pia pro\'idcn
-cia tiberla<los, fiqu~m ba~is paf"â tod<>s os officios, l1onras, e dignidades, sern a nota dis
tincliva de libttt·tos, que a su persliçiio dos romanos estabeleceu nos seus costumes,_~ que a 
'" uniJo chrilità,e n socictindc·civil faz hoje intolera,·cl no meu reino,con10 o tem sido em to-
.dos os outros da Europa. . . · " . 

E este .se ,cumprirá t:ao .inteiramente, c-0mo nelle s~ 'Contérri • . J:l~l<.>"que : mando li n1esa. 
do d~nbal"go do paço, -eor~elho da minha re.'ll fa~enda, e do "'-!1trama·r; casa da'supp\í
oai;ilo, 111csn4a eou~ieneia, e ordens; ~onado da «:Jmara,. jonta do'Wmrnercio 'destes rei~os, 
e ~us dominios; go,·en1adol' dll rclaç<lo, ·e c1tsa do porto ; e mais ministros, officiaes d6 jus
tit;l!,e pessoa~ dt.stes rcinos,que curupr'no,e guardem.e façüo iot.eira1ncnte curn pri r,e guardar 

;.e:''º n1cu a.h ·arti, !!Cm c1nbargo de t1uaesquer out·ras leis, ou disposições, qne se op,ponhão ao 
$,~u contm~d~;._as •1uues hei tan1bern por dero,gadas par~ este ctTeito sórpcnte, fic{lndo alifts 
i,;empre em seu vigor. E n1ando ao Dr. Jüllo Pachecó Pereira, do rneu conselho,_ que serve 

'de ch11ncelle1'-mÓ r dei;tes Jeinos, e senhorioR. o.f<!Çn puhlicnr, ~ rcgistrar na Cbancella riu
n1ó 1· do H~ino :·E da n1csma sorte será l'ublkJtda nos meus reiuos,c em cada uma $las coma. I'~ 
·cus delles, para que vcnba li noticift de todQ!l, e se não l>ossa nllegar ignorancia: Regiik'ln· 
.do-se uns rclaçõtsdc.J.it;hoa, e Pnrto, e i1as rnais pãrt~s. otide semelhantes leis se costumao 
• registrnr, o! lan~ando ... ,e estil rue~n10 11h·:1ril n~ 1neu reai · . .\:rchivo da To·rrodo Tornbo. Dado 
no Jlal11ei-0-0e Nossa Senbora da Ajuda, erí116 de Janeil'O de 1773 -Rz1.-}.farque.z· de 
)'om~l. · ' 
- _l1 va rh, por que Voa31l lJJgcsuarle obviando. ao impio, e desbum!lno abus~, com que o 
rc~1 0 do ~lgnrye, e em :n·~tunas 1iro\·incias ~e ~orluga! se pr~uraràõ perpetua~ os eapti-

, ,\'el ro11.,~ he serv1d~, que ·~t~, 'flUllr!lo ao J>rctento, ,se nóto possito ~tcndel' al~m das 3Vó' : 
quauto no futuro, · ~tue todos-o' CJUC 1~~scere1n, depois ·da publica<;<io desta lei; ·fiquem ]lQI' 
.beneüCio- deUa;·ri~i'í'~mente -livres' :' ·e .. ·que os .libertados, por effeito deli a, fiquem hahei'5 
-~ara ~os ~s -0ftl~i ó:::, lt•nl'.t\s, e di8frid'1&-s, n:i f<>naa acilna dee!arutla.--I•ara ''c.:ssa :\U~ 
gcsia~ Y~f·· -
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'1·11e;l.õ1S.; 11e bancos, êi da1· rnol1\'0S af ~ur r;Jit:ularisaclo ,até. e1n r~ iic·'"•ltii rrof;.. 
Ú• pcriodico t7h11rieat·i B rac;ilciro. sc1n rclleetir 1• quõ · 1~ n 1quank, i. t-t<i~.a 
prodlic1;iio estiver nb;\ ix.o tla. itnperta<;ão- eslr<111g0Ír<).; to1los 05 ~i~·o rço~~fi;. -
n1H1e1}iros, !;eriío halda1log, á reler o ouro,e pr~t,1 nos iHerc11d o~ do Hr8.ai~~ . 
porq ue hão de 5ê\hir pnr~ pa~an1enlo dos generos, qne f!1 ren1 '''> H-... uu11dfl•. 

No entintu 1narclia o- paiz â· tningua·de cuid<ido:-, •~o pa~so : qul' o ;ic"• 
' 'erno,e as i:;,nnn r~s ,·ot?io pingnPs suhvun~ôes a ern prezas p.~.;r l11 :u larc~.1 1~ ra , 
~e loco r>lcln rem con1 os dinheiros put>\icos,e:11born .se cOtÜlt!\ii,.qne as rc11 .. 
,.J.as do esta .lo di rninnern á olhos· vi6tos: c1n: 1nndu de jú· <1pn~~t~ntar llíl lei do

or1;.~rnento , nma diITeren~;a"d'O n1:Üs de i res 01,il con~os;eH1 1te l<l ·:;io•sd 1 :~pr:1. f! ,; 
do estado-. E on.11e buscar reririR.s,.r111ra f(vr.~~r fn(;e a CSSH<; despcza :- .qut~ 11ug .. 
H"le, ... 'l lüo extraordirúit·iail1ent-e;.? :\.i 1 1gn~~g-~ c~uith1 e111 f1)Hl borar n ~·1i· te do Br:n~ i ! ;.
º no «·~ nía 11 to tncl o.g q.u eretrt· S:r~IJ i"h' ?. o pfJdü, r." i>ii ra f n1-i r· al:; co rlci i a~ , e v <H li H:. 
gens i uh~re l'l lüs nos 1ngarcs. · ~~~.Hn,jl~nlttl'<'il~ 11:011 hotei.", •'.on1::t;11 1.des '-e11l!a1:., 
Miasfi(:w; ( l) , cofn ncepi pes. q uc rega.l c~n11 aos· .p 1~l it1'co·s 1utcfl,r1:s, dos d t.'~fn 1 t; - . 

tadort•s d•1s 1nes11s -aristiic:ralíc1-i.s, ornl1;' sB faz.e111 .PronH~s1H1 ;, tj:H:~ p;-;qür·~;(~·~il. 
· <·on1 o trnb1rlho da digestão: vão pas5Hniln,e~ 1uui IH1 rn, 1·<..so ·H11 '1\1l'JH (~ de P.il 

rasitas polÍhCoS,Sem S(l Ínipnrlaretn do fultl l'O do f1:1 iz,q11t: tl . ..;pnra t1S. tll1:ili~~
TlllnClJtOS,CU!'J1 ;i m aior :\1H;iedadr .. J\ i.i~d!islria ~~lra11gt!i rtt , l:t1ron,c .dR ' 'lll· 
1ircj uizo da induslríâ l HlCÍGnal; as a:r lt:i.::r st~:u pnllc~~·<.:;io. do. go\'<?n10 ... a po1ü{~ 
de não lcrcn1 lr~ hl\lho os nrti~l.;is brasileiros: o povo f'111lia 1i1 1,"01n as qu!11-
{;uelhcrias europeas; o indiírererHisn1n ·a tu1l(I o que é <11• nororl~r n filid<tci(~ · 
p1íblic11,eis -0 que rnn1 :td1nin1çfio:preseucia1nos. As vntpr<"l.11s de~1>t-•111·cit1Íi1-.. 
,111s. pnr ser c1n especu lnçõP.:::-de n101ne·nt.n: e 11or r1)<li1 '' p;1r'.-c 3,.d{flil' uld1Hie d e~ 
lrausi to ( 2.); u n1oetla fah;a; u irri pu ni~iai.le do;; <~ri 111e •: o LF1 l 1:uua.t11 ,~·gon ilP:-i.o. 

