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CADETES R AJ, lJNOS !\llLl'l'ARES, 
ATRAV~S DOS TElUPOS 

Gen F. d e Paula. Cidade 

.:Numa edição comemorativa do Sesqui
centenário das Academias Militares, o ge
neral F. de Paula Cidade acaba de lan
çar, numa edição da Biblioteca do Exér
cito «Cadetes e Alunos Militares através 
d os T empos». O autor é um nome muito 
conhecido pelos seus excelentes trabalhos 
sôbre história militar, t endo ainda recen
t emente nos dado uma obra da maior 
importância, aliando o mérito da pes
quisa ao da interpretação, «Síntese de 
T rês Séculos de L iteratura Militar». Seu 
livro de hoje não nos despertará menos 
interêsse que aos anteriores. Começa o 
general Paula Cidade dedicando um longo 
capítulo ao cadete, estudando-lhe as ori
gens, mostrando-nos como o considera
vam em Portugal e corno passou a ser 
considerado no :Brasil, apreciando-lhe 
a spectos da vida anedótica. 1Íl um capi
tulo curiosíssimo, repleto de informações 
preciosas. Vem depois urna parte antoló
gica sob o título geral de «Muitos anos 
mais tarde», mas na qual também o autor 
figura com várias páginas ao lado de ca
pítulos de memórias de grandes figuras 
do nosso Exército, relembrando os tem
pos de cadete. Sem querermos destacar 
nomes, podl"ríamos citar, ao lado de «Um 
comêço de vida». do próprio Paula Ci
dade, as «R eminiscências», de Lôbo 
Viana e do general Afonso Monteiro e 
«Caderno de Adolescente», de Umberto 
P eregrino. Constituindo um documentário 
valiosíssimo, êste livro possui sobretudo 
o mérito de vulgarizar flagrantes do que 
n1uita gente encara como uma espécie de 
mundo fechado: o ambiente estudantil 
das acad emias militares. semelhante no 
fundo, r essalvadas certas particularida
des. ao dos internatos e das academias 
civis. (CORREIO DA MAN:f-IÃ - Rio de 
Janeiro). 

A HIST(HtJA DIPLOi\IA'l'lCA DO 
BRASJT, 

Hélio Via.na 

«0 autor expõe com precisão e conci
são o que foi a politica internacional 
portuguêsa em relação ao Brasil, suas 
conseqüências para nós com as invasões 
francesas e holandesas, o dominio espa
nhol e ·as guerras européias até a ·tras
ladação da Familia Real. 

O novo livro de H élio Viana é assim 
um repositório de informações valiosas 
para quantos desejem t er uma visão pa
norâmica do que tem sido a nossa evo
lução no campo diplomático, facilitando 
a compreensão de como nos expandimos 
t erritorialmente e defin imos depois essas 
lindes de que nos orgulhamos». - N. C. 

(Transcrito da Coluna «Vida Cultural» 
d o Correio da Manhã). 
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Q BARÃO Nils Erland N orderiskiold faleceu em 
Stockholm a. 5 Q,e julho de 1932 . Seis dias 

depois completaria 55 anos. 
Em 1899, com 22 anos, estudou um glossotério 

(N eomylodon), da Patagónia. Em fevereiro de 
lfJ32 terminava um estudo sôbre o "nélef' de U stú
pu, feiticeiro indígena do Panamá. Não chegou a 
ver seu último ensaio irripresso, traduzido e publi
cado pelo seu grande discípulo, Alfred Métraux . 

Veio seis vêzes à América do Sul. Dos seus 
170 volumes a maioria absoluta é assunto da região 
que amou e pesquisou, ininterruptamente. Teve a 
curiosidade para todos os aspectos da cultura ame
ricanista . De zoólogo, f êz-se mestre1 de Etnografia 
e ao morrer iniciava a especialização mais rara e 
sedutora: - o estudo das representações indígenas, 
o mistério dos conceitos religiosos e a mGcânica do 
espírito mágico, o ni'undo fascinador dos segredos, 
dos mistérios, das fôrças e potências invisíveis de
penderites ou influenciadora da conduta humana 
aborígene . Para, esta campanha, iniciada apf:nas .. 
escolhera o Panamá e o material coletado entre os 
Cuna, inter pretado e revelado pelos seus métodos 
pacientes e 11iinuciosos de verificação, revelaria itm 
dos aspectos mais s·ugestivos e novos em tôda bi
bliografia americanista e subsidiàriamente, aos es
tudiosos da espécie, espalhados pelo mundo univer
sitário . 

Morto ern pleno meio-dia de trabalho, de es
fôrço, dt,1 alegria viva no plano do conhecimento 
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Nordenskiold tornou-se figura inamovível no qila~ 
dro do::; pesquisadores e divulgadores do Homem 
Americamo. Se1l espírito penetrante, a infatigável 
e niaravilhosa organização mental, rica de tôdas as 
informaçÕl\S possíveis, na biblioteca e no campo da 
observação humana, a nobre simplicidade comuni
ca·nte do seu estilo riarra.tivo, mantém sua presen
ça na cotidianidade da vida científica no continen
t e. As buscas 11iais recentes, com aparelhagem 
ma.is moderna, poderri niodificar suas conclusões 
ou alterar as próprias deduções feitas ante pro
vas ergológicas . Mas foram elas resultados de uma 
inteligência clara, desinteressada de doutrinas li-
1nitadoras das proposições, ditadas com lealdade e 
se1npre respaldadas por uma margem prudente de 
reservas e pedidos de verificações posteriores .. 

Etnógrafo de campo, explorador de florestas e 
rios, amigo de indígenas, levando-os para sua re
sidência em Gotenborg, parai melhor ouvi-los no 
curso natural da informação, homem de erudição 
insaciável, de biblioteca, consultando tôdas as f an
tes ao seu alcance, possuiu a fina, alta e luminosa 
liberdade de conclusão e de sentença, compreen
dendo o complexo indígena dentro do mundo in
dígena afastando, distanciarido os padrões compa
rat ivos para dizê-lo inferior ou retardado. Todos · 
os seils livros são valorizações do H omt)m na A mé
rica, exposições de s1la mentalidade, invenção cria
dora,, solucionando seus problemas na ecologia am
bientadora.. O "selvagem" , ligado ou próximo às 
técnicas do Neolítico ou do Epipaleolítico, resolvera 
seus problemas e vivia sem as angústias e as espe
ranças sucessivas que marcam a deriva espiritual 
do "Homo sapiens' ). Era "lógico" e era "natural" 
1io seu mundo. O "nosso)), depois de tanta bata-

I 
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lha, conseg'ue dar-nos a impressão de uma hospi
talidade, desdenh.osa e precária. 

N ordenskiold enriqueceu a literatura america
nista com apartações preciosas. Estudoil pormeno
res e genera.lidade com a mesma paixão do de-ta
lhe e a mesma segurança magistral comunicativa. 
Qualquer estudo seu evidencia o mestre de Goten
borg péla honesta indicação das f antes, uma a 
uma, não dim.inu.indo a visão ampla e serena da 
paisagem pesquisada. Determinou um método de 
exanie e disciplinou a imaginação americanista 
para os arro1Lbos i·njalíveis nos resultados . Não 
há f ôlha, sêca, exibição erudita, lição inoportuna, 
vaidade de borla e capelo, na sua bibliografia. 
Fixa o que viu e recorre aos livros para a documen
tação no tempo. A poesia de N ordenskiold era a 
Verdade. Desconheceu a imagem popular do sé
culo XVI, como e,1xplicadora das jornadas fabu
losas: - Longas vias, longas mentiras ... 

A conq1Lista do zoólogo pela Etriogra.f ia de
terminou a série de mo1iografias inimitáveis pela 
originalidade do motivo e segurança documental. 
N orderiskiold estudou as receitas niâ.gicas e 1nedica-
1nentosas do Perru e da Bolívia (1908), as "Palisa
des and "noxious gases' ) among the South Ameri
can Indians'' (1918), o mosq·uiteiro; ameríndio 01t 
de influência eilropéia (1922) , os cálculos de anos 
e meses pelos quipos perua·1ios (1925) , a apicultura 
1Za América indígena (1929), a balança (1929), 
tantas outras "curiosidades" que eram deis conheci-
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mentos etnográficos. O nome, entretanto, ga
nhou-o pelas pesquisas sistemáticas sôbre as ori
gens das civilizações indígenas na América do Sul,. 
a idade de bronze americana, as comparaçõe:s e in
terdependência entre as culturas tribais, os qua
dros demonstrativos, relacionando os elementos
c?incidentes 

1 

d_as culturas sul-americanas e poliné
sias e melanesia, embora I have become very scepti
~al of Indian culture having been appreciably 
I~fluence~ ~rom Oceania; a cerâmica, a arqueolo
gia amazonica, f orarn outros tantos ângitlos de va
liosa colaboração pa~a o conhecimento ameríndio . 
Bem difícil será o assunto onde Nordenskiold não 
liaja deixado uma pegada visível. 

Seits coritos, que recolheu dos indígenas Cho
co~, no ístmo do Panamá, .toram comentados e pu
blicados por Henry Wassén, "Curator, Chief of the 
American Section'' , no Etnografiska Museet de 
Gotenbora. 

J 

A tare/ a a qu.e se impusera no Panamá, o es
tudo sôbre os segredos religiosos e mágicos dos 
Cuna, segue em continuação auspiciosa, realizada 
por H enry Wassén, Ni.ls M. Holmer, e a coleção 
a_r~iteol~gica que reunira no vale dtJ M izque, Bo
livia, foi estudada e divulgada por Stig Rydén. .A. 
sombra Çl,e N ordenskiold preside todo um ciclo de 
trabalho, nobre trabalho, do grupo sueco, dirigido· 
pelo sábio Karl Gustav Izikowitz. 

Em português, êste PALISADES AND " NOXI
OUS GASES" AMONG THE SOUTH-.AMERICAN 
IND_IANS.' é o primeiro ensaio publicado, graças ao 
apoio e simpatia do Diretor da B iblioteca do Exér
cito, Cel. Umberto Peregrino. 

Publicou-o o revista YMER, n. 3, de 1918,. 
Stockholm, tornando-se raríssimo. Devo ao Prof . 

-
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S. Henry Wassén o envio de um exemplar e as pa.
lavras mais animadoras para que N ordenskiold ti
vesse uma edicão brasileira. O sr. G . Alexanders-

~ 

son, secretário da " Svenska Siillskapet for Antro-
pologi oche Geografi'' , de Stockholm, escreveu-me 
autorizando a versão e publicação, congratulando
se com a iniciativa . "We are happy that this valu
able paper now \vill be available in your language, 
and we would very much appreciate reprints of the 
paper when it appears, afirmava-me. (l) 

As ilustrações são as mesmas do original, o 
mapa sul-americano mostrando a localização das 
paliçadas, a grav'ura de Jea,n Cousin, figurando o 
ataqu.e de fumaça dos iridígenas do Canadá, no 
SINGULARITEZ de frei André Thevet, reproduzi
da diretamente dêste volume, p. 421, da edição de 
1878, anotada por Paul Gaffa;rel. F iz incluir um 
desenho de Bry ,' divulgado na VIAGEM AO BRA
SIL, de Hans Stadóri, de uma aldeia fortificada dos 
Tupina·mbás, no litoral de São Paulo . Podia-se 
dizer o que lv orderiskiold escreveu do desenho de 
Cousin, sob inspiração de Thevet, even if its etheno
graphical value is very s.ligl1t, it is a curiosity. 

O emprêgo da. fumaça, como elemento dc:.f en.
sivo ou agressivo, devia ter ocorrido ao homem pré-

(1) A tradução foi co11fiada a PriQtásio Melo, professor 
de inglês no A teneu Norte Rio Grandense uo Colégio E sta
dual, ~stabelec~inento de ensino secundário erutão sob sua 
direção. 
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hist6rico, bem antes das armadilhas de caça do 
solutrense. Todos os povos primitivos conheceram 
o processo, usando-o para o levantamento e acôsso 
n,as caçadas niovimenta,das. Os grupos humanos 
de cultura rudimentar, tasmanianos e australianos, 
tiveram êste recu,rso . Inútil é voltar ao dogma da 
c1tltitra original e única como ponto irradiante . A 
solução impitnha-se pela presença dos mesmos mo
tivos provoca.dores e material de utilizq,ção ime
diata . 