( 1) P~ ra no!-: u.:;" w.rl ' Í rmos;de () l;Orn·plo.s ;rnti~os, 1ncncio1w t1~n10~ o 'CJ ne f' lthlicil 'fii(1 os .i ú r- · 
ns<:s t.lc hoje .dorningo 18 de Setmuhro d<i 18õÜ. ' · 
~a g~zettf~a o JÕ1,N 1) ~l,õ Conqiierçi~l,1. tiOh ·t! .'}.P i~i.:apl~c l1(111q 11etc. tece s~j(~ide' t lug'ios 1\1> . 

't01.UJl11,1ro do r("b F tu.m-iuerise, p elo janta i; rico, e pruno ro~Tl lllCillC ~Cl'\' tdo,q~1e Ot'--IT.ICH:-' 
"bros da ~Fll :)mh\éa provinda) d " 1'~10 ~10 presidente d:t 1nê$illn, or!dc :isslstirZlo a d 1(' !Jiilbs ·o}.; , 
.81·s. S~n ::dores da tHovjfrci:i <l<> Rio de J ancirp, os d C:f)ut::do~ da n1c~;ina pr11<vi1:t.ia.; ~n":!úrl~~ 
nu:ncro de deputados prov iuciaes, assh11 ' co1no o Sr .. lhc::;idcntc, o scc1'<.~tal"\o •. e ('lwl~~d~~ 
·1>0Hcia da provinc·ia · . _, · 

Reinou du rante o jantar a m'Ris perCcita .Cordialidade; e forão dtrí gi:do~ .... e-.~cr<1ltuent(e 
applaudid·os, os scgu ~utcs b ri ndes.. ..... . . 

() Correio JJfercantil, comrnentando n glotoni:c~ . sobre o mns1no a~sun1 pto: cnl <i r dt:l' 
Tflacotn, se c:tpri1ne assinl : · . 

<• Como hariarnos nno unr.iado, t~·v-e l'lontea1 lu~a r no.t:!nb Flun1inense ;o jiinetr olf&n:cid~ 
'PCla asscmbl : a p rovi nci':l I do R io de J anei ro ao seu prc,;idc1 ~i., e St .. V da S. ·. 

« Alén1,do$ me:r1hros d<> asse1nbléa t>rovincia l,~li\'erflo prese.utcs os senadores. e devota-
-dos ger~es do Rio de Janeiro, o prcs.ideul.e, secreta rio, e 1 hcfc d~i p·olicia . 

l( Reinou a maior a1ri1nnção, e confralern-ldade durante todo u jaut:lr. Depois lÍí.' snuda<ln 
·o. Sr . P . da S ... fo ~ao ta n1l:crn sa11~Jâos to41.ls os ontrA~ r1:prc~.cut:H?tes Ouniincn~s. e<} (ire
-s1dentc. da pr.-.v1pc1a, e nn11 !=. autoridade~ ll'rcsJ.'!lte:;. • . • • 

1< O Jantar esteve rnagnífic.:i: o sci:vi\:o 1ui ootin10. Tinha s~u'> inr.tunhitlo ao clflno do Clnll 
e :10 ~otd. da Europa, que soube eomprehe11úer u hourn de •q;r;11far a tautc.s pnlatl:i.res 
~·Aflpe 1la.vc1i; . 1> . • · 

. ('2) ~:· g1~ralin .•n 11~· sahi do. l)ill' 1·on '..;1;1r d•' 111na 1alwlla.rrn<! '''.\i~1~ ·nn "'''. t.r<•t;.i"ia. d;t 
·s; J \ "t ~ -. -a ri Lil Cit!-<\t (1 ~l ~1 h«T h.:u rdi :1, q'' e. b:i · 1 i l u; v~ h u u ~li f i l 1;::, t ' -1.'t..1~,d t' t''W «i\''~'t .:-. · ; , ; ·nitfü 11'1' h (ii 

r 

• ·1 

' 

.. 

" 
• 

• 



# • 

... 

- soo -
dado á ftttude. á. .maldade, e ao crime; a n~nhuma se·g11rança indívidua:Ttt? 
da propriedade; a confusão das profissões; os desperdícios dos diuheiros 
publicos, pelos differentes n1inisterios, nos faz agou.rar um porvir tristíssimo 
para: o -Brasil. · . · · · · 

A primeira e màispalpitante necessidade,quereconhecemos.0 a prutecçno: 
e favor a agricultura; e. e1nquanto nos n;io vem cô!onos laboriosog, e ho· 
nestos, couvén1 1que os poderes do estado volviio os oll1os,pafà o inhrrior_,e· 
se lernbren1,que quas·i dois milhões de individoos1 <1 e arnbos os sexos, vivem 
á espP.ra da religi<i!'•;altarnente santí ssima de .Jesus Chri9to, e eia ci, tisaçf<i'; 
e que isto 'sa conseg1lirá por l'ncio <la cntechf!·se-, concedendo-se '4elles, 
<JU11ndo aldeiados, nomeardm d'e11trc !i o seu capitào-rnór, C'Om patí 
honornri_a de tenente-coronel , como eriio concedidos ás antigas a1dêas1 

testa de cujos hnbilantes virnos essis capit;ies-máres, conduzindo os Jndlos 
aos combates. I)ara a decisão do's seus- pleitos, incumbão-se elles , de ser 
os seus juízes de pnz. Hnja tambcrn uma patente irnrnediata <Í do capitã-o.o 
1nór, co1n as honras de major, µara substituir a aquelle, q•1ando impedido~ 

· ~ vér-se-ha,.qua,uto isso iritluirá, para_ o bom gave·rrto, e desem·penho das
ordens! O priineiro f'arda1n ento couvém,. que lhe _seja forneciJo pelos ar· 
senaes de guerra. N<io obsta1porérn, que ai' coloniHs indigena~,tenhão um 
dire'c·tor,. ('l) uomeado pelo guverol\ imperial, que seja home1n de idad6 ' 

.. . .· ' ' ' .. ..... 

ht·asileira,,-õo vt1 ndi<dos a quen1 os quer con1p-rar ,e custão ,o fie bar li() dez a qui nz{~ contos; 
to1n ~rau ~lcza, tr inta; co1nu1cn<ladar da Bosa .de quatro .a sets:-de Chrts10.<1 nalrt> contos; 
ollici<1 l d•.~ <1u~lq111~r Ord<•rn.tn~s con tos 1 ca,•ra!Jdro, um coHto de r<rls, ·em ben••ficio <.10' 
hos11 icio <ló-> all icr~ad .ls <l e- Pedro J 1 J Nãi> era 01ais pro,·ei10~0 agora. que·-esse~ fil11los, 
" 'n J 11gar de serc1u \'cncUdos, fosse1n dados ao~ qnc Hzesscm á sua custa esu·allas, pon .... 
t i:!!, e te. 1 · 

(t ) Jl'EGI~.tRNTO Q'UE'. ll~ IW: GUAIUrJ:lt Ê OB'SRUVAR O' M\OCURAIIO~ DOS IXDiOS DO' ÉSTA:BO DO 
1'lAl\A::'\HXO, JliOS 'l'l"..'ft l'OS co!.O:'\IAES, 

Porquanto é'.: prceisf>.(lt"~ <J procura do1· d~ r ndios exercite a sua orcu p·irçn:o,. e si rvn com· 
rcgin1cn!o na fórnia das leis de Sua ~·lagestade, que· D'eos gu:1rde, se lhe dá '> seguiute,que 
guardar<f emq llanlu o dil&senbor anào e.n1ffrmar,-0 mandar a que maiscanvenientet'ar · 