Júlio César, DE BELLO GALLICO, VII, XXV, 
descreve os gauleses sacudi1i.,do ao lu·me bolas de sêbn 
e de pês, verdadeira cortina de fumaça, no assédio 
àe Bruges. Ainda em 1840, no cêrco de Mazagran, 
Argélia, Mustafá-beni -Tem.i, lugar-t€,1nente de Abd
el-Kader, tentou expulsar o capitão Lelievre, a 4 de 
fevereiro, provocando intensa fumarada com fo
gueiras de tojo. 

Um simples besouro, o Brachinus stycornis, 
emprega o seu la.nça-gases, aturdindo o persegui
dor. A maritacaca, jaritacaca, Conepatus suffo
cans, esguincha o líquido nauseante, afastando ma
tilha e caçadores. A lulai, Calmar communis, se
guida de perto por peixe voraz, larga a descarga 
escitra de sépia. Incontáveis os animais que se ser
vem des~a disposição natural, escapando aos inimi
gos . Parai agredir e mesmo atordoar a prêsa, ne-
1ih um conhece a técnica. Coube à espécie "Sa
piens-·), o melancólico copyright da iniciativa letal. 

Na guerra de 1914-1918, os gases tiveram cele
bridade e in6squecida ficou a data de 22 de abril de 
1915, quando os alemães os emprega,am no setor 
NE de Ypres, contra uma divisão inglêsa. Quem 
não aprendeu a nomenclatura aterradora? Gases 
asfixiantes, lagrimogênios, vesicantes e estornuta-

' ' 
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tórios? Ainda em 1943, servindo na Diretoria Re
giona,l do Serviço de Defesa Civil Anti-Aérea, em 
Natal, tive de aprender sua história e tra1ismiti-la 
às turmas de "alertadores" , indo à classe dos "tá
ticos'), persistentes, voláteis, penetrantes . Creio que 
tudo passou, ante ameaça bem maior. 

N ordenskiold não leu a coleção de "Lendas em 
Nheêngatu e em Português'', reunida por António 
Brandão de Amorim (1865-1926), publicada na re
vista do Instituto Histórico Brasileiro, tomo 100, 
vol. 154, Rio de Janeiro, 1928. 

Brandão de Amorim, no conto A MôÇA E A 
CURUPIRA, p. 471-472, regista docilmento que o 
grande etnógrafo gostaria de conhecer. 

Para vingar-se da Curupira que tentára rapta3' 
a avó e seus irmãos, a môça valente, ajudada por 
todos, localizou a casa do duende, num ôco de ár
vore: 

29: - Depois cliegou o pai dela, contou tam
bém, disse logo aonde era a casa da 
Curupira. 

30: - Eles então se juntaram, logo viram pi 
menta porção, foram para casa da 
Curupira, qua.ndo ali chegaram fizeram 
fumaça para o buraco do pau. 

31 : - Daí a bocadinho, tian! tian! tian! êles 
ouviram para a banda de dentro do 
buraco. 

32: - Depois, contam, saiu um Curupira ve
lho para fora, seus olhos se vinham f e
chando, aí já mesmo êles o mataram de 
caidaru (Espada de madeira) . 
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33: Outro logo saiu também, êles mataram. 
34: Outra já daí a pouco, assim mesmo. 
35: Mataram, contam, porção. 

E' 'ltma tradição etiológica da cachoeira do Ca
rurit, no Rio Negro, Amazonas. Variante das es
tórias dos Oiampis, da G'ltiana Francesa, divulga
das por Walter E . .Roth. 

As paliçadas só podiam revelar identidades na 
constritção. A finalidade é universal e não espera
riam os indígenas sul-a1nericanos 1492 ou 1500 para 
iniciar fabricação utilitária. O f ôsso com espéques 
aparece nas áreas geográficas mais distantes. 
Idênticos a muitos exemplos ameríndios eram os 
modelos comuns de fortificação do exército romano, 
já clássicos no tempo de Júlio César, que os descre
ve, DE BELLO GALLICO, VII, LXXIII; DE BELLO 
CIVIL!, 1, XXVII. Creio que o comêço seria difi
cultar acesso às feras. Depois aos homens . O es
sencial porém, não é tatear a origem da paliçada, 
mas louvar o crttério de Nordtnskiold, decidindo-se 
pela legitimidade da invenção amerába. 

Êste ensaio é um dos mais expressivos para dar 
idéia clara do método e, acima de tudo, da técnica 
divulgativa de Nordenskiold. Vemos como a dedu
ção avança lentamente sôbre o lastro documental. 
Um pormenor mínimo exige a prova imediata. Es
tabelece-se o reginie da confiança. . . mesmo que o 
aittor não fundamenta.sse a asserção. 

E' de notar-se sua inquieta e transbordante 
indagação. Tratando de paliçadas e gases asfixian-
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tes, pergunta sôbre as lacunas que, em 1918, a Etno
grafia não pudera pre,iencher. Existia a banana 
antes de 1492 n' América (1 )? O bodoque é amerín
dio ou trazido pelo português da tndia (2 )? O ca
chimbo foi introduzido pelo €)uropeu (3)? O mos
qu iteiro é indígena (4 )? O arco-musical, de onde 

( 1) No Bra~:;il há nma banana-da-terra, p.aicova, pacoba_. 
.que t alvez r epresente a espécie pré-cabralina. Tendo mais 
t anino que .as demais, deve ser previamente ooz.ida ou assada, 
servida em forma de papa ou n1i11gau. Gabriel Soares de 
S ouza, 1587, •indica-a como uma fruta natural desta terra, 
noticiando a vinda poste.rior de bananas de S . T-omé, África 
Oc:dental. Banana é v.ocábulo <lo C·ong<> . Nenhuma fonte 
.de infor mação colonial regista a banana, no sécul<0 XVI, nos 
don1ínios espanhóis . A pacova parece, entretanto , :respon
der pela espécie nativa, comum antes de 1500. 

(i ) O Pellet-b~"', _Arc-à-balle, bod-0que, divulgou-se na 
J>t>nín.sula ibér'.ca durante o .domínio ár,a.be, bodoque, de bon
dok, t ambém denorriinado arco de pelouros, como Garcia de 
Rezende cita no seu MISCELÃNlA . Quando os portuguêses 
f o!·am para a Índia, deixaram o b-odoque em casa , de velho 
uso. E' conten1porâneo no Brasil e mu:to m.ais popular 
.ent re os ser tanejos e mestiços do agrest e e litor al d<> que no 
inundo indígena. Ver, "Bodoque'', no SUPERSTIÇÕES E 
C OSTUlVIES, ·17-50, Antunes Ed. Rio de Janeiro, 1958, e 
F1~ed<::rico Lane, "The p,ellet Bow among South American 
Indians "', •sep. dos Anais <lo XXXI Cong. Inter . de Ameri
·cf-lnistas, S. Paulo, 1955. 

(3) O .cachimbo, de tubo e fornilho, é influência euro
péi-a . O pré-colombiano era tubular, ca sca de árvore ou 
-pequeno cilinrlr·o vegetal que enchiam de fôlhas de tabaco. 

( 'l) N ordenskicld, "La Moustiquaire est-eUe indigéne 
€li Amérique du Sud? J ournal de la Société des Américanis
t es de Paris, n. s. t. XIV ( 1922, julgou-o de origem indíge
na. Minha conclusão é divergente. Tenho-<> como de pro
eedência européia. "O M·osquiteiro é ameríndio?", Revista 
de Dialectologia y Tradiciones Populares, t. XIII, cuaderno 
4.0 , 451-457, Madrid, 1957: também in "Rêde de dormir", 
151-158, Ministério da Educação. Serviço de D<>cumentação, 
R io de Janeiro, 1959. -
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1ios veio (5 )? O tambor de co1Lro é elemento cultural 
aborígena, e em que parte apareceu trazido pelos 
brancos ou pelos riegros (6) ? E' legitimamente in
àígena o anzol (7)? Qile espécie de remo os indíge
nas copiaram dos negros? C') 

De 1918 para nossos dias, a Antropologia C·ul
tural e a Etnografia Geral venceram muito cami
nho. Estão capacitadas para uma resposta "defi
nitiva'', para o qitfJ se sabe, e ((provisória" para o 
que virá depois. 

Possa o ensado de Erland Nordenskiold1 em por
tug1tês, levar aos olhos brasileiros o interésse jubi-

( t• ) Nordenskicld !ndicou o arco n1usical, urucungo, ri
cungo, uer~mbáu de barriga, arco de bôca, (!i()m,o projeção 
mcelanésia e depois oceânica. Decidiu- se pela presença 
post-coJombi.ana. A opinião comum é .considerá-lo como 
trazido pelos escravos negros de An.goJa e Congo. 

(6) O tan1bor de couro é pré-colombiano e comum às 
culturas dos litorais sul-a1nerieanos do Atlântico e J)acífico. 
Uma ausência documental não invalida a existência anterior. 
Universal 1e antiquíssimo no us·o, sua variedade tipológica 
(F ernando Ortiz, "I.JOs Instrumientos .de la Música Afro
cubana", III, fiabana, 1952, e IV, I-Iabana, 1954), a.proxima
se e m~smo estabelece confu;:;ão com os modelos africanos: 
E' possível a indent~ficação dos exemplares post-<!olombi.a
nos negros com os ameríndios. 

(7) O anzol é pré-colombiano, de esp·inhos curvados ou 
de madeira. 

(8) O tipo mais comu1n e antigo do remo é o <lc fôlha 
lanceolada. O remio de pá espa,lmada é africano e tan1hém 
melanésio. Havia ovalados e é preciso pensar na ra.pidtz 
com que ·os mod.elos europeus espalhavam-se no Continente 
e a dificuldade de f ixar os tipos indiscutivelmente anter ·lo-
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loso e cordial dos colaboradores desta edição, para 
o estudo, defesa e ampliação da cultura americanis
ta nos quadros da atividade mental do Brasil. 

Natal, 1959. 

L UíS D.A CÂMARA CASCUDO. 

• 
res ao domínio branco. Como a existência da vela. nas em
barcações pré-colombianas é motivo debatido e não provado, 
o r e·m·o seria <> ún!.co elemento de propulsão, com variedades 
que não f oran1 tôda,s conhecidas pelos cronistas coloniais 
íbero- am·ericanos, do l\1éxico até Argentina. 
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Pelo menos três autores do século XVI se re
ferem ao uso de gases venenosos pelos indígenas 
americanos, Staden, Oviedo y Valdez e Thevet. 
Staden foi prisioneiro dos Tupinambás por muito 
tempo. Na época do descobrimento da América, 
os Tupinambás, e outras tribos Guaranís, habita
vam a maior parte do litoral do Brasil e grandes 
trechos do ri.o Paraná. Staden relata que, quando 
os Tupinambás tentavam conquistar uma aldeia 
fortificada, usavam de gases asfixiantes. ::G:le diz 
que os selvagens acendiam enormes fogueiras e, 
quando soprava ,o vento, lançavam ao fogo gran
des quantidades de pimenta vermelha. O fumo al
cançando a.s choupanas, os moradores eram obriga
dos a deixá-las . ( 1 ) · -. 

. 
1 

(1) S1'ADEN, HANS, "Descrição yerdadeira, etc." 
(Warhafftfg Histora, etc.), Franckfurdt an1 J\1eym (1556), 
tomo II, capítulo XXVII. Corresponde às n1esmas in<~ic~
ções da edição àe Marpurgo, 1557 traduzida por ALberto Lof
gren, revista ~ anotada por Teodoro Sampaio. Publicacões 
da Academia Brasileira de Letras, II, Rio de Janeiro, 1930, 
P. 159. <e. e. > . 

"Ouvi também dêles. inas não vi, que, quando querem, 
expulsam ,os s,eus inimigos das cabana,s fortificadas, c-0m 
empregarem a pin11enta que cresce· no país, desta forma: fa
zem grandes fogueiras e, quando o vento sopra põem-lhes 
grande porção de pimenta, cu)a fun1aça, atingindo as caba
nas, os obriga a fugirem ; e ·eu o cr.eiio. E stava uma. \Tez 
com os portuguêses numa 1o.calida<le da terra de BRAN
NENBUCKE (Pernambuco) cha1nada, a que j'á me :ref~ri . 
e aí aconteeeu-noiS de ,ficar num rio co1n Q barco em sêco, 
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Evidentemente a referência não alude apenas 
à fumaceira porén1 ao uso do fumo de odor desa
gradável, determinado pela combustão da pimenta. 
E' provável que o emprêgo de gases asfixiantes fôsse 
um estratagema de guerra especialmente empre
gado para si ti ar vilas fortificadas. 