1." )Jogo <JUC .torna 1· posse (que Sel'Ú COITI Juran'lent_oj do targo dé proeu1•;1dolr, lhe será dada 
cópia do novo regiruento1 e leis sob1·e «s 1ni:sfres deste e•tado,e sobre a liberdade d~ lndios,· 
i1npresso por or(lmn de Sua M:1gest1lde, e p ro-cu rará da se.cretaria do c:;tadO', oi..f do livr<>' 
tlos rcgi~tros,O !i ti o senado ela ta1n~ ra, as dc~la!·ações acr rcscent;idas ao noto ret;in1enLo,que 
Aa junta das- nüs~õos se lizcrúo, e nMnda O'bscrvn 1· Sua ,,ia:g.estade eomo p':lrtieul~ r do mc5-· 
mo regi1nento. Procur1u"1 ta1nbc1n 11s leis de 169 l, que pelo dito rcghk1ento, e' d·eclarat;ões 

1 ·que não estivere1n rai'onnadas. e jur11:1n>entc o acc.>r<L10 .. d:i j unta sobre os sala rios d ns 
lndios ; e o 'l ue niio e_.t 1 i1npresso, fi1rá t raslad.1 r cn1 livro ,ruhrieadO', e eouíc rido con1 (é 
11ublict1, pa.ra ~ttJ)e r o q ue lhe toea procurar, € requerer.- · 

2 u 'f erá eaidado de rcq:iercr que 5e t1bsel'ven1 D~ leis, e ordens reacs, fazendo, pa ra a 
l'Ua dev ida ob:·c1·v;inch ,req:.uerimentos ás jus~iças a q uem. o ronhcci1ucnto dellas toca r ,,,ara. 
((Ue a11 dê'm à sua perfdla exccu(á::>; e obr::rtdo-se o cant.1·ario, o far :i presente ao goYernador 
.i geuera l d() estado, pa r~ nis.>o pro, er~ eolno fdr 1na is co-uvenicn.te ao ~crviço de Dcos,..e do· 
Sua 'A-l:igcstatle. · ' 

3.V Para deYid1) c1Tcito de s·rus rcqueri1n~nt·)s nas deí)cndcncias dcr~ luclios terá entrada • 
~ audieru:ia t!m qua lquer dil do @~ncra l üo C$1ado, d·os triffu nae~.c dos 1uinist.J''ós {la j'ust.içn,, 
fl será Ou\·ido, e des pachado corn prci'ereoda aos demais prctei1<lcntcs pelo iuerecimcnto d~ 
pcs~o·a., 1ni~1} l'i.l\'CÍ 'i .fittacs ~•o os lodio~ . e tod!l~ ouv.ir,10 o di t.o procu rudor cnrn agrado, e o
de:'!p,'.t'tarài> t}tn brevithdt:f ah~Lend1,-.;r. de o 1nole~ 111· di pa-IRYras.1Ju ())) rn'",.por requerei~ 
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prové~ltl , circun1specto,vígilanté, prndente,que reu~a a probid;ide,o maior 

a hcrn da justiça dos Jndios · obrando-se, o contra rio contra a sua p~ssoa, e requerimentos,, 
fa rá saber ao governador, para , da r a providenoi,1 nec(•ssa ria coni 1·erncd iv o p por~uno~ . 

-~.º J.,ogo que se rcc·olhcrern as canôas que sobcto ao sertão á extracção .dos generos delle.· 
e os dcrnais sen•i,;os d e tto p~is do resga te, e de guel'ra, fa rá q ue to~os os lnd ios (i;albt'eito11 
ns seus salaqos) sej ~o resti tuídos às suas ald~as, nn fónna da lei, para que tau1bern suai 
n1ulberei; j e fa n~ i lia poss.io ter o ncccssario sustento, e suas ro~~s, pois uão térn outra. vi~ 
para se susrontare1n. 

S<.'ndo nesta parte o !eu rnaior cuidado que todos os Indio5 se achem nae suas ald~as; 
>tos rnczes de Agosto, e Setembro . a que Sua :ftliw;cstade chama de int.erpol.A(Ões de sen· i\.O~ 
por ser este o tcrn po ele se fazerem as Jin·ou ras ou roçils, e advirta que a negligencia que 
tive r nesl,a partc,será ca usa de restituição ao irrepara\•cl damno. de ficarem as fa1uilias do:; 
Jndios smn tcrern de que se sustentarc:n: alérn de que,scndo todO.S,ou quasi todos os lodios 
c.1sados. é 1nateda cscrupu}osa niío sere1n rcstitu iôos !is suns C(lsas: · 

õ.11 Não será 111enor o scn cuidado-t11J fazer restitu ir flg aldêas as m,ulhcres In1lias, qu~ 
sno rcpa it idas pa ra (11r i111it•iras, e arrias üe leite, c;nrnplcto o ternp·ç por que suo dadas. p._ra, 
o poder saber,se1·;Jó estas· I11di:.is tnati"ieulada,; ern sua casa, no tempo em que forc1n' repar
tidas, e taiub(~m uo ern {(Ue l'orcn1 repostas, elo que fa rá assento para lembranç:i,nao con "". 
sentindo que se exceda o tempo por que forno dadas.sem 5e soe.correr na prorogaçil.o dellc 
110 superior das 1nissõe" da <'ompànhia;ria Íórn1a da lei; <: ·terá grande cuidado de se infôr~ 
ina r se "ão oc· upada!> l'5tas Jndias no serviço p:l ra <1ue Íôrã-0 dadas, e nao em outro : n1uit~ 
tnaior será o seu cu idado ern !iaber se süo berr1 tractadas no temporal, e c!lpccialrntnle nQ 
espiritual de suas alnias,~c1n perig-o da sua honest.idadc. E quando algunias das pessons do 
povo pedir an1a de leite. cxaminaril a causa, ou necessidade co1n que se pc~c para eo1n 
certitliiO -sua j•Jra<lns s~ dar ou uiio dar. _ · · , 

f>."·(>s indioi; á)dêanos, e tnuito mafs as tnclins,quc sem ~erem repartidas,,a•·'<larcm vadios 
11as t•i<lã<lc•,c povados,ou estivel"em oeeultoPJ em o poder dos.1noradores,ou cn1 outra <1ual
<1ucr part;0,'liindu que en1 algnn1 terupo lhes t'osse1n re pa rtidos, _sendo ·este fim dadn, devc"1 
ser c1,nstrangidos a ircrn })ara as suas a ldêas, e castigados os ·tran~sressores da lei, o q~~ 
rcqucrt'rà ao go' crrri.1do1· capitão-general para a lazer executar. i.ll 

7 .0 Ha gravissi1nas quci:i..(ls, e é intolen1vel o descuido t}UC ten1 Jiavido ha annos de not 
1Jere1n pav.os os l udios 1ue serYirão uas tropas de guerra, e de resgate~ de Sua Alagestade~ 
l' arà o~ re.q11criincntus necessarios, para que os cabos ro1n1nandantes. e t.hesoureiros das dita& 
tropas cx hihílo os Jivros que devcn1 ter corn entradas, e sabidas do d ia,mez, e :inno do ser:' 
viço <lestes n1i:!e1·aveís, para serem satisfeitos. .; 

8.° Como uos p<-tgamcntos destes desamparados tcn1 i;ucc.r,dido ns referidas demoras, e 
podem h~vt!i' t~nganos, por isso quando dcst.el'em tropas do sertâo,f)u houver outro qual• ~ 
quer sm-\·iço puhlk<• 11i nila rea l. e nüs outros part.ieulares terá grande cuida~o qu~. se, 
f\ ju:'l,e o h.~nl po tic :sl:'1·viço,pc1ra que i.ogo se.iao p1.igos (' á sua ~'.E.ta, cuja so luçuo ~e n~o 
}f' va1·;\ mu conta. sem -cc rti1lão sua. ou co11hcci11wuto e111 fornia aos <iltnoxa rires rc111le1ros,ou 
ou! ro qualquer ofliciu 1 ou interessado. .l>a 1ncs1na sort<! crn ·sua prc~euça se farilo os ~aga; 
Jn<'nto:- ás Jn<li ns far i 1 ihci ra~. e atnas de J ei~c. não consentindo que se lhes pague con1 fi ~~ s, 
brc!anh;~s, ou out ras cou .. as de pre('.o, <1ue l he não sílo 11ccessarias ; e quan uo :is inatai 
cspontaneamcute «11 fJH <' iniot J"ará quescjJo por preço racionaYel,ou com pouco excesso ao 
q nc cor rc.:n o tcni po 1l:1 frota. . 

9.0 
.:\ cau~a 1 u~1 i ~ relevan te ~uc podc1n ter os l ndiol\,{' 11 da 11u:i l il1crdncl e; <Jnnndo algum 

a proc!1:111ar O 01.IY Íl'ft CO!H toda a <.tttcnt;;Jo; C :\('ha ndo fJ llC é leito esr, ra vo fó'r\l de tropas 
l eSi?iti1na~ de res~11tn ou tlc g-uerru.contra <l!i leis, rcnucrerá ao ])r Üll\'idor-acral ,juii daf. 
'I iiícnla.acs (CnltfUU!lt') Sua .f\lagestv.dc nJo dctl ara ac tcrn ti r~<lo esta jud sdicí;iio conferid~, 
no' reghnf'11to, r provisi.lc:< c\0S genetacs do cHtodp) ix1nnde ~cpositar o tlilo lndio em su~ 
t asa.. con10 en1 al gu !n tch1 pn fo.í e~ty l e•, e é de ui rcHo nestes iugêrntos, e <1 ue por s ~lít r:atn1 
r ei11. e n<i ~<~i tllP.lllO ~ÍH) liYr('!\, e f f>mn t.acs; C por SCl"ClH ~l'SSoa$ rniscr;n·cis,,sC,\ilO j u l ~il!Í09 
summa rissirnarucr.tc,(·itaua a part e pa r;i npreseutur titulo ac captlreiro ,rtue ~üo >1S cert1d0es; 
ou re~i•trns que ~e c~stum~o <! ar dos legi tiuws c~ Crô.\OS , e scnl cites se de,·c111 juig.i r ·o~ 
Jnd i<'s forrQí' ,n;i f órm:i UJ 1 ei. 

10. Scndô o 1!1dio t111c rcq ucr li bcr<l<:dc (eito t•a pli\"o a11terioime11lc á lei de 1688,ou 
c n-. r.cn\1n1lc dcslc~ por !i1;lrn :niltcrna . liCll1 por Í:\SO de,·ía dd~ar ti (! ser dcpo~Íla d o , C pro• 
\'a r <• ch;:macio :.cnlt(l r fC•J <·aptive1 ro .p-0 rq u1~ nfío tcrn po~sc ret~\'J nte que in<lu.1.1 p~etu n1• 
pçio Ci~l '.·i:t: faror: pí>r ~(· r il tal po:;~,_·. ~ flndr~rrnin rL' pch1 _lci : <~11' 1~ de qt\{' . ~·' ri '1 () hn3ar oy 
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Índios à um impo5$ivel, por· n5o ltave'r lCSt.emunl1115 nas amarraç'.)es ou n1anc11t.ações, iosul~ 
tos, e assaltos dos Jndios,oem ainda nas fu rti't'as cornpras contra a lei, e se ::Jguma vez as h1r 
não querem dcpór a taro-r dos míseraveís l nd·ios ; mas ton10 os n1inistl'o~ nao querem 
admittir esta S<'gurissimu ~eatença , ernquanto- Sua ~l<lgestade (a ruja real dctcrminaç.io sé 
recorre) niio resolver, ouvil'à <:mn paciencia, e att<!nçao i:O' l ndio tido por estta\'o, '{)ondcran. 
do as razões que ten1 para n sua Hberd«1d·e, e tcst.émun has para a rnostrar • . ta.c~ando ser 
Just11 c.<J usa p:.i ra litigJ r, pror orit a causa ~ un1mariá1nen tc, na fó rm.n das disposlçoé:f.da lei 
f'IUC (;n·orctem a pes!iOêlS 1 nis~.-a,·ei · ; e na ronforrnirla<le cta ult.i~na qispQsição, e al,Ná <lc 
Sua J\f-1gestadc de 3'1 <le M 1 r~:o de 17;l.~ áo ouvidor gt'ral desta Ca pit:n1 iu, e paSll~o a 
decisão o tcrnpo ele u111 1ncl {o c1ue n~o s~ espera), o fará prcscote· ao go\>e-ruador do · o. 
em junta de 1nissGes; para se rernedh r.''Seud:>:-lhe o <.Hto : Jndió necess:i rio j)flra algu1n ""'""' · 
ü1form:içüci:;, o po~suid1n' 1;ert1 oh-ri_,!;a<lo a, mand a.:.lt> á. casa ti (~\lc procur~d(>r, o q.ual,muiM 
particula rrncnte se iufo rnrn rá do lnlfro; se o tc)n íothl1idailio seu àn10, e n1uito ruais C!IH 
tigado dcpoiS' q lte <lcn\1ndou a s~à lib~t'dnde,, pa ra. emj'1.in ~!l' se dar c!ficaz ren~edio;, e p.rovir '· 
Jehcia ; a quul con~e~·1u·á para ·a dev ida execuç .. ; o, por çitaçJ.o, e corninaçüo ao nossuidor 
d~ nào mandar fóra da cidade ao dito lndio emquant.o p~nd er n causa; pois se . lhe nJio 
segue prejuizo, nern se lhe raz ísofend a em se servir· dcllc nclla por tempo de um 1ne2, em 

' 

-que de,•e ser scntc1><'inda a. tnnsa, . - -· · ~ 
:li. I:fa queixas que·i ll icita, e inju•tamcute se Yctidein como capih·ó~ Jndios fo rros ou ji 

assalte1dos,rnancatados nos sertões, ou co1nprados contra ns Ie·is fóra d is 1.ropas de guerra, 
• de resgates. Tendo o procurador notá destas injustis:iilnas coinpras e veu.dai;, filç<\ o seu 
officio dcnunciando·as ao goreroa.dor, e capitão-general do estado, para íin cr execuL~r li 
lei) e ma ndar rór crn li berdade os. Indius,- por sua 11atu rczu li'-res. ua fó r1na de repet1da1 
4>rcJens de Sua ~1agestade a este cstndo. 

12. Ni.iO sao mcn'Vrcs de se venderem cm praÇ~,ainda por ordem de n1inistros renes,Indios 
forros, e de se ir:rcuta riaretn, e fazere1n partilhas de Indios <fnc nao t.êcn titulo algu1n pará 
t aptiveiro, const1ndo-lhe destas vendas principahncnte e1n prai;:is puhl icas, requererá liLulos 
de capth·ciro, e scrn ellcs não consentirá se fa.çao as arr~rnataç-jcs. E nO'S in,·c1rtari'Os e pa r-> 
tilbns fa rá • ncsn10 requerimento p~ra se hnpedi ram os inj ustos captiH!iros, e t;e ti ra r <> 
lutoleravcl abuso de que basta para capth'eí ro a conrllra em praça, e partilhas dt· 
in,·ent·1rios . · • · • · · 

·13 . !\:os nnnos passados, com pretexto de.caridade, ~ de compni-xüo das pessoas pobres 
tia terra, s :~ Hi:erão nlgun1as repartiçf1es.de gente fo rra, que tinhão sido a~s :iltcados nas sua.
t.e:TllS, ou p:> r .outras vras calltivadas inj~1sta1ne11te~ const11 ~ o' .se di7. que n~ ui.ta dc3la gei~te· 
p11s:;ou á ter<'c1ra!! 1nilos ptlr venda, doaçoes. e causa d r.)ni. Ponha t. r)tlo o cu1<la1lo c.m a-\e~ 
ri~.uar estes factos, para j/6 emendí)rern, e pro"~u re da set'retn ria de estado, ou dGs li vro~ <lt 
faze~id ·.->~ teranos d l~.::tas repat·ti<;.J·es Ea ct~1e se d.evia p!'.) r ter1no, ft)t' s31· ·contra a dispos1çi10 
das leis.ipara saber ~ temp~ e arn_ios_t>o r.<1u.e r~rI10 d.a~ os e t~e.1>a rtidos.t>,ara q,u'e sendo Unali .. 
sado, sejllo estes n11scr:.rvets rcst:~ü1 dos a perfeita ltberd1d~, e man<latl()S para as aldw de 
liua ~fagest~i d e, ronio o r~Jesnw senhor ordena. . . · ·. 