Com suas armas rudimenta,res os indígenas de
viam t er tido grand·e dificuldade para cercar uma 
aldeia bem fortificada. Nem isto fazia parte de 
suas técnicas. Seu método de guerra era preferen
cialmente a emboscada e evitar ao máximo, como 
regra, exporem-se a um perigo desnecessário . ·Por
tanto, t e11tavam conquistar estas aldeia por meio 
de tôda sorte de estratagemas . Assim, o uso de 
flechas incendiárias com que puzeram fogo à cida
de de Buenos Aires, logo depois de sua funda
ção (2 ) . Staden tan1bém se refere a.o emprêgo des
tas flechas pelos Tupinambás. ( ~1 ) 

• 1 - -
porque a maré baixara. Vieram muitos selva~ns !)ara nos 
a taicar; lnas como não o puderan1 amontoaram entfoo muita 
lenha e galhos secos, entre o navio .e a iruirgem, pa:ra nos 
obrigar a sair, por efeito da fumaça da pimenta; mas não 
logTaran1 · pegar fogo na Lenha". 

(2) SCfIMID~L, ULRICH . "Via,je al Rio de La P lata 
1534-1554). Notas bibliográficas e biográficas 'Por Barto
loiné Mitre . Prólogo. tradução e anotações por Sa1nue.l .1\. 
Lafone Quevedo. Bibli-0t eca de Ia Junta de História y Nu
rriismática Am~ricana", ton10 I , Buenos Aires, 1903. 

(3) STADEN, Hans, citado, tomo II> cap. XXVII. 
"Us.am também algodão, que mistura1n con1 cêra, amarram 
nas flechas e ac·ende1n; são estas as suas flechas de :êogo". 
V'=lr t ambém tomo I , cap. IV. O autor não transcreve o 
trech:::i que é o seguinte: - " .. . "Atiravam também flechas 
com alg-odã-o s•eguro com cêra a que dertavam f og·o com o 
f in1 <le, incendiar os t et os· das casas . . . ,, (e. e.) . 
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Dobrizhof1fer pelos Abipones (-1), Martius (5) 
pelos Chavantes e Du Tertre (6 ) pelos Caraíbas nas 
.Pequenas Antilhas . S'ão ainda usadas pelos indí
genas 1\ilataco no Grão Chaco (7). Outro artifício, 
registado por Stad,en, era o emprêgo de gases ve
nenosos ou desagradáveis. 

Oviedo y Va-ldez relata que numa luta entre 
Espanhóis, comandaclos por Diego de Ordaz, (1532) 
e os indígenas das vizinhanças do Rio Orenoco doí~ 
. ' Jovens apresentaram-se, em sua frente, com uma 
panela na mão e em punhado de pimentas ver
melhas na outra. Quando o vento começou a so
prar contra os espanhóis, êles espalharam pimenta 
sôbre os tições. u efeito foi quase que instantâneo 
causando não somente acessos de espirros com~ 
também o·bri.ganàç-os a uma desatinação completa. 
Em suma, os indígenas ,fizeram uso de gás num 
ataque, e Oviedo y Va.ldez foi de opinião que 
os mesmos en1pregaram uma hábil maneira de 
g·uerrear. (8 ) 

(
4

) DOBRIZHOFFER, Martin, "An ac.count of the 
Abipon.es", \ vol. II, L;on.don, 1822, p. 359 . 

. ( 5 ) l\1~RT1US, Car.1 Friedrich Phil. v. "Beitrãge zur 
Ethnograph11e und Sprachenkunde Ameri,kas zumal !Bra1S.i
liens". Leipzig, 1867, p. 270. 

(6) DU TERTRE, " Histoire generale des Ant~lles". 
T. II, Paris, J.\.I. DC. L~VII, p. 404. 

( 7 ) NORDENSl(IõLD, Erland.. "Ind;anlif i Gr.an 
Chaco" . Stockholm, 1910, p. 123. 

( 8) "Delante de sua escuadron traian dos mançebos con 
f uego en unQs tiest,os. à m.anera de 1caçuelas en Ja una mano 
y -en la otra axí molido; y echábanlo en el fuego para que 
cómo estaban à s·obreviento, <lies.se el humo à los: chrispst ia
nos ·en las narices, l<> qual no les daba pequeno empacho, 
porque luego aquel sahumerio hace· desatinar é causa que se 
dien lnuchos e~tornudos". GONZALO FERNANDEZ DE 
OVIEDO Y V ALl)EZ, H istór)a General y Natural de las 
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Na Venezuela também, onde os indígenas pos
suíam aldeias ceroadas por paliçadas, os gases as.
fixian tes foram provàvelmente usados nos sítios, 
isto é, nas lutas de posição, embora já fôssem em
pregadas aqui, contra espanhóis de certa maneira 
enfraquecidos. Assim, as paliçadas são menciona
das aí por Oviedo y Valdez, Castellanos, Simon e 
outros. 

Os únicos autores modernos que conheço, ci
tando os gases vene11osos, são Crevaux (º) e Walter 
Roth. O primeiro escreve: 

A u dire du Capitaine Jean-Pierre, les vieux 
Oyampis vo1Llant a1rrêter l)ennemi, entouraient leur 
village d'1.tn cercle de f ei1,, (1º) oi/, ils jetaient des 
poignées de piment sec. II l'St impossible de com
battre quand on est pris d'un foi éternuement. 

Os indígenas Oiampis vivem na Guiana Fran
cesa. 

Por seu lado, Roth (11) relata duas estórias das 
Guianas nas quais há referência ao uso da fumaça 
da pimenta queimada. Na. primeira menciona que 
uma das duas irmãs havia sido morta por um mau
espírito .que depois passara a residir num tro11co da. 

Indias, Libro XXIV, Cap. III, Madrid, 1852, p. 219. (Axí, 
aji, pimenta. e.e.). 

(9) CREVA UX, J. "Voyage·s dans l'Amérique du Sud", 
Paris, 1883, pi. 271. 

(10) O t exto trás "fer", êrro evid·ente de "feu'' (C.C.). 
( 11 ) ROTII, Walter, E. "An inquiry into the animism 

and folk- lore of the Guiana Indians. "Thirtieth annual re
port of t he Bureau of Ameri<:an Ethnology. Washington, 
1915, p. 231. 

\ 
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árvore do algodão-sêda. Depois continua falando 
dos pais: 

"Então fizeram um círculo de fogo ao redor da 
árvore Komaka que a filha sobrevivente não teve 
dúvi.da em lhes indicar, e logo que as chamas come
çaram a crepitar, lançaran1 pimenta n.elas. Devia 
hav·er uma grande família de Yurokons naquela ár
vore porque, mal as irritantes emanações subiram, 
imediatamente precipitaram-se da árvore abaixo. 
um bando de pequenos macacos babuínos. Ati- · 
raram mais pimenta ao fogo e outros macacos, 
maiores, deixaram seus esconderijos _na árvore. 
Finalmente os pais lançaram as últimas po~ções d·e 
pimenta e, desta vez,. desceu o Yurokon, verdadeiro 
assassino da sua f ilh·a ma.is velha" . 

Yurokon é um demônio (12 ). Esta estória é 
caribe. Roth i·egista outra, similar, dos War
rau (13) • Nesta tambérn os demônio são mortos 
pela fumaça da pimenta v.ermelha queimada. Ter
mina do seguinte modo: - "O bando fêz uma 
grande coivara ao redor da árvore, lançando sôbre 
a fogueira uma certa quantidade de pimentas; êste 
procedimento fêz com que saíssem todos os babuí
nos Hebu, novos e adultos, os quais finalmente mor
reram, junta.mente com o velho e estranho avô dos 
babuínos Hebu, que foi o último a sucumbir (14) • 

Na verdade, antes de morrer, houve muito engasgo 
e muita tosse, e na sua ira mortal nos amaldiçoou, 

(12) O "Yurok·on" é genérico do tufão, furacão. Ver 
"EI Hurac::in", Fernando Ortiz, México-Buenos Aires, 1947. 
(C.C.). 

(13) l.c. p. 393 . 
( 14) Demônio. 
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afirmando que aquelas tosses e engasgas passariam 
a fazer parte de nossa vida. Com efeito é esta 
doença da pimenta que está causando tanto mal 
agora e dizimando os nossos filhos. Nós, indíge
nas Warrau, conhecemos esta moléstia há muito 
tempo como "tosse de babuíno", porém vós, os ho
mens brancos, ignorais isto e continua.15 chaman..; 
do-a coqueluche~" 

As estór1as em _que os demônios são dominados 
pela ação do fumo da pimenta vermeiha são, na 
minha opinião, de interêsse fora do comum. Que 
a pimenta vermelha tão importante nos encanta
mentos indígenas é natural, devido às suas quali
dades peculiares . 

E' crença comum, entre os indígenas, que os 
maus espíritos podem ser esconjurados com a fu
maça de certas ervas. Em minhas viagens vi 
exemplos disso entre os Quixuas, Aimarás e Cavinas. 

Outros exemplos poderiam ser encontrados em 
livros publicados mas isto me levaria muito longe 
do assunto. 

Os demônios, também, podem fazer uso da pi-· 
menta para causar mal às pessoas . Entre os vários 
demônios, mencionados por Koch-Grunberg (15) 

entre os indígenas do Nqroeste do Brasil, podemos 
apontar· o demônio piolho de plartta, Budiaúobo, que 
vive nas terras cuJ.tivadas pelos indígenas. ~le 
pisa pimenta torrada ·numa certa mistura da árvore 
Ambaúva (1G) e espalha o pó fino no ar, de modo 

(Hí) KOCH-GRUNBERG, Theodor. "Zwei Jahre unter 
den Indianern." _Z;'\\·eiter Ba.nd . B.erlin, 1910', p. 184. 

(16) Ambaúva, amba.úba, i.mbaúba, imbaíba, árvore-da
preguiça, torém, "Cecropia palmata", uma morácea (C.C.). 

Hans Sta<len , a1d-eia fortificada. 

VIAGEM AO BRASIL 
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que o mesmo atinge os olhos dos trabalhadores do 
campo. Provoca forte inflamação nos olhos. 

Não encontrei nenhuma outra referência sôbre 
o uso de gases venenosos entre os indígenas da 
América do Sul; quanto ao uso .dêstes gases pelos 
indígenas da América do Norte, vejam a descrição 
a.e Thevet, citada no fim do presente artigo. 

Tentei respirar fumaça de "aji'' mestno em pe-_ 
quena quantidade e fui atacado de tosse bem forte. 

"Aji", ou as qualidades desagradáveis da pi
menta vermelha quando queimada, em breve iria 
ser revela.da aos indígenas que cultivam a planta 
em larga escala . Foi apenas necessário que al
guém derramasse uma bacia de "aji" no lume, e a 
choça ficou imediatamente vasia de seus habitan
tes. As qualidades desagradáveis da fumaça1 devem 
ter sido perfeitamente conhecidas. 

Du 'fertre fala mesmo de um antídoto, ou para 
usar de um têrmo mod.erno, de uma "máscara de 
gás", contra a perigosa fumaça (1i). Falando da 
pimenta vermelha diz êle: 

"Sa graine sechee & mise sur les charbons ar
dens jette un·e fumée, qui ayant une fois gagné les 
narines, trouble, tout le corps, blesse la poitrine, & 
excite ine toux si fascheuse, que l'on perdroit la 
vie, si l'on ne sortoit pro1nptément de la chambre, 
óu si l'on ne se servoit de ce remede, que j 'ay appris 
à·un Portugais; car il i1'y a quà moüiller són mou
çhoir dans de bon vinaigre, & l'appliquer aux na
rin:es pour empescher de mauvais effet de cette 
fumée. '' 

(li ) Du Tel'tre1 1 .. c. T. II, p. 94. 
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Professor C. G. Santesson , de Stockholm, gen
tilmente enviou-1ne a seguinte informação sôbre o 
irritante ingrediente da pimenta vermelha. Cha
ma-se Capsaicin, e é considerado ingrediente co
n1um da ordinária pimenta vermelha, "Capsicum 
annuum" (e C. longum) e também da pimenta de 
Caiena, muito m.ais forte que a "Capsicum fasti
giatum", Bl (de acôrdo co,m Kobert, "Capsicu.m 
crassum'', Wild). Alguns também chamam a pi
menta vermelha d~e "Capsicum annuum", pimenta 
de Caien.a ou "paprica'' . A substância é descrita 
algumas vêzes como um corpo canforoiso, volátil, e 
noutras um corpo cristalino, sendo sua composição 
C9 H14 02. Todos os escritores são unânimes em 
afirma.r que Capsaicin é extremamente irritante, 
chegando mesmo a fazer bolhas na pele. De acôr
do com outra opinião, os vapôres desta substância 
têm um efeito extremamente irritante sôbre a mu
cosa do nariz . Não se sabe com certeza se esta 
opinião se refere à Capsaicin cristalizada ou a ou
tro ingrediente da droga, pois asseguram que ela 
também contén1 um óleo marron avermelhado, de 
gôsto amargo e irritante da pele, chamado Ca
psicole. 

Um ·alcalóide volátil pouco conhecido tam.bém 
apar-ece em pequena quantidade. A volatibili.dade 
dos ingredientes do "Capsicum" não pode ser con
siderada como volatibilidade à temperatura ordi
nária, porém somente quando aquecida, isto) é, com 
aplicação do pó ou fragmentos da droga sôbre car-.. " voes acesos. 

O prof. Santersson também me informou que 
as substâncias irritantes da pimenta vermelha, pre
sumivelmente não se transformam em vapor ao se-

' 

Thevet, 121., LES SINGULARITÉS DE LA FRANCE 
AN'I'ARCTIQUE. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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rem aquecidas como o álcool, · clorofórmio, etc. , po
rém num pó-muito fino que se espalha no ar. 

Falarei agora sôbre o· uso de paliçadas entre os 
indígenas. 

A distribuição das paliçadas na América do Sul 
é um aspecto de sua civilização que nunca foi per~ 
feitamente investigado. (18 ) 

As paliçadas, naturalmente, não podiam ser 
usa.das em qualquer parte desde que, para a cons
trução das n1esmas, era necessário a proximidade. 
de uma floresta. Assim não devemos esperá.r eri· 
centrá-las em grande parte das terras .do Oeste e 
do Sul, pouco aquinhoadas de madeiras na América 
do Sul. Além disto a construção de uma paliçada 
requer u~ grande número de homens, sendo uina 
tarefa de . considerável grandeza. As paliçadas 
existiram entre os Araucanos no Chile (1n, 20), 
séc. XVI; entre os Guaranis no Rio Paraguai, séc. 
XVI, (2 1), ao longo ·da costa do Brasil, (22, 23,- 24), 

(18) Outras reíerêncías podem s.er enc·ontradas em 
Waitz, Theodor, "Anthro·pologie der Na:turolker". T. III, 
Leipzig, 1862. . 

(19) História general de el Reync de Chile, Flandes 
Indiano . . Ediç. Vicufia Mackenna, 3 vols. ValparaiSJO. 1877-
78 (se.gundo l\Iedina, José Toríhio. Los Aborijenes de Chile . 
Santiago. 1882, p. 127). 

( 20) Ercilla y Çuniga, Aloniso <le. Jlrimeira e siegunda 
parte de la "Arau«'ana". Anvers, 1586, p. 9. 

(21) Schn1idel, 1 . .c. 
(22.) Sta,den, a.e. T. II. Caput. iiij (IV). 
( 23 ) Lery, Jean de. "Histoire d'un voyag-e fait en la 

Terr,e du Brésil, dite A1nerique. "Quatri-eme Edition. ( Ge
n eve). 160(). 

( 24 ) Soares de Souza, Gabriel. N•otícia do Brasil . No
tícia para .a história e geografia das nações ultramarinas. 
T. III, Lisboa, 1825, p. 277. 
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séc. XVI, entre os Jí1ries no norte da Argenti
na (25 ), séc. XVI, entre os Bauré, no Noroeste da 
Bolívia, séc. XVII, (26, 27), entre os Chiquitos da 
Bolívia, séc . XVI (28), na região onde atualmente 
fica a cidade de Mariaus (29 ) séc. XVI, perto do es
tuário do Amazonas (3º ), nos distritos marítimos, 
rios "llanos'' do Norte da Venezuela, séc. XVI (31

, 
32

, 

sa), no rio Apure, séc. XVI, séc. XVII (34
), perto do 

·---- ·-
(2;; ) Relaoión ·en sun1a de la Tierra y poblaciones que 

d.on Geronin10 Luís de Cab:oora gobernador de las províncias 
de los Juries ha <lescubrieto.. . 1572-73. Relaieiones geo-
gráf icas <le Indias . T. II, Ma.drià, 1885, p. 141. . 

( 2G ) Abregé d'une Re}acion E spagnole de la V·1e & de 
·Ia Mort du P ére Cyprien Baraze . Lettres e.dufuantes, X . 
Recueil. P aris IVI. DDC. XIII , p. 242. 

( '.!7) Altan1irano, Diego Francisco, História de la mi
sion de los l\1ojos . La Paz, 1891, p . 107 . 

( 2 ) Guzn1an, Rui Diaz de. Hi stória Argentina. Co-
leccion Angelis. T. I . Buenos Aires, 1836, p'. 103. , 

(29) Descubrinliento diel r io de las Amaz.onas segun 
l.a relación de Fr. Gaspar de Carvajal, por José T oríbio Me
dina. Sevilha. MDCCCXCIV, p. 48. 

(:30 ) Ortiguera, Toríbio de. J ornada dcl Rio M.araiion. 
N ueva Biblioteca de Autores Espafioles. T. 15, Madrid, 1909, 
p. 372. 

( 31) Oviedo y Valdez, l ~ e. Libro XXIII, Cap. XII, 
s. 254. . 

(32) Castellano.s, J_uan de . Elegias de Varones llust::-es 
de In<lias. Segunda -edicion. Bibli•oteca de Autores Espano
les. Tomo, Cuarto, ~1adrid, 1850. (Primeira edição 1589), 
p. 86, p. 131, p. 208. . . . 

(33 ) Sim·on, Pedro . Primeira parte de las i1~t1c.1as }11~
toriales de las Conquistas de tierra (firme en las ind1a.s r1cc1-
dentales. Parte I . Madrid 1627, p. 162, p. 243, p . 3i..8, 
p . 322. p. 3fl6. 

( 34) Aguado, Pedro de. H istória d1e Santa Marta Y 
nuevo r eino de Granada. Madrid, 1916-1917. T.· II, p . 259, 
p . 264. 

, 
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alto rio Meta, séc. XVI, (3G, 31;), no interior da Ve
nezuela, séc. XVIII (37 , 33 ), quase em tôda CoJôm-
bl·a se' c XVI (39 40 ui 42 43 44 e nas costas da ' . ' ' ' ' ' ,, 
Guiana, séc . XVII . ( 4;; ) 

O único viajante moderno que fala sôbre pali
çadas, segundo meu conhecimento, é Appun (46), 

que encontrou uma paliçada incompleta entre os 
indígenas Macuxi. no interior da Guiana . 

( Si:> ) Carvajal, Jacinto de. R·elacion del descubrircliento 
del Rio Apure. Le-on, 1892, p. 203, p. 211. 

(3ü) Castellanos, l.a. p . 217. 
( 37 ) Simon, 1.c. p. 177, p. 193, p. 287 (Os Operigua

sindianos, próx~mos ao alto rio Meta). 
( 3R) H.elac~ones geográficas de la G,o·hernaicion de Ve

nE-zuela ( 1767-68) -con prologo y notas de D. Angel de .Alto
laguirre y Duval.e . Madr:Ld, 1909. Viage del Excmo. Sefror 
D. Josef Sola no, p. 278. 

( 39 ) Gilij, Filippo S!llvat-0r e> Saggio di Stioria Ameri
cana.. T. II . Roma . MDCCLXXXI. 

( 10) Oviedo y Valdez, l.c. Lib . XXVI, Cap. XXIII, p . 
389. Lih. XXVII, Cap. VII . p. 446.. 

('' 1) P iedrahita, Lucas F·ernandez. História general de 
las conqu~stas del N uen-0 Reyno de Granada . Amberes, 1688. 
Lib. III, Cap. . III., p. 82. Lib. IV, Cap . V . p. 137. 

(42) Cieza d·e L e-on, Pedro de. The Travels of ... 1532-
50. Ha.kluyt Society. Vo.l. 33 . London MDCCCLXIV, p. 
~· o, p. 76, P. 104. 

(48) Xeres, Fran'.'.isco <le. Conquista del P eru (1534), 
Co11eccion de librüs que tratan ide Ameri1ca r.a!I'os ó curi·osos. 
T1omo primero, Madrid, 1891, p. 25. (Primeira edição Sevilha, 
1534). 

( 44 ) Samanos, Juan de. Re.J ac~:1on de los prime<ro.s des
cubrimientos de Francisco Pizarro y Di.ego de Almagro~ sa
cada del Códice número . ..CXX de la Biblioteca Imperial de 
\

7icna. Ooleccion de ~·ócurnentos ·inédit o.s p.a•ra la história 
de E spafia . T . 'l . Madrid, 1884, p. 194. 

( 45) B:•et, Antoine. V>0yage, de la France equinoxiale 
en l 'isle de Cayenne. Pari·s, DC. MLXIV. p. 355 . 

("º ) APPUN, Carl F erdinand, "Unter den Tropen". 
T . II . J ena 1871, p. 368. 
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Os curiosos fortins dos Jivaros não são paliça-· 
das; são de uma construção bem diferente. (47, 48, 4v ) 

Rivet os descr.eve da maneira seguinte: 
"Quatre énormes et robustes poteaux de 25 metres 
de haut, choisis parmi les arbres les plur1 résistants 
de la forêt, supportent une petite chambre carrée 
de 3 metres de coté, à plancher de bois résistant, à 
to.it analogu.e à celt1i des mais,ons, entourée d'une 
paroi de chonta et de ca.fía sur une hauteur de 1 
metre une grande échelle y donne acces. ,, 

A afirmativa de que os indíg,enas Mundrucus 
possuíam uma espécie de fortim é errôneo ( r-0). 
Êles tinham apenas urna espécie de edificação en1 
que os homens dormiam e guardaVáin as armas, isto 
é, uma "casa de hon1éns'' típica. (51) 

Na época da, descoberta da América os Quixuas 
e os Aimarás não usavam pailiçadas porém fortal·e
zas de pedra e tijolos sêcos ao sol, denominados ado
bes. O país era em geral pobre de florestas e mes,
n10 as régiões florestais não apresentavam. condi
ções suficientes para a construção de paliça,das. 
Na descrição de. paliçada& em diferentes zonas da 

(4i) VACAS GALINDO, Enrique, "Nankijukima". 
Ambato, 1895, p. 68 . 

('18) Memória de Viaje del senor Mes·ones Muro. Lar
rabure i Correa. C·oleccion de documentos oficiales referen
tes .à Lore.to. T. II, Lima, 1905, p. 203. 

: ( 49 ) RIVET, Paul. "Le.s Indiens Jibaros". Extrait de 
l' Anthr9p·ologie. T. XVIII. T. XIX. Paris, 1908, p. 72 ( 618). 

· (50) .HERNDON, Wm, Lewis. · Exploration of the valley 
of the Amaz·on. 'Vli ashington 1854, p. 314. W AITZ, Theodor. 
Anthx:opol-0gie der N aturvolker. T. III. S. 442. 

(51) Tocantins, Antônio Manoel Gonça.Jv.es. Estudos 
sôbre a tribo "l\1undurucu". Revista T~rim1ensal. T . XL. 
.Ri<> de Janeiro, .1877. p. 73. 
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Amériéa do Sul, podemos obter um bom número de 
pormenores sôbre as mesmas. 