Sc.n ·irll Larnbern esta diligencia para fll z·er uhstêr de traspJssos O'u vendas dos que se aeb~ 
rtn1 aindn nus rnilos dos primeiros ncssuldo:'c ·, do q ~1e raril assento e'1n livro, o quaI t.am'" 
bem servir!t r>ar:1 os cstra\'o~ de trópas de r.esg;::.cs, que no eu11uc,seudo dubio o capLivciro·, 
ae dão na fórrna dd lei pür ciuco anuo~, a que d1arn; o ele condiçao, para com o seu serviçl> 
psga re111 o preço por que fori10 rcsga.tados O mesn10 a~sento, e lemb rn11~a fo rfl das peça_i; 
.ie tropas de resg<. tes, que no ex.'.lrrie feito pelo seu mission:1 rio,ou nesta c·idadc pelo Padre 
tlerut11J o para esta <l i 1 igcucia se achein ~cr (orras, e d~lo~sc lambem de condiç.io, para que 
1·0111 o !'erviço de duco a11nos pnguem os Eeus resgates. Estes assentos hfio de ser por te rmo 
• isignado por elle pro1:urndor, é pela pessoa que recebe a peça ou pecas, com disLincçlb 
tle di a, n1e?.e an1!0 E acab ados os cinco aunos, fa rá os necessa rios rc<f uerimenlo-s, pa r• sQ 
e1eeutarcm as disposiç:irs da J!}i d.c serem repostas nas a ld~a s, con10 os roais Jndios ii't' res, 
que servem ao bem publi<'o por rcparti~.ão . _ . 

:f.f. E"tando algurn lnd io p;·c o por crime<fue tenh1 CO':nmct1ido,ou por ·ca·usa civil, so)i\. 
1·itarâ a d ita caus'..l , e req:.H!l'erá as justiças lhe · sentcocêem os seus feitos s::im demora, e o 
)ne§mo f11rá cni t·)das ~" prisjcs do-; Indios, e lhes acod il·it, para que não experin1cnt,ern na 
· pris:Jo neecsshl ades , e di lações que de o rdinarif> saccede1n a pessoas misera ve.is ,. e <lesam pa: 
·,·adas; e O! gasto; q u:? ncst'l m,1te:-ia fi ter, serão pago~ fH.!los heri ~ elos lnd1 os; mns ~O!ll'') 
t'-t1te.s ..de ordioa ri1).11í\.o t'rn, o the;oureii·o rtn3 rc.~g1tes lhe 1\$i:;tst.irí1 ''OIYI (• nntes~\rrt& d'@ 
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;s.enrpre ~ear de consideril~iio ao capitão~mór, e uu irarnediato, embora, 

:pro-eedido··dos <Ureitos rcaes dos ·.eiicravos. o que parece se in4."l.Ue na mente da lei, por s.~~· ' 
~sta dcsp:!za.feita ·em ordcin á'o augmcnto, e subsistericla das ald~as de rnlssões. · .-· 

i5 .l'ara estas e outras diligencias,corno a da . líbenlad~ dos Ind·ios,- e para tomar ~Hf. 
iriíormações necc~sarias cn1 todas as suas cau~as e queixas, poderá ir.ás aldêas; ma1rse nellas 
obrar contra as ordens rcacs. ou tirar a lgurn lndio ou Judia, para dellc se servir,inoorrerci. . 

. ·uas mesmas penas que os mores transgressores da lei e regimento de missões. 
· 16. Quando houver alguma queixa da parte dos Jndios do seu missiona rio a far~ .pre

sente aos seus p1~laclos,scntJo justificada. para que elles a remedêem,e quando o não fa(ão 
(o que se uão de~·e prcsumir),o fará presente no governador e capitllo-gener3l para com o 
prf.lado do missiona rio deterrninar o que for justiça. Por11m o dito procurad.or se não jutro
tneUerá nestas materias farilrnente,sem muito justificada causa, nem .por qualquel' eou'Sa. 
leve fará estas diJigcnci11s, porque nao é justo se presuma de religiosos exemplares C')m• . 
~nettão cxc.essos (JUC m0Hvt>1n q1,2eixas aos l1)(1:ios,os q1iacs,por sua n~tural rudcza,e i'raqueor.a;. • 
étc entendrmcntp,as podern p1•esu1nir dé cousa (J.UC o'lltio seja~ · ~ . < 

~7: Ass!stirá nesta cidade todo o terupo que lhe fôr possivel, principalmente o em que oS' . 
1,~1~s1onarto~ das aldeas desccrcrn. e o -em que Oi preli.1doi se recolhcn1 da visik1 das mis"' 
soes,p<tr.a saber deites :as cousas que pert,encen1 ao bcrn, r,ons~rvaç~o.e. a.ugmento llellas. e. 
dos lf!dros, e destes procurará saber as dcs&rdcns,e transgressoes das leis para o governador 
e t.1p1tso,.general as castigar e emendar. · ' 

18. Porqu.anto ns aldras de repartição estão muito deslituidas de lndios,e se experimenta 
º? le~~o.pre~cnte grande falta dclles p~ra a extrac('~O ~os gcneros ~o scl't!l_?,com dctrimc~to 
d_a Ut1I,1<lade dos rno r~doi cs, e da resu.ltancia dos d1re1t.os reaes,altm da litlta ~ue se expe
nm~ata para aexpcu1ç •o das tropas de rr11erra e tle resgates, 11ão· sendo ba.stante todog og 
:~1.~lOs_, . c · ~Çan(l'o llS ~lclêas dcscrtí~S? e a~ fomi~ias. dcsa1nparaaas COll~r~ il ,<fi~ pOSÍÇú? das· 
~1s, ~ cont. ~ ,toda a lct natural e d1v1na: req ue:·c1111 co~n toda a efficac1a. se htt;IJo desç1rqcn- ' 

r.os !~ .:entê ~orra pa1·a e:;tas a l<l~as ele r~pü rtiçüo á cu~ta,_ <los c~1ol ll'fr\tntos ou direitos ·de,.. 
.rcsi::a 1e,,, oppondo-sc e respondendo a .quaesquer oppos1~ocs,e d1fftrul~ades d~ prccurador 
da lazc1~da 1·oal) e seus 1ni11istros ; nmn esta de5pe7.a rcpuf;na a rncnte do alvari\..)u lei de 18 
<Je A,,bral de 1688, e se confonna corn :is disposições de Sua ~lagestade,que manda descer 
novas ~ldeas, e fornecer 11 :.; antigas, 0 que tudo redunda en1 utilidade do }?em commurn d6s 
povos,e augrnent-0 da fazer.da real. 

19. Ha queixas que se têm teito c.1samP,nlos de Inclios das aldêas, sendo soas pri1neira~ 
muU1eres·vi\as, con1 lndias de casa dos moradores, e vir.~versa,. sein se correren1 banhos. 
nas aldêa~: procure av.eriguar este.absurdo ,P~ra se castigar, e para se remediar pàra ~ 
futurp, e tenha ,grande cuidado de saber -OS Ind1os aldêanos que casão com escra,vas,ou os . 
estravos com Indias ald1~anas,sc são feitos os casan1e1uos <:onl'o1;nle as 01·de1l~ dç S'ua· l\'Iagcs• 
tade, e achando seren1 leitos contta ellas ou corn consel'itirneato dos,1noradores: requererá 
a quern pertencer faça observar o que nella se dispõe; e em nenhúin caso consentirá '}Ue se 
façuo estes casa1nentos,se1n se correrern os banhos na propr a parochia ou aldêa; fazendo-se ' 
o contr:irio (o que não se cspcra),dará logo conta a quem tocJ, e pertence. 

20. Terá cuidado de requerer a ~atisfaçlio dos aggravos que forem feitos aos Indios por 
pessoas particu lare:-,e que estes cm seu serviço os uao castiguem com pena de açoites, nem 
ainda os rr: inistros de justiça, sem culpa formada e sentença, que i~pt.Jgnari1 conl embar• 
gos,Qiio rnerecendo a culpa tl:io grande castigo, e contra as pessoas particulares que com
mettercm tan1anho cxrcsso, requc1·erá a justiçél pena e satist'açao·da iujuria. 

21. O mesn10 cuidado te1·á (fUC cm todos os , cont.ractos que houver entre brancos e ln· . . 
dios scjllo feitos -pelos preços conveuientes. e. s.em dólo,,nern lesão, ,9uc pódc haver pela ru- , · 
~ei<~ dos Iodíos; e havendo queixa nest;t f!!alcda,rcquer~rá ás justiças, para que ía~ao i-es:-
t1tu1r aos lndios 9 <1ue por enga.no lhés loi usu1;.vado~ . · 

22. Eneiirregará niuito aos principaes ele toda~ à·~ aldêas,que tanto que alguma p~soa. 
de qualquer <1ualitlade que se,ja, for a ellas s~ licença.ou levando-a,e usando della con
tra as ordens re:ies,lhe manden1 logo fazer a Sll:ber_,para dar parte a quem toca r o ~onhe€i
men~o e castigo da transgrcssno da le!, isto se ha tKJr inuito encarreg.~do pelos rnu,tlos _des--. 
ser~1ços de Deos e Sua Magestade,que se poderáõ seguir, e tem mostrado a c~periencia, e 
n1utto parlicularrnente se o r1ct"S~Q tô r de se tirar fortuiwn1ente Indios,ou f n<i lllS de qu'1l
qucr i1lade que S"t"ja . 

\ • 
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lhe %j~o subordinndos = hornern rnui b1~1n recompens:l<l1), e qHe se niic~ 
valha d1\ !Ua autoridàde,para rnassllcrar aos pobr.~,is lndios: horo(nn ,emfhn, 
que tenha quàlidades taes, que não Yá c.:lusar desgostos, e perturbações 
entro as familia:) iodigenas (1 /. . 
. A catechese, incurnba ... se de preferencia aos rnong'es barbados, ·e nã6 
aos que não tiverrm barbas, porque goz<io C'S missionarios nssim,e11tre os 

- lndi~enas,o 1naior prcstigi@ _possivel. Os Jesuítas Anchietn. Vjcir<1,etc.-, os 
barbadinhos,Pr. A,ppolonio de 'Fodi,'Fr. Lud<:>vico ÔH T...iorne,c outros v_.arões 
illustres. que fizerão prodígios na c~1techese e ci\'ilisaçãu dos lndios, 
ussvão de barba• inlonsas. e é. mui presumível, que essG act1tamento, _que 
.:1inda hoje tributii'o os lndios aos 1nissionarins ern taes circu111stancias, J)l"t'J•- .--...._. 
ceda da grala tradiç5o dos seus n1aiores, que lhes repe~i~io , e assf.n1eravão, 
qae- r.iertos l1omens,co1n trajes d<:esig11~1<los por clles, e harbas longas, erüu 
b<>ns e inoffensivos, e talvez cnvindas de Tupá, porqno faziiio o bern,e erão 
seus atnigos. E como é geral1nente sabiào , qne us trad ições entre os-po.vos 
s,elvagens,tê1n -grande intluenciCJ, para os cnover ao ben} e ao rnal, curnpro :_, 
Uii.O desprezai-as, Sempre quo flOSSàO ser proYeitOSOS. 

. ' 
.· 23. Reqmrerlt junta de missões para dccisiío 'de inaterfas gravis~imus, ·e ainda graves, 
pertencentes eos 1 ndios, como de guerras pendentes ou das já feit<ts, de scntcn('iti dadn1 · 
t.m juiio ioferfor,ct.c . .,e quando lhe pareça,consultada bem a n1ateria,que se uao ditl\ r ~ corn 
ju.~tiça poderá dar conta a Sua J\fagesf,ade,para mandat· Q que fôr scrvuJo. 

jj, J•elo cuid-0do e onus da sua assistencia nos povos. e pelo~ niais trabt1lhos em :avor 
dos lodios, conservaçf:o e augmeuto das aldêas de Sua ~fagcst.ade, se lhe concede na tapi
~ania do P~rá 12 lndios, seis drstes das aldêas dos Padt·es da Companhia, a sal:·er C:lls 
al(iêas de ~riticu. Aricurú, e Aruca,ra, ficando a de Alorligur~ li\•re desta penspr, que 
&empre leve, e os outros seis das ai dêas dos Pad·res de Santo Aiítonio e da Conceiçf o. D111·
se-Jbe-ba mais duzentas tainbi•s,um cesto de nloura,e quarenta perú11. de 1noguem,c: mo está 
em estylo todas as vezes que chegar a canóa de Joa.nes. ~a do ~lar:inha:o seis ludios . para 
ien servi~o. · 

2'S. Vindo pec;as de tropas ele resgates, entra rí1 na repartição dcllas assim,e da 1nesrna 
se. rte que entrao os officiacs das camaras de un1a e outra cidade. 

Nao tendo casas proprias, o ouvidor geral lh'as 1nandará dar de aposentadoria a< nd e 
m.-ts conveniente i'ór, sendo de aluguei Para que sempre os lndios livremente recorrao ao 
dito procur11dor, e e~te poua traclllr melhor dos que em sua casa esthierem depositados. 
dando-se caso em que deva ser preso, será a prisao cm ~ua casa. Tudo se tbe ha por muil\) 
éncarregado,e especialmente o que pertence á liberdade dos lndios, com a que se Caria digno 
de outras"mercés que Sua l'Iagestade fôr servido fazer-lhe. -
•· . \ ' 

(i) IO~Rll! -08 C~PITÂES-MÓRES DOS SERTÕES TEREM 1URISDICÇÀO NOS IKDIOS DO IEU 
DISTRlCTO . 

D. F'c1·nando l\lartinli ~lascarl"nba" de Lenc~sti·o. ami~o. Eu ,-el-rei. \'9S rnv.io 1n11iro 
saudar. l\1aodnndo·,·êr no meu conselho nhran1arino,o que s1~ 1ne n•pr{'sentou J.(da junta 
lia!! ·n1is~ões,sobre se <lar por capitão-1uó1· <los ln<lios alóum dos rnorarlor1~s.que rcsidão · 
naqnelles mt•smos districtos: l\le pareceu tnanclar-vo~ dcclarai:,qne os caf)iliícs-n11)r~, 
q.oe 11 ... nho orrlf'11a.do i-e repa não pelos serlôt>s cada nm no st~u dist rkto, hade gov.ernar, 
e t<'r j111·isdicçiio sobre todos os lndio~. c1ue lhe fór assi~na<lo, e por e\·i 1ar as -duvida~, 
gue podem ter com os ad111inislradores <Lts aldêas; l·os ordcnc•,cx-amincis os titulo~. 
com q11e o·s a<l1ninistrão ,I' façaes<1ne se 1~ vit1~ to<lo o danHin.qnc 111~s1e pa rtic11l~r ros~ão 
S(!Ullr os misera\·eis luuios. tiscrip!a (')ll Lishoa,n 31 de .lanei.ro (!e~ 701..-H~i.--

• 
~ F I){ Dfl SJ~GCXOO T0'.'10. 