Ercilla ( 5~ ) canta louvores às paliçadas dos 
Araucanos que parecem ter tido o caráter de praça
forte ( '>3). Latcha,n1, que é bem versado na velha 
literatura do Chile, escreve sôbre estas paliça·das: 
- "Mais tarde tornaram-se exímios construtores de 
fortificações. Estas eram geralmente construídas 
sôbre uma peq11ena colina, em forma._ de quadrado, 
sendo empregados fortes troncos de árvores,, pla.nta
dos ·em sentido· vertical no so,10. Dentro desta cêrca 
havia outra ine11or que formava o reduto verdadei
ro, arranjado em forn1a de paliçada com orifícios 
para atirar flecha-S. Numa grande extensão, do 
lado de fora, o chão estava cheio de fossos e bura
cos, levemente cpbertos com ramos de árvores e 
relva, no fundo dos quais. estavam enterradas afia
das estacas . " (''>4) 

Staden (155 ) dá uma desc.rição muito interessan
te de duplas paliçadas dos Tupinambás. A 1pali-
, __ _ 

(52) Sena.lado el lug.,ar, hecha la traça, 
D·e poderosos arboles l·abrados 
Cercan una quadrada· i anchai plaça, 
En valientes 1esta,cas affirmado·s, 
Que a los defuer.a impid.e ·i em.baraça 
La entrada y combat:r, porque guardados 
Del muro, los de dentro facilmente 
De n1ucha se defie.nde poca g;ente. 

('ERCILLA, 1. c. p.. 9) . 

( 53) lVIEDIN A, J-0sé 'J~oribio . Los Aborijenes de Chile. 
Santiago, 1882, p. 128. Citando Rosales. 

( 54) LATCH.<\.1\1:, Ricardo. "Ethnology of the Arauca
no.s". The J-0urnal -0f the Royal Anthopologiieal Institute 
of Great Britain and Ire,}and. ·v,01. X.XXIX, London, 1909. 
p. 363. 

(55) STADEN, 1. e . T. II, Caput. IIIJ. Substituí o 
text-0 alen1ão pela versão brasileira ( c. c.) . 

. -
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çada inter11a era evidentemente compacta e pro
vida de aberturas; na paliçada exterior as estacas 
estavam enterradas numa distância tal que tor
nava impossível um homem passar restejando en
tre ·2las. 

Os defensores ficava.m dentro da paliçada in
terior, onde estavam bem protegidos e podiam, ar
mados de arco e flechas, matar qualquer pessoa que 
tentasse penetrar na estacada exterior. O mate
rial usado nestas paliçadas, que tinham mais. ou 
menos l O pés de altura, era tronco de palmeira. 

"São também inclinadN; a fazer fortificações 
ao redor das suas ca.banas; e o fazem assim: er
guem, ao redor das cabanas, uma cêrca de troncos 
rachados de palmeiras. A cêrca costuma ter bra
ça e meia de altura, e fazem-na tão junta que ne
nhuma flecha possa atravessá-la . Deixam umas 
aberturas pelas quais atiram. Ao redor da cêrca 
fazem outra cêrca de varas grossas e compridas, 
porém não as coloca.m muito cêrca uma da outra, 
apenas tanto a não deixar passar um hom,em ." 

Lery (36), diz claramente que somente algumas 
aldeias Tupinambás, e estas situadas na ifronteira, 
possuia.m paliça.das, as quais tinham cinco ou seis 
pés de altura. Diz também que ditas aldeias eram 
circundadas por estacas de pontas afiadas. Soares 
de Souza ( ií7), que também fala detalhadamente 

(-'.!H ) LER Y, 1. c. p. 236. 
( 57) SOARES DE SOUZA, 1. e. p. 277: - "se estas 

al<leas estão em frontaria de seus contrários, em lugares de 
guerra, faz êste gentio d·e roda da aldea hum a cer ca cLe páo 
a pique muito forte com suas portas, e ~eteiras, e afastado 
da .cerca vinte, e trinta paln1os, fazen1 de redor <leUa huma 
r ede de madeira com suas entradas de f ó.ra para entrar ella, 
e a cerca, para que se lhe os contrá1·:os entraren1 t!entro, 
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sôbre as paliçadas dos Tupinambás, diz que somen
te as aldeias das fronteiras eram protegidas por 
paliçadas. 

Schmidel C' s), dá uma descrição· minuciosa das 
paliçadas que cercavam a aldeia de Lambaré dos· 
Guaranis (Cários) . Disseram-nos que a aldeia 
era cercada por unia dupla paliçada, formada de 
troncos mais grossos que a cintura de um homem. 
Erarr1 enterradas com uma profundidade de seis· 
pés, e tão altas que um ho·mem tinha de usar a 
ponta da espada para alcançar o tôpo. Além da 
pali.çada externa havia fossos profundos, e numa 
distância de 15 pés da estacada, buracos de regular 
tamanho e profundidade, bem cobertos com ramos 
de árvore nos quais estavam escondidas afiadíssi
mas estacas . 

Schmidel ain.da 11os dá descrição de uma pali
çada tripla ao redor da aldeia Cário, perto de .As
sunção, chamada por êle Froendiere (5º). Para 
dominar esta aldeia os espan.hóis fizeram uso de 
grandes escudos feitos de pele de tapir. 

As paliçadas que Nuf.lo de Chaves. encontrou 
entre os Travasicosis, em Chiquitos, eram evidente-

e lhe sairen1 ao recolher, se en1baraçare.n1 de 1naneira, que 
os possã.o f lexar, e desbarataT, como .aiconte.ce inuitas vezes". 
Ver também à p. 296. 

(iiS) Schin1idel, 1. e. p. 173. O interes.sante livTo de 
Schinüde·l é abundanten1ente ilustrado. l!:le parece, apoiado 
nas ilustrações, crer na exíst ência <le. u1n outro povo :fóra os 
indígenas Guaraní, possuindo paliçadas no Rio da Prata, 
mas Lafone Quevedo r ecomenda precaução com os desenhos. 

• Prólogo da edição espanhola de Schmidel, p. 69. As ilus-
traçõ1es do livro de Schn1Í'del provém de Hulsius, (Nurem
berg, 1599) , na edição que fêz de suas viagens , 

(30) Schmi-de1? 1 . e. p. 23(} , 
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mente cercadas por um fosso com afiadas estacas 
oct1ltas no solo. (60) 

Das paliçadas dos Baurés não possuímos ne
nhum porm·enor (61, 62 ) • Não há nenhum vestígio 
de ,paliçadas na Bolívia Oriental, porém restos de 
fossos que .cercavarr1 as aldeias ainda podem ser 
vistos em vários lugares. Um dêstes., de tamanho 
considerável, existe, por exemplo, em Matucare, no 
Rio Guaporé. · Ele deve ter protegido a aldeia, com 
tôda a certeza, do lado de terra. Os campos cul
tivados também estava1n, provàvelmente, cercados 
por esta.cadas. 

Poucos são os pormenores que podemos inferir 
da descrição das paliçadas, mencionadas por Gas
par d·e Carvajal ( 6·~ ) nas vizinhanças de l\ianaus. 
Uma aldeia que Orellana e s.eus comp·anhei.ros ten
taram conquistar estava aparentemente cercada 

. " por uma paliçada, com uma entrada apenas. 
As fortificações que os espanhóis encontraram 

no estuário do Amazonas, durante a expedição de 
Aguirre, o Tirano, eram inteiramente diversas das 
paliçadas co-miuns (6·1) • Eram verda.deiros edifícios 

( 60 )· G 1 10<) uz1nan, . . c. p. 0. 

( lõl) Lett.res edif iantes~ 1. c. 
(62) Altamirano, 1. c. 
( 63 ) Gaspar de Ca.rvajal , 1 . c. p. 48. 
( G-1) ORTI G UERA, 1. c. p. 372: - ·"por -este puert-0 

y ensena.da arriba dieran ·Con unas casas fuertes armadas 
sobre gruesos y · recios estantes que teni.an hincad-os en el 
p'l"op.rio cabo desta ensenada de ri-o ó ~stero que por 13.Ui Ee 
hacia, ·en tal manera que no s10 podia- desembal'car por otra 
parte que por alli, por ser la r ibera de inucha altura, llena 
de cieno, iy: ·en l'O más. alto grandes e,spesura.s y malezas de 
canas y arbole<las; s1obre estos €·stantes ó pil,ares estaban 
unas salas de tablas <le paln1as bravas, y .cereada.s à la re
donda de la propria tablazon1 con rpucha~ tr·on~ra:s -y ven· 
til-nas , " 

\ 
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de madeira, bem fortificados; . as casas eram cons
tru.ídas sôbre estacn.das, com grossas. paredes de 
troncos de pa.Imeira, com orifícios em sentido hori
zontal. 

As paliçadas que Solano encontrou nos meados· 
do século XVIII entre os indígenas Gui.punavi, no 
alto Orenoco, estão descritas nas "Relacio11es Geo
gráficas de V-enezuela" (65). Os postes tinham um 
pé de g·rossura, e estavam colocad.os bem juntos um 
do outro. Entre um poste e o·utro havia um ori
fício numa altura de três pés do solo. Cinco jar
das (varas) (66), acim.a do solo havia uma balaus.
tra.da interior, da qual se podia atirar sôbre a pa
rede. Ao .redor da paliçada corria um fosso pro
fun.do no qual estavam colocadas afiadas estacas, 
untadas com forte veneno. . 
· Gilij (67

), também descreve uma paliçada dos 
mesmos indígenas, a qual possuía sómente uma en
trada visfvel para estranhos. Os Guipunavi, con
tudo, tinham outros lugares por onde podiam pe
n-etrar nas paliçadas. Gilij também se refere às 
citadas balaustradas interiores, nas quais eram co
lo~adas sentinelas em certos lugares bem protegi
dos. Dentro da paliçada havia duas construções 

--·--
(G5) 1. e. p. 278: - "Estos indios fortifican sus pue

blos con un recinto de -estaica.da.s gru•esas de un pie de diâ
metro y unida y abren entre cada dos estacas aspill(eira.s1 à ~a 
altura de tres pies y à ti·-es varas de alto, cor.ren una ban
queta inte.rior, ,de donde por cima de la . muralla tiran tam
b:·en al enünig-0. Cir.cunda à 1esta :fortifica.cion paTa la cual 
aprove,chan la del terreno un profundo f o,so de cu neta y en 
el ponen por abrojos unas punba:s de. maidera durisima enve
nenadas, que con10 los indios. van descalzos .. . " 

( 66 ) Vara, O. 8359 metros. 1. 1 O m . , no 13rasiL 
( 67) GiliJ, 1. e. p. gl~, · 
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com paredes de barro, que pa,recem corresponder àrs· 
pali.çadas interiores da.s construções dos Tupinam
bás ~ de outras tribos. Gilij diz que tôda a cons
trução não tinha mais d·e que 150 palmos de diâ- . 
:metro. 

· O mesmo autor também descreve detalhada .. 
mente um fortim dos indígenas Maipúri, no rio 
Tea:pu (63). Ela era protegj1da apenas de um lado 
por· uma ·esta.cad.a, idêntica às dos indígenas Gui
punavi, ·embora um pouco mais baixa. 

A entrada., onde havia uma ponte Ievadiça que· 
podia ser levantada, parece, na opiniã.o de Gilij, ter 
consistJdo d.e dois pares de estacas verticais, entre 
as q·ua.is pesados toros foram col;ocados. Gilij diz 
que ·elas era.m como a entrada de um dos nossos 
"currais de ovelhas" (69). Dentro da entrada es
tava uma pequena cabana murada. Nos lados 
restantes., o local era protegido por um bosque es
pinhoso de uma espécie de bambu, que Gilij deno
n1ina "Guàdue". Se os defensores achassem qu.e 
o recinto ia ser toma.do, desapareceriam imediata
mente por meio de cavernas subterrâneas. 

As paliçadas mencionadas por Ja.cj_nto de Car
vajal . (7º ), nos meados. do século XVII, no :Rio· 
Apure, na Venezu·ela., eram construídas sôbre ou
teiros que davam para o rio. 

. Uma pecularidade de algumas das paliça.das 
erguidas perto ·da costa da Colômbia e da Vene
zuela, era que estas 0onsistiam de árvores enraiza
das, pJ.antadas tão jl1ntas que formavam uma forte 
estacada. Isto pode ser visto claramente nas des-

(68) Gilij, 1. -e. p. 220 .. 
(69) Mandrie. 
(10) J~:cint'O de Carvaja11 1. ç : 
' ' ~ . 
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crições de Oviedo y Valdés (71
). As árvores foram 

dispostas tão reunida.mente que ninguém poderia 
p·assa.r entre elas . 