{ ti 
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P. J?. Ao lerml'i1ar o presente volurne, pede~nos o dovcr~de Dgra1.leçt•:· 
oqui, aos. offlciaes da secretaria·· do Irnperio, o rnui particularmente li í} 
prestante ·servidor do esl<Hlo,o Exrn. Sr. Or. Jn'ié BonifacifJ N:isceiites :rle 
Azambuja, a le11 l bon·lade . co1n que no:; frnnq : 1~a, e11í virtude de ordens 
superiores, o copioso arcliivo desta bern orga111sad<1 repnrli t:.:)o do I111 p·erio, 
todos os papeis, e docu1nentos co1npativeis a11 dorninio u ;1 histuria patria. 

Pan1 este illustrado, e grave cavalheiro, neuhun1 obstaculo se nutepõe, 
_qnando recónhece, que as exigencias,têm por fi1n o interes~se µublic-0. 
E' esta nossa dcclarácão u1n ·tribulo á vertlade, e urna manifestaf'â9 rendid<t 
ap m.eríto. • • • 

• 

-. -

1)1'. Jlft'flo Moro~s. · 

• • 
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IMPEBIO ~DO. BRASIL. .. 
' , • 

' ' TOMO II. 

' . 
~ . .~ ., . 
., ' • 

,. 

Dtducçao dOfi d ircitós do Drasif; ~ p~opried~de, e Pº"~ d'a iUll ar.~uar linfia de 
frortttirn · dô Norte do Im~rio do {lrasil. peif>' cou,iJlhci ro Autouio de ~'t e.;1e .. ei 
Vusconrellos de Urumn>ood . · . . . . · . , . . • • . . . • . 

O Rio Oya pock. ou de Vicente Pü1xon é o limite do Norte d() lrnperio do Brasil, 
,.. coo rorme o sentido exa<'to do ilrt. 8.0 do troctad~ de t'ireth t, provado pelo :u~-. 

Joaquim Cnet.:1110 da Silva . . • . • . . • • 
.Nilo c.l o Amazon11s . . . • • • • · · • · · • 
Nilo (· o A.ragua ry, • • • • • .. • • 

Nao é o Ctrnpapury . • • • . . 
Nuo é a ~l 1p.'t . • : • • ~ • • -. • • ~ • • • • h ~ • • • .• 

Niío é o J\f :ivaca ré . • • • • • ~ • • • • 
Ncn1. é o c ;dsuene • • .' • • .. • • · • • 

• 
....., . 

• • • 

• • • • • 

J.:: ' . o Oya pock. • • • • • • • • • • 
1. 

0 
fa c:to . • • • • • .. • • • • • • , • 

• .. • • 
• • • • • • 

• .. 
• 

. . .2. •> f a No , • - ·· · · 
8. 0 ÍdC~"' · • , ~ • : : : : . : ·: > : ' • :. . •. ~ . . 

: .f ,• r.acrô ! . . : . . . . _ .. . ., . . . ~ . :, : : . . . 
. .ts 

0 

facto. • • . • • • • ,. + .• • • • • .. • • • • • • 
· . 6." facto . ' • • • • • • • • • • ~ • • • • • • 

7.º t:tC'tO . , • , , •. , , • • • . . , • , •. • 
8. n facto. • • • • • ~ • • • • • .. • • .. 
~-º fueto. .. • • ... ... • ,. • • • • • • 

, :1 0.-, fêt C l~ . • • • • • • • • • • 
:l 'i.

0 fo rto • • • • • , , • 
• ... 

• 
, .. • • • 

• 
• 

1'). º e tt· f' 
.... 
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U tm~ i:tCLO • · • • • • • • · • • • • • •. 
. {'.on1pendio hístorko do· oc.forrido na den1a-rr.a(~o~ dos limites do Bn1sil do lado da 

• • • • • • • • 

G·uy;uaa Frauccza, pelo con~elheíro i\l ·H1ocl José ~faria da Costa. e S&, ofi'erctido 
a S. M. o Irnpcrador o Sr. D. Ped ro JJ. . • . . . . • • . • • . . 

Projecto dos Franl'ezês ~obre o R io do Ao1azo11t1s. • • • • • , • • • • 
l~stabelecern-se os F rancezes r.a Ilha de Ca,·eua . • . • . . • • • • • • . 
l' rincipios das i11 vasÕC:3 dos Franc.ezes. • . • • • . • • • • • , • • • 
l~rar.ta do deal li<1nça de 18de Junho dc i10t .. .• .. -. . . .. . . 
'l rartn~~s daarhados da gr~ru~e a lli~nc:a CO[ll o h npcrador da Al1e1nanh11, e n11~cs 

nin ri trmas, Iuglater ra, e Hollanda <le 1 ;03. • • • • • • • • · • • • • 
Eff catl)s do trac·ta do de Utrccht. .. • . • • • • • • • . • • • · • 
Etplor11çcro dos Francl'zeio nos sertües da Guyann, e viagem sinistra de Condaru ine 
l'rovidcncias em soc('orro do Pará. · • . • · . • • • • • . • . • • • 
BellO''ªº oic Fr;1nr,ezcs suas tentativ;1~. • • • • . ~ • . • • -' 
t tacl<tdo de 17tl7. . • • • • ' • • . . . . · • · · · 
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Grandt->s prcjuiz~ deste t.ractado. • • • :• • • • • .. • -..- • •. • • .... 
1'ractado dQ anno.de 180t. • . . • ·. , • .. • . • . •. .. ~ .. - . . . . .. • . 

~ ;DUfere~1tes . circumsinocias ern que se deve consí~er~r · a ~.rã.-Br('tan_ba · ilcerc~ do 
.;:. ... .,'Brasa l. . · . . . . . . . . . • ..... . • • • . ...,. • • • • . 

E1pediçao da Cayena do anno de 1808. • . • • • • • • • • • • . 
Cong1·csso de V ieuna <le 1815. . • . • _ • . • • . • . • • • • 
Tractado corn a França de 28 de ~\gosto de 1817, em consequencia ·do ado do 

congresso de Vi cu na. . • • • . • ·- • .. • • • •. _. • • • • • 
Novas invasões da França. • • • • • • .. • • .. . • • 1 • • • • • 

· .Projeclo dos Inglezes. . • . . • • • . . . • • . ' . . . • • . 
ln~asao ultima da F'rnnç;t,com rotura, e violencia a todos os tractados., e allianç.as 
(;onclusao com a dedueçllo dos rcspectivQs co.rolnr:i os • • • • • • . 
~ropriedc'.l de e posse das ter ras do Cabo do Norte pela c.or<)a de Portugal, deduiida 

dos Ann:ie.s Ilistoricqs do Estado do 1\farauhi\o, e de algumas 1nernorias, e docu-
1nentos po í: onde se u eh ao dispersas ~s sua provas, pelo Dr. Alexandre Rodrigues 
Ferrf~i ra . Anuo de 1792. • . . • '. • • • · • • • • • ·, . • • • • 

De di r~i t() , . • . • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • 
l ' rimei ro titulo.- Descobrimento e conquista . • • • • • • • • • • • • 
Sei:tundo titulo.- Conscnti1nento dos naturaes. • • • • • • • • • • • 

v 

Terceiro titulo. - Despezns <la corõa. • • • • • • • • • • • • • 
Quarto ti tu lo.-Ratilic:1çiio dos tractados. • • • • • • • • , • • • • . 
l' ri1n ci ra sér ie. • • • • • • • • • • • • • • .. . • • • • 
o'l d ' . ...... cgun a serie. • • • • • , .. . • . • • • • . . • • • • . 
Men1oranciu1n pirrll a ncgociacao sobre a invasão que a França perpetrou·no lmperio 

do D r(1sil • . . · . • • . • • • • • •. . • • • , . ... . • • . • • 
1\fcniorand.nm uos actos por que se deduz a· garantia da Gra-Bretanlra no que per-

t<.•uee aos 1 irni tes dü Bra1:1il • . • ·· • . • • • • • • • • • . • , · • 
lntrod ucçuo se(:retissilna corn que Sua ~:la gesta de nrnnda passo r á" ra pítnl de Belém 

d o Grúo-Pará o governndor e c:ipitão-gcneral Joiio Pereira Ca ld~s. . • • . 
P rirneira ins~ueç'ío -Systc:nu para se estabelei:er o novo rotrtmet·cio q uc st pretende 
. introd uzir 'TIOS dominios ele fJcsp:1 nhti, etc. . . • • • . . . • . . • 
Srgunda instrucc.io - Rcla\jO das fei tol'ias e est;tbeicci1oeutos, eic. ·- f .ª fuitoría , 

'ia ·~ a e '" ª . - ' ,'l.. "" ~ • . • • • • • • • • • • • • • • • 
Q . t• •. 6 ª 7 ª u1nta e1tor1a, .' e • • . • • • • • • • • . • • • • ., • • • • 
"'t erceira i :i st ~·uc:-;tio. - Calculo tlcmonstrath·o dos ml-'ios e dos modos coin· que nas 

frontci ril s dos dominios de f fespanha, etc. • . . • • • • . • • • • 
Qtu.11·ta instru cçilo.-Pelo que pertence á in tro:lurção dos negros. • • . • . . 
J)ocu1uentos do .Co:rnpendio Hístorico.- 'J)o..cumento n. 1. • : • . • • • • • 
})qcurncr1t<) 11. 2. . . "ª • • . • .. . • • - • • • • : • .. .... • • • • 
:nocu1nc11to n. 3 · - C:irta de ol· rei. • • ,. • • • • • • . • • • • • • 
'O:;cument'l u 4. - Trnctado provii!'lional entre Luiz XIV de França, e el-rei D. 

P edro II dt: Portuga l, etc. • • . . • • . , . • • . , . . • 
Documento n. S. - Cópia do a rt. 1{) do tract tdo concluído entre P·ortugal , e 
. 1'"'ra11ç:1, etc . . . . • • • • • • • • • . • • • • . 

:Docu rncnto n. 6. - Tract11 rlo de nlliançn otTe11siva. e defensi\':1 entre Leopoldo, 
ir11pcrad o1: dos Ro!nanos: Anna, rainha de Inglaterra ; e os Estados Geraes do:J 

· I>a izcs-B::ti~os-U11 idos, c'. c. • . • • • • . • • . • • ~ . . • . 
, A r ~i gos secretos, e separados. . • • • • • • . , . . . • _ . • . 
J)O<'urne11to n-:7 .-Tri: c· ndo de li:ia dc:"ensiva entre P ortuga l,l nglatcrra".e II0Uand11 ~ 
. J'uito mn Li:'hoa aos j(~ de 1'1aio <lc 1703. • • • • • . , • . ., • • • 
"J) r. cumcnto n · 8. . . • . . • . . • . . • . . -. . , • . 
Jlo:-umcn·a n. 9.- Ex trait de la garantie ~oleninelle qoe l:i reine Annc a fa it pns&l)r 

:iu gr.11111 s~~~a u po ur <lssurer <l U Portugu1 lcs stip1·htions du ·t ra ité de pait à 
fi1i re à U~ 1 crhl eur.rc les cours de Lishorin·e ct dt! 1\lud rid. • • ·• • • • • 

4'la ra 11tíf1 :o;c~cnis~i1_1i Regi!' Georgii P rimi. • • • • • • • • • . • 
}}ocurnentos n 10 e 11 . • . • . • . • . . . . • • . . . . • 
Ilocumcnto n 1 2.-Proris~o regia do aono de 1752 p:i ra se construi r uma forta leza 

no Rio Bra1lco. • . • • . . ~ • • . • • • • • • • .. . . • • 
D, c.u1uento n.13.-0 rdem reiria pel11 secretari .1 de cst:ulo dos negocios da rnarhtlln 

11ara ~e cl i ' · ren1 canôas de úb!!cr~a.ç;to pe-~ O' Rio Brnnto. • • • • • • • • 
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Documento n. 1·L - Cópia do offirio do Eim. Sr. D. Francisr~ de Sousa Coutinho • 
. ern que tracta sobre documentos que na secrebria daquelJe esi.ado do Gruo-Pará 

existern áccrra ·de nossos limites '(ili Qyena com' a,Ca1e11a Fraucc:a, et<·. • • 
Docu n1 enló n.15· -' l•ara o 3ovcrnaclor. i capili!o-general do Pará. - éarta regia 
Para o governador, e capitão-general do Pará. • •. • • • • • •. • . • 
Carta re!lia. • . • • • • • • • . . • • • • f( • • • • • • • 

Para D. }'rancisco lnnoccncio de Sousa Co11tinl10, g.o\·ernador, e .tapitão-general 
da Capitania do Pará: . . , • . :. • • : • • • - • • • • · • 

Documento n. 16. - Para o n1arquez mordo-rno-mór. • . . . . . 
Doçu1nento n . 17 -Copie du traité de paix ~ d'amnistie entre S. J\f. Três.Fidéle 

ct. la Republique l~ rançaise~ • "' . • . ., • . •. . • • . ~ • • • 
A rticles secrcts. • . • • • • • ' • • ~ • • • • • • • , • 
Documento3 us. 18 e :S9. • • • • • • • • ~ • • • • • • 
llocu1nento n 20. • • • • • . • • • • • • • • • • • 
Docurnento n. 21 . -Trait.é de paix. ~\ntre la Republique.Françoise et le Roya1'me, de 

J>orLugaJ, sígué à ~Iadril;l lc 29 de 8etcmbre 1801. • • • • • • • • 
Documento n 22. • • . • . • • • • , • • • • • 
Angleterre -Londres le 12 ~t:iy (22 Oorell), e.te. • • . • • • , • • . 
Doctunentos n 2~l e 24. • • • . • • • • • . • • . • 
Cópia da cark1 do governo de Caycna, sobscripto -Ag.eoca du ~ouvernen1ent à S. 

F.. ~ Francisco de Sousa Coutinho, gouverncu r gén~ ral du Pari et ltio ~cgro 
-Au Pará. - Carta. • • • . . • . • . • • . • • . . • • . , . 

Rcspost..1 • • • • . .. ,. _ • • • .... • • • • · .. • • • · ' ~ 
Carta dosdelcgadosdo governo de Cayena, sobscripto.- t\ S. E. D . Francis':O de 
. Sous:\ Coutinho, gouverneur généra l du Pará et dJpendances-.4.u Pará -Carta. 

Rosp,)sta. • • . • • . . • • • • • • · • • • • • • • 
"-" ---- ()rd.•rn para O primeiro tenente ~e mar, COTÚt'nal)d<1nt.e do berg<!n,tim .4urtn•a, • 

Orde:n i;ara o alfcrcs·conunandante das lanchas artilheiras na fronteira. • • • 
Carla par;1 o governador de 1\I:tcapá • • • • • • • • • • • 

.. 

C<ir.,i para o c:ir-it~o-cornn1andante .em ChaYes. • • • • • • . • 
C . .: r{a pa:·a o prirneiro tenente de Ht.'.lr, comrnandante do bergantim Aut'orl:t'. '• .-;. 
Outra eu rt:i pa ru o 111usn10 e-0:111oandant.e . .. . . • . • • • • • . ~ 
C:irta pnra o al f..:res· ron1n1andantc das lanchas artilheiras n:t fron tei ra . . • . 
t a1:ta dos tL~ lcg: : do~ (lo governo de C~ tYCna, ~·obscr i pto.-A. S. E D. Ftlncisco de 

~ous·1 CoutiuhJ, gouverueú 1· gén. rnl et d~peu~ancés- Au P:irá . -Carta. •. • 
J\CS{l()S l~l. • • • • .. • • • • ~ • • • • • • • 

Porta ria para o ~~'ã<w;2111m;todaute do forte da barra. . • • • • • • 
C:1 rt:1 d • •' fll!i' ;'f r. l)aunws . • • ._ • ., _ • • • • • • • • • 

. :t . o< ito ií C<lrta adrna, sohseripto.-A. son Ex~llence . etc. • '... , 
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