Estas paliçadas na Colômbia e Venezuela, que 
Oviedo y Valdés descreve, eram evidentemente mu
ros obtidos pela junção de árvores, de considerável 
grossura. Creio mesmo ser provável que as p.ali.-. 
çadas originais eram simples sebes. Como exem
plo, podemos1 citar os Júries (72), no Norte da .Ar
gentillá, que tinham aldeias inteiras protegidas p·e
las cêrcas de cactus e de outras árvores, defend·en
do-as de possíveis assaltos súbitos. (73 ) 

Herrera (7 4 ), ta.mbém, viu no norte da Argen·· 
tina, estas cêrcas de cactus e árvores espinhosas . 
Estas cêrca.s era.m uma proteção co·ntra ataques 

(7 l) OVIEDO .Y VALDÉS, 1. c. T. li, p. 254 (p·erto· 
de Cumana) . , p. 446: - "'fodas l•os mas. d·~ los puebJ.os que 
f ie. ha.n ·<l'~.cho, están cereados de muros, árboles mllly gruesos 
é illeno·s cíe espinas l:as ra.mas é troncos dellos, é muy es
pess-0·s é juntos, é son plantados é pue . .;;to.s- à mano· cün tanto 
ir,tervalo uno de iotro, quand-0 los plantan, quanto sabem. por 
experien.cia que cr,esciendo pueden despues ieon el tie1mpo 
engrossar; é despues que ha cres<cid·o todo lü que pueden tan 
apretados, que eintre u>n árbol é otro no puede caber un 
hombre. Y en cada cer>ca. hay <los órdene::y de ár'boles ó ren
gles, com-0 murio é contra1nuro, y entre la una cerca. é la 
otra qued,a un vallejon ó ba.rbacana de cinco o seys piés de 
ancho, todo á la redonda. E tie·nen sus puertas é oontra
puertas d-0~de les convi·ene, (Distrito entre Santa Marta e 
Cartag,ena) . 

(72) N•o·me genérico pa.rà muitas tribos. De acôrdo 
com Boman :os Juries Cabr·era falam identicamente aos (}o
me·chingons' da Se.rra de Cordoba. BorJnan, Eric. "Anti
quités de la region Jandine d·e· ia République Argentine et du 
Desert d' Ataca.ma". T. I. Paris, MDCCCVIII . 

( 73) Ca.brera, "Relaciones ge•ográficas de índias", 
1. e. p. 141. 

(74) Antônio de IIerrera, '' D;es:cr ipcion de las jndi:as 
gc·id~nta!~~": Ca.p. ~XI~ Madrid1 17~~(}, 



• 

' 

38 ERJ_,AND NORDENSKIÕLD 

inimigos. A fortificação acin1a referida, entre os 
indígenas Maipú.ri, só era protegida em certos pon
tos por aglo~era,dos de plantas de espinho. Schmi
del (75), também menciona uma ald·eia ao norte do 
Chaco que era protegida por uma cêrca idêntica, 
de altura considerável, inteiramente de plantas es
pinhosas. 

Em alguns lugares era impossível colocar pali
çadas, e daí a construção destas defesas formadas 
de troncos enterrados no solo. Oviedo y Valdés, 
descrevendo, as paliçadas no distrito entre Santa 
Marta e Cartage11a, diz que os troncos . e ramos das 
árvores estavam cheios de espinhos. Das paliça
das das tribos perto de Cuma,na, êle diz que as, plan
tas espinhosas eram colocadas entre os tron.eios (7ª) . 
Em suma, os indígenas usavam de verdadeiras cêr
cas de arame farpado naturais, para evitar que os 
inimfg,os atravessassem as paliçadas ou subissem 
por elas . 

Barricadas temporárias, feitas de plantas es
pinhosas, foran1 usadas pelos indígenas em vários 
lug·ares. Em minhas viagens ouvi falar sôbre elas 
entre os Chiriguanos, assim como entre os indíge
nas do Alto Guaporé, do lado brasileiro . Quando 
os Chiriguanos sei revol taxam pela última vez na 
última d.écaç~a do século. passado, fortificara{n-se 

, 

- ---
('li ) · Schmidel, 1. c. p . 260. 
( 76) "Este pueblo Jlamado Anoantal es sol1a:m.ente los 

palaçi·os é apossenta1nlientos deste safí-0r, y cercado de tres 
muro·s .de unos árboles gro.sísin1os pu,e1st-Os á mano y nasçidos 
y en muy buena órden, y entre ellos entretexidos unos cor
dones de espinas é con tres puertas 'Por donde enitran é sal1en, 
y están muy f uertes aquell•os adarv'ês ó muros", OVIEDO 
Y V ALDÉS, 1. c. T. II, S. 254. ('a aldeia indígena dos 
Guaramenµ} s . $.im'On d~scre.ve ª mespia algeia. p. 243) . 
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em Curuyuqui, perto de Ivu, com barricadas de 
árvores espinhosas e outros expedientes semelhan
tes. (77 , 77-A) 

Jua.n de Castellanos (78 ), que também descreve 
as paliçadas da Venezuela, faz distinção entre as 
~·----

(77) Ver Angelico Martarelli, "Adicion a la história del 
colegio de propaganda fide de Potosi y sus misiones''. P o
tos i, 1899. 

(7í-A) "E quando acontece nam pode1~em logo entra-
J,o.s por alguma cerca de madeira lhes ser impedim·ento que 
eles têm orredor da · aldêa pera sua defençam, f azem outra 
semelhante algurn <tanto sep+ara,da da mesm•a aldêa e assi a 
vão 'chegando cada noite ·dez, doze passos, até que hum dia 
âmanhec,e pegada com a ,dos oonitr ários, onde muitas vezes 
se acha.m t am vizinhos que vêm a quebrar 1a.s cabeças eo·m 
páos que arremeçam huns aios ,outr-0s", PERO DE MAGA
LHÃES GANDAVO, "História da Província Santa Cruz", 
133, Rio de Jane:ro, 1924. A HISTóRIA de Gandavo f iOi ~m
pr~ssa :em 1576 e Tegista informação de po·ssíveis 4 ou 5 
anos .anteriores a esta data. E a primeira menção de cêrcas 
empr1egadas pelo atacante, di&pondo-as numa aproximação 
constante, ·até .estabelece.r oontato direto com 'Ü inin1igo, 
assaltado· na aldeia (e. e.). 

( 7l'l ) Castellanos, Juan de, 1 . c. p.. 86. 

Aquestos dichos f uertes ó carcados 
'l'ienen seiie.ros para su def e.nsa 
De grosísis1nos árboles plantados, 
Donde la verde rama se, condensa; 
Unos deS1pué~ de otros ordenados, 
Con ma,g vigor de lo que nadie piensa, 
Pues aquel gran grosor que lleva hecho 
T l•ene de dura1~ión prolijo trecho. 

Otros palenques hay mas estendidos 
En muchos <lestos campos y zavanas 
No de plantas de árboles nacidos, 
C,01110 las otra,~ cercas mas ancianas ; 
Sino ·de palos .muy f ort.aleC'!tlos, 
y cada cual icon dos ó tr,es andanas, 
Con la cinta espe.sas de bejucos, 
O c<;>rreQsas yedr~s d-e arcabuc<;>s, 
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estaca.das de árvores e aquelas construídas de tron
cos en te·rrados no solo . 

E' de interêsse notar, conforte a.firma Castella
nos, serem as pa.Iiçadas de árvores plantadas, muito 
mais velhas do que as constituídas de troncos en
terrados, e aqui êle está inteiramente oerto. 

Spira (von Speier) encontrou uma aldeia in
dígena cercada por uma paliçada nas imediações do 
Rio Meta.. Esta aldeia estava situada numa ele-

- vação. A paliçada era construída de to,ros e tron
cos ·de palmeira espinhenta, colocados a curta dis
tância e com orifíctos abertos bem perto uns dos ou
tros. Do lado de fora havia um fôsso onde esta
vam enterradas estacas afiadas. Cobrindo o fôsso 
havia uma delgada cobertura de terra, de tal modo 
disposta que era n1uito difícil descobrir a. armadi
lha (79

). Os espanhóis não conseguiram tomar 

·d. 131: Amparados los indios belicosos 
Con cer·ca de t1-ies cercos .estendid!Qs, 
Cada cual de n1aderos po:der-oso.s, 
Profundos y al cortar endurecidos 
Con yedras ó bejucos correosos, 
Unos con otros b:en fortalecidos, 
Y en torno d.e las cercas de mader os 
H oyos para m.et.er se los flecheros. 

( i'9 ) · "Den1as de la natural fortaleza q tenia el pueblo 
en su aisiento, ·estaua cercado de una empalizada no muy 
alta, p1eiro de ma dero.s gruessos, .troncos espin>01so•s die pal
rnas, tan juntos, y apretad«>s. unos co otros, que apenas se 
podian vier por entre inedu.as los de dentro: estauan a tre
chos .sus troneras por dõde disparar f lechas. Rod:eauai est a 
cerca otra de una honra caua, <lentro de la cua l estauan es
pessas va.ras hincadas en el su1:lo cõ la'S puntas para arriba, 
tos-ta<las, y agudas, cubierto t ooo el barranco por encima de 
unas pequenas var.as que sustentauan un delgado tez de 
tierra, sobre la qual 1S1en1brada aJguna yurua en pall't es, oon 
que s~ disi1nuLaua1 de t~l manerÇt la trampa

1 
que quien i1Q 
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êste bem fortificado reduto. Um de seus homens 
caiu dentro do fôsso, porém teve a felicidade de fi
car entre duas estacas, -esca.pando de uma morte 
horrível. A esta fortificação os espanhóis deram 
o nome de Salsillas, proveniente do forte s·a1sas, na 
Espanha, fronteira com a França. 

No século XVII algurnas aldeias da costa da 
Guiana C;º) tinham-paliçadas dup~1as. No século 
seguinte, contudo, já · estavam quase fora de 
11so (8 1) • A paliçada incompleta que Appun en
controu entre os indígenas. Macuxi (82), consistia 
de estacas de 20 pés de comprimento, enterradas 
no solo, com apenas algumas polegadas de espaço 
entre elas. Eram amarradas com grossas traves . 
Tôda a paliçada era inclinada para dentro, sendo 
evitada sua queda por meio de escoras fortes e re
sistentes. O fato da paliçada ter esta inclinação 
tinha a dupla finalidade de permitir uma melhor 
ponta.ria, e tan1bém de proteger ainda mais os 
guerreiros que €stavam dentro da mesma. 

No interior da Colômbia, no tempo da con.quis
ta espanhola, (começos do século XVI), o uso das 
patliçadas era muito comum . Os Xibxas., em Bo
gotá, tinham um fortim de grossos troncos no co
raçãe; 4a aldeia . e~ª ) 

A €stacada tinha 15 pés e cêrca de 2 . 000 varas 
·de circunferência. Como proteção contra · o sol e 
• 

1.a sabia, no diera en que ·estaua alli, sino es a su costa, 
dcspues de au.er cay<lo . Que aunque estos natura1es erã 
baa-bar-0s, e n otras cosas, en su comodidad, y su defensa , no 
auia Ta posa s mas arteras de ellas", Simron, 1 . c. p. 177. 

(SO) Biet , 1 . c . p. 355. 
(31) Pierre Barrere, " Nouv~ll e Relation de la France 

equino.xiale'', Paris, lVI. DCC. XLIII , p. J 65. 
(8:! ) Appun, 1. c. p. 368. 
(33) Pi•edrahita, 1. c. p. 137. 
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a chuva, a dita paliçada era coberta por um tolde 
de tecido de algodão grosso, oom 5 varas de lar
gura, : e protegia tôda a defesa fortificada. 

Cieza de Leon . menciona paliçadas em várias 
partes no oeste da Colômbia. 

Falando sôbre estas fortificações na província 
de Arma, diz êle: - "Êles têm grandes fortalezas 
construídas de grossos troncos arrancados pelas 
r..aízes, que são colocados €·m número de 20, em fi
leiras, co·mo uma rua, no centro da qual, tem ou 
tinha, quando visitei o. locat, uma plataforma alta, 
bem construída das mes1nas árvores com vários de
g-raus, onde eram. oferecidos sacr1fícios" (84 ) • Das 
paliçadas que os indíg·enas possuíam em Pozo, le
mo§: - ''Nas.,portas das casas haviam grandes pali
çadas e outras. ·defesas, construídas de troncos rijos, 
e!}'tre ··os quais havia largas táboas cobertas de pe
qu'en,?ts hastes, de modo que era impossível os es
panhóis passarem por elas nos seus cavalos''. (85) 

_yi~ d.e regra, naturalmente, :as paliçadas cons
titui?-m· proteç.ã-0 contra assaltos inimigos. Entre
tanto, em vários lugares., serviam de defesa contra 
as feras, especialmente os jaguares. Cieza de Leon 
diz que êste era o caso e1n Cali, na Colômbia (86 ) •. 

No país do chefe Vrraca, perto da Serra Verágua, na 
AméFica Central, quando Fra.ncisco Compafton en
trou na região, em 1522, as .aldeias indígenas, de 
acôrdo com Herrera, eram circundadas por paliça
das. Os espanl1óis pensavam que os in.dígenas as 
haviam construído como proteção contra os seus 
inimigos de Espanha, porém na realidade elas, há 

(S4 ) Ciez'.a de Leo'.n, 1. e. p. 'iO. 
( :35) . Cieza de Lel()'n,. 1. e. p. 70. 
(8H) Ci,eza de Leon, 1. e. p. 104. 
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muito, protegiam suas aldeias contra os jagua,
res; c 37' 88 ) 

A questão é a seguinte: - Eram as paliçadas 
um elemento de cultura genuinamente indígena? 
. Pode parecer curioso que eu levante esta ques-

tão, sabendo-se da existência de proyas tão antigas 
de paliçadas, não só na América do Sul, como na 
América Central €1 na América do Norte. Contudo, 
devemos lembrar-nos que as ditas fortificações fo
ram usadas pelos primeiros conqu,istadores, e que 
qs indígenas, em vários lugares pelo menos, não ti
veram nenhuma i1otícia d~las senão em era post
colombiana. Porta.n.to a pergunta parece merece-
dora de consideração. · . 

Tambén1 enten·do qu'e, especialmente nesta 
hora em que a distribuição geográfica dos elem·en~ 
tos CiUlturais, é usada para as espécies de estudos, 
gra.ças aos traball1os de Graebner e do Padre 
Schmidt, é importante conhecer sua história após 
Colombo - d-e outra maneira estaríamos fadados a 
tirar conclusõ·es inteira.mente errôneas. Assim sa-

. ' . 

bemos qu-e n.ão é possível asseverar com absoluta 
certeza se a pana.na já existia antes de Colombo .. 
Do mesmo modo, não acho que esteja absolutamen
te provado que· o bodoque (Pellet-bow') não tenha 
sido introduzido na América do Sul depois de Co
lombo, pelos portuguêses vindos da índia. Esta 
arma bastante característica não é mencionada por 
11inguém antes de Dobrizhoffer, e contudo possuí:-

'( 87) Antônio de Herrera, "História General de los 
Hechos de los Castellanos en las Islais· y ;fierra Firm•e del 
l\1aP Oceano". Madrid, 1726. Deca.da III. Libro III, C~tp. IX. 

,. ( 88 ), Há interessantes pormenores sôbre 'paliçadas na 
~olôn1bia, em Aguado, 1. e. nos manuscritos rec.-enteinente 
impressos. · · 
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mos trabalhos inais antigos e mais pormenor~zad_?S 
dos. lugares onde êle agora existe, e nos quais nao 
é registado. 

Co,m que certeza podemGs afirmar que os indí
genas Onas não aprenderam co~ os Eu;opeus a 
obter fogo com piritas e pederne1ras? Ate onde ~s 
Europeus introduziram o uso do cachimbo na Ame
rica é outra questão de grande interêsse. Cert~.
mente ·existia na América do S'ul, nos tempos pre
colombianos, porém também é provável que os Eu
ropeu_~ espalharam seu uso, depois da descoberta da 
Amértêa entre tribos que até aquela época nunca 
tinha·m ,h.uvid'O qualquer menção, sôbre isso. O a:_co 
u.sado por várias tribos para a limpeza do algodao, 
foi provàvelmente introduzido na América em tem
pos post-colombíanos; po1rém não há certeza abso
luta sôbre a matéria. 

Em que parte da América, por ex~m:plo, é o 
tambor de couro um elemento cultural• ind1gena, e 
em que pa,rte foi êle introduzido pelos europeus ou 
pe:os negros? Os indígenas Oro.águas ap~e~deram 
com os povos da Europa o uso do m_?sq~1~e1ro, ~~ 
fo:rma que é usada no Amazonas, ou eJ..e e invenç~o 
·dos selvagens? Não foi senão na última parte do se
culo XlX que seu uso foi aplicado pelos explorado
·res europeus e sabe-se que os Omágucts já usav~m 
.esta proteção há muito tempo. Em que parte e o 
·anzol um elemento c·ultural puramente indígena? 
·Que espécie -de remo os indígenas copiaram dos ne
gros? Muitas perguntas idênticas podiam ser for
muladas . 

Não é senão depois de investigações históricas 
a respeito de elementos culturais que podem provir 
dos europeus ou dos negros, que podemos empre
gar êstes elementos para a solução de problemas 
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antropo-geográficos (89). Esta é a razão por q~e 
fiz uma indagaçã,o tão detalhada e um exame tao 
compl,eto da pergunta: - se ~s paliça~as ifepres~n
tam um elemento cultural pre-colomb1ano ou nao, 
embora para muitos seja evidente serem elas legi
tima1nente indígenas . Quero também esclarecer 
como será difícil responder uma tal pergunta, em
bora sôbre um elemento cultural como as paliçadas, 
a respeito das quajs há tanta informação, minu
cios.a, na literatura do século XVI. Há m.uito para 
ser dito em ambos os lados. 

Parece que a existência das paliçadas nas al
deias amazônicas, já no tempo de Orellana, é uma 
prova ·evidente que t ais fortificações eram usadas 
pelos indígenas antes d·e terem ciênc1a da.s m€smas 
por intermédio dos europeus. Isto não é certo, 
contudo· pois a influência européia já se fizera sen-, -
tir há uma boa distância no alto Amazonas, antes 
desta época. Assim, Gaspar de Carvajal, que, como 
sabemos, tomou parte na viagem de Orellana, des
crevendo-a em detalhes, relata qu·e viu rabeca de 3 
cordas, entre indí.genas do baixo Amazonas, arra
beles' ' (9º), na parte do estuário. A maioria das 
autoridades americanas a.ssegura que os indíge11as 
não conheciam instrumentos de cordas, nos tempos 
pré-colombianos, en1 qualquer parte da América: 
nem mesmo entre as tribos civilizadas do México e 
das Américas Central e do Sul, não há qua!quer 
mencão de instrumentos musicais dêste tipo, (cor-

-> 

·----
( 80) As mielho!'es investigações, até agora publicadas, 

sôbre os elementos histórico-culturais da América do Sul, 
são as de Georg Friederic . 

(OO) Gaspar de C.arvajal, 1. e. p. <34. 



• 
1 

I ' 

• 

46 ER.LAND NORDENSKiõLD 

das). Afirmam também que o arco-musical (91) 

era desconhecido. Não é, portanto, possível que as 
rab·ecas de três cordas tenham 1sido usadas pelos 
indíge11as, no tempo de Orellana a não ser como 
imitação dos europeus. Não é admissível que um 
instrumento comparativamente tão complicado 
quanto a rabeca existisse numa área tão restrita 

1 do co-ntinente americ.1no, se fôsse realmente uma 
inv-enção indígena. E se nesta parte do Amazonas 
os indígenas aprenderam do europeu o uso da ra
beca, não é impossível que também não tivessem 
aprendido a construção e emprêgo das paliçadas. 
Os agentes culturais europeus aqui eram os portu
guêses. 

Guevara (92 ) considera, e Latcham (93 ) parece 
aceitar que os Araucanos aprenderam o uso das 
paliçadas com os espanhóis . O fato é que Valdivia 
já construia paliçadas como proteção contra os 
Araucanos. Em carta de 15 de outubro de 1550, a 
Carlos .V, conta como construiu uma paliçada 
no baixo Biubiu, onde fundou a cidade de Concep-

(91) No Dicionário da Língua Castelhana da Real Aca
demia Espanhola, 1914, RABEL, " arr1\bele", é descrit o como 
um instrumento de 3 cordas, espécie de luth, tocado com wn 
arco. 

( 92 ) Guevara, Tomas. "Psico1oj ia del pueblo Ara.uca
no". Santiago de Chile, 1908, p. 135 . 

(93) Lat chan1, 1. 1c. 
(94) "Otra dia por la mafiana c·omencé á entend.er en 

hacer una .cerca, de dondie pudiésemos 1s•alix á pelear cuando 
nosotr os quisiésen1os, y no cuando lios ~ndios nos solicitasen, 
de 1nuy g1·uesos árboles. hinc.ados é texidos com<> set o y una 
cava bien ancha y honda á la r edonda"; Relación h echa por 
P edro de Valdivia al E mperador dándro1e cuenta de 101 suce
dido en el descubr imiento, conquist a y poblacion de Chile y 
en su viaje al P eru. Col. Doe. Inédt. T. IV. l\fadrid,. 1865, 
p. 52. 
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ción (94). Esta paliçada era circundada por um 
fósso. As fortificações dos Araucanos parecem ter 
tid-o o caráter de fortalezas. Uma vez qu~ suas 
cho-ças não eram construídas juntas, êles, n~~ P?; 
diam fortificá-las. A certeza de que Vald1v1~ Jª 
construíra paliçadas, mostra que ?s Araucanos po
diam ter tido a idéia de oonstru1-las, recebendo-a 
dos espanhóis. Não pode?los, portan~o, dizer, de 
fontes históricas se as paliçadas do Chile represen
tam um elemento cultural pré-colombiano ou não. 

Os europeus parecem ter erguido paliçadas na 
costa do Brasil também num período muito remoto. 
Assim, Afonso de Souza (95), mencjona que cons
truiu um fortim cerc1do por paliçadas, perto do 
local onde hoje existe a cidade do Rio de Janeiro, no 
ano de 1531. E' provável que outros portuguêses 
tenham construído idênticas fortificações em data 
mais antiga. Com relação ao as~unto, não e_ncoi:
trei nos livros nenl1uma declaraçao ou mençao so
bre paliçadas indígenas _antes ~e Staden, ~m 
1549 (96). Também não sao mencionadas nas via
gens de Cabral ( º7), Américo Vespucci (98

) O·U Gon
neville. (n9 ) 

d S " Di ' · d a - ,.,. " ( 95 ) p ,ero Lopez e ouza, ar 10 .a naveg çav ... 
de l\tl artim Afonso de Souza . Lisboa, 1839, p. 25. "Como 
fomos dentr o, mandou ca.pitam J. f aizer hua casa for te com 
cerca por derredor ." 

( 96 ) 1. e . 
(Oi) Navegação <lo capitão Pedro ÁlJVar.es Cabral, es

crita por hun1 piloto português . Co1'eção de not ícias . para 
a história e geografia <las nações ultramarinas . T. II, Lisboa, 
1812 . 

( 98 ) Viages de Amér ico Vespúcio. Mart im F ern.andez 
de N avarrete. Coleccion die los v iagas y descubrimient os que 
hi1ciero por mar los espaií1oles . T. III, M.aidrid, 1829 , 

( 99 ) d' A vezac (A) . " Relation authentique d';1 v·oyage. du 
Capitaine de Gonneville. Annales voyages. Paris, 1869 . 
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Do Rio Para11á ao Rio Paraguai, de onde Schmi
del (1ºº) em 1542, menctona paliçadas, não me f:oi 
possível encontrar qualquer referência sôbre as 
mesmas, mesmos nos livros mais velhos sôbre êstes 
lugares. Diego Garcia (10 1), Sebastião Cabot (1º2 ) 

e Luís Ramirez (1ºª ), t ambém não se referem às 
aldeias cercadas por paliçadas nestas paragens, em
bora o último se refira consideràvelmente sôbre as 
habitações dos indígenas. O forte construído por 
Cabot, no Sancti Spirictus, no Paraná, não parece 
ter sido uma paliçada fortificada. ( i.0'1) 

Dêste modo parece provável que as p·aliçada~ 
foram usadas p·elos indígenas tanto na costa, do 
Brasil como no· Rio Paraná, depois de seu contato 
com os europeus, por algum tempo. Quanto as 
paliçadas depara.das em Chiquitos nos meados do 
século XVI, e no comêço do século XVIII, entre 
Baures na parte oriental da Bolívia, não pocte111os 
saber s.e eram realmente ind.íg·enas o,u não. Ho · 
jeda (105), presumivelmente construiu uma fortale
za, que foi posslvelmen te uma paliçada, ano de 
1502 i1a Bahia Honda, qu·e fica situada na penín
sula de Goajiro, na Colômbia; enquanto da costa 
norte da A1nérica do Sul temos uma afirmação mais 

( I:OO ) L. e. 
(101) Carta de Di1ego Garc:iia, 1526. Revista do Instituto 

Hist. Geog. do Br asi.J . T. XV (2.0 da 3.ª série, 2.ª ed.). 
Rio de Janeiro, 1888 . 

( 102 ) H·enry Hiarrisse: - "John Oabot the discoverer 
of N1or1th-Ameri:ca and Sebastiati (incon1pleta). Londres, 
1896. 

(1 03 ) Carta ele Luís Ramires. Do Rio da Pl:ata, a 10 
de julho de 1528. També1n incluída no vol. XV da publi ... 
cação acin1a mencionada . 

( 104) Ha-rri.sse, 1. e. p . 214. 
(105) Viages Menores. Coleccion Navarrete, 1. e. p. 35. 
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antiga de que os indígenas usavam paliçadas. Perto 
do local "Bôca do Dragão", Cristobal Guerra teve 
uma escaramuça em 1499 com alguns. Caribes, e li
bertou um indí.gena que fóra apris.ion1ado pelos 
mesmos, tempos atrás. O homem relatoiu que, 
quando os Caribes iniciavam uma expedição de con
quista em barcaças, Qostumavam construir durante 
a noite uma fortificação de troncos que podiam 
transportar nos barcos, o que não é maJ& do que 
uma paliçada (10°). Isto prova que, r1esta parte 
da América do Sul, as paliçadas foram um e~remen
to cultural pré-colombiano, isto é, se esta afirm.a
tiva é certa e se Crist-0bal Guerra não se enganou 
com o indígena capturado, cuja língua devia ter 
sido e.stranl1a pa.ra êle. (1º7) 

Entretanto, mesmo que estas afirmações não 
sejam verdadeiras, é evidente que tanto na ·vene
zuela como na Colômbia as paliçadas são um ele
mento cultural pré-colombtano. Devemo-nos re
cordar que em quase todos os lugares onde os pri
meiros descobridores chegaram e penetraram, na 
região que hoje se cha.ma Colômbia, o·nde quer que 

( lOG ) Navarriete, p . 12 . "venian à infestar estas t ierras 
c-0n la precaucion de encastjllarse de noche en un recinto de 
est acas que traían consigo, y de alli sal ir á sus fechorias." 

(107) P ode pa•recer incrív el que •OS indígenas teriam 
carregado para long·e os seus barr.otes para paliçadas, lugares 
onde presumlVielmente p·od iam utilizar a madeir·a dos bO·S
ques. Convén1 len1brar que êles nã·o possuita1n senão o fogo 
e ma.chados de pedr.a pa.ra derrubar as árvores e, em oonse
qüência, a t arefa lhecs ser tedi•osa e lent.a pa1·a cor t a.r e. pr,e
parar os postes. Em suas grandes PIRÁGUAS podiam en
contrar lugar para colocar avultada quantidade de estacas 
e por isso não é a bsurda a nar rativra de que t ransportavam 
as paliçadas. " P ir água" é a Igara, Igar açu ou Igaret ê, o.s 
can<>as maiores, que podiam comportar até 30 i·emeiros de cada 
bordo. e. e. ) . 
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êles fôssem, os primeiros brancos, sempre encon
travam as aldeias cercadas por paliçadas, e é difí
cil imaginar que a idéia de construí-las tenha-se 
espalhado no espaço de poucos anos sôbre uma re
gião tão extensa como a parte norte da América do 
S'ul. 

A isto se deve a.crescentar que as paliçadas des
critas por Oviedo y Valdés em 1530, na V·enezuela 
e Colômbia, e que co,nsistiam de grossos troncos de 
árvores com raízes, não podiam ter sido plantadas 
em imitação das paliçadas européias. Estas curiosas 
paliçadas naturais não foram certamente planta
das depois dos indígenas terem sido .moliestados pe
los europeus, porém devem datar de um período 
mais remoto e e1n condições de perfeita paz, pois 
elas levam vários anos para crescer oomo proteção 
eficaz. 

Daí se conclui que estas construções na Vene
zuela e na Colômbia devem ter sido um elemento 
cultural pré-colombian o. Não temos certeza se 
eram. prcé-co1ombianas no Amazonas e na parte 
oriental da Bolívia . Na costa brasileira no Para
ná, e no Chile, parece, julga11do as fontes históricas, 
que elas foram post e não pré-coltombianas. 

Deve-se co,ntudo afirmar com certeza qu.e ne
nhum dos autores do século XVI, descrevendo cir
custancia.damente as paliçada.s, em djferentes par
tes da América do Sul, faz qualquer referência aos 
indígenas terem copiado a idéia de construir ~pa
liçadas dos europeus. E' também curioso notar que 
escritores como Schmidel e Staden, que descreve
ram as paliçadas em reg·iões onde temos razão para 
suspeitar que elas foram copiadas de modelos euro
peus, tenham tomado tanto interêsse nelas, se sou-
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be~sem que as mesmas não eram genuinamente 
indígenas. 

Lery afirma claramente que os indígenas Tu
pinatnbás tinham apenas as aldeias das fro·nteiras 
cercadas por paliçadas. Era, portanto, possível 
viajar por grande parte do seu país sem ver 'ltma 
só aldeia fortificada. Êstes penosos e difíceis em
preendimentos eram, via de regra, levados a cabo, 
presumimos nós, sômente quando se apresentava 
uma necessidade imperiosa. Em alguns lugares 
devem ter sido os ataques dos 1europeus que for
çaram os indíg.enas a fortificar as suas aldeias. 
S'imon (1º8 ) diz, fa.1ando sôbre os Cuicos e os Timo
tes, que habitavam ;regiões perto de Trujillo, na 
Venezuela, que o,s indígenas construiam p·aliçadas 
como defesa contra os espanhóis, porém nada diz 
com relação a estas construções terem sido copia
das dos mesmos. Podemos portanto concluir, como 
regra, que as aldeias indígenas, nos tempos dos pri
meiros descobri.dores, não eram cerca,das por pali
çadas no Rio Paraná, na costa brasileira, nem no 
Chile, porém, foram fortificadas ma.is tarde como 
uma proteção contra os portuguêses e os· espanhóis, 
de mod·o que Schmidel e outros as encontrara.m for
tificadas anos depois. 

Podemos concluir que foi depois de ficarem ex
postos às inva.sões dos espanhóis que os indígenas 
reconheceram seu poder e então passaram a cons
truir paliçadas como proteção contra os mesmos é 
não como in1i tação dos europeus. Podiam ter tido 
conhecimento delas antes, porém somente vieram 
a construí-Las como houve necessidade das mesmas· 

' sendo portanto a razão primordial aqui a invasão 

( 1º8 ) 1. e. p. 396 . 
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e os ataques dos brancos. E', entretanto, provável 
que as houvessem usado antes como meio defensivo 
nas guerras com as outras tribos. 

Poder-se-ia pensar que a construção das pali
çadas resolveria a questão de terem sido elas cons
truídas sob modelos europeus ou não. Isto não é 
tão fácil, contudo, porque os fôssos, armadilhas e 
todos os detalhes que conhecemos sôbre as paliçadas 
dos indígenas, eram familiares aos europeus. To
da via, não haveria alguma diferença essencial en
tre as paliçadas dos indígenas e as construçõe.s eu
ropéias? Os fatos são os seguintes: - Os indígenas 
construiam uma espaçada paliçada exterior e outra 
interior mais próxima, enquanto nas construções 
européias as estacas eram aparentemente juntas. 
Nas fortificações indígenas, a paliçada exterior era 
apenas uma proteção contra assaltos. Com os 
fôssos, arbustos esplnhentos, etc., tinha a mesma 
finalidade das cêrcas de arame farpado na guerra 
moderna. Vargas Machuca (1º9), num 1ivro pu
blicado em 1599, sôbre a arte de fazer guerra dos 
indígenas, fala sàm.en te de paliçadas construidas 
com estacas juntas. Devemos lembrar-nos que êste 
livro foi esçrito rios fins do século XVI, e, .as p·aliça
das que os europeus construiram no princípio da
quele século são as que rea.Imente nos interessam. 
Mas, devemos notar que Valdivia menciona ter 
construído paliçadas com um fôsso ao redor en-. ' quando !1-s paliçadas dos Araucanos, que se pode 
pensar f assem construídas no mesmo modêlo eram 
muito diferentes. Elas 1eram de construção 'dupla, 

(109 ) Vargas Machuca, Bernardo de; "Milícia y des
cripcion de las indias". Golección de libros raros ó curiosos 
que tl'1atan de América. T-0mo octav<>, Madrkl 1892 p. 214 
(Primeii~a edição, Madrid, l\iDXCIX). ' ' 
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e é evidente que a fortificação exterior, com suas 
armadiJ.has, era uma proteção contra assaltos, en
quanto que os defensores atira,-am através de ori
fícios feitos na paliçada interior. Eu, portanto, 
acho muito provável que os Araucanos não copia
ram modêlos espanhóis, porém construira.m imi
tando lições de seus antepassados. 

Se concluirmos· que as paliçadas do Chile cons
titu·ern um elemento cultural indígena legítimo, o 
mesmo caso pode ser aplicado às fortiJicações do 
Rio Paraná e da costa do Brasil, onde as paliçadas 
eram do mesmo tipo das dos Araucanos. 

Como coriclitsão final podemos dizer que, por 
tôda América do Sul, onde quer que esta espécie de 
fortificação tenha sido usada pelo indígena, ela era 
essencialmente um elemento cultural pré-colom-
biano. 

Pode também ter havido o caso dos europeus 
terem construído paliçadas por modelos indígenas, 
uma vez que usaram os s.elvagens em trabalhos de 
diversas espécies. Há referência em Sedefio que, 
com o auxílio de vizinho e amigo, o chefe Chaco
mar, e outros indígenas da vizinhança, construiu 
uma paliçada (LlO) n!:l ilha de Trinidad . Não é 
impossível que o p~,an.o da construção tenha si.do 
do chefe aborígene, e não de Sedefio . 

Está fora do âmbito dêste estudo tratar da 
construção de paliçadas na América Central e na 

(110) Sim()n, 1. e. p. 96. 
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América do Norte . Muito já foi escrito sôbre o as
sunto sobretudo referente a esta última região. (111 ) 

Deve ser de interêsse relembrar, contudo, que 
Thevet menciona o uso de gases venenosos entre 
o que êle chamou de "Canadense" (112), pois acre
dito que isso n ão é do conhecimento dos estudantes 
da Etnografia Norte Americana. "Enquanto es
peravam seus inimigos, fortificavam suas choças e 
cabanas com pedaços de madeira, feixes de lenha, 
ramos, etc ., todos t1ntados com gordura de peixe
lôbo o·u outra.s espécies: a fim de envenenar seus 
inimigos, caso se aproximassem, tocavam fogo nisto 
tudo, sendo a fumaça que daí se desprendia um 
verdadeiro veneno, que matava a quem a cheirava, 
além de cega.r momentâneamente os inimigos. 
Também não muito hábeis em fazer a fumaça se
guir a direção das .fortificações do inimigo. Da 
mesma maneira usa1n veneno feito de certas fôlhas, 
ervas e frutas que, secadas ao sol e misturadas com 
achas de lenha e ramos de árvores, eram queima
das à aproximação do inimigo" . (113) 

( 111.) Cf. o estudo "FoTtification a nd Defense", no 
"J-Iandbo-0k of American Indians . W a;shington, 1907 ( c-0m bi
bliograf ia) . 

( 112 ) " Os antigos escr itores franceses usava1m o tê~mo 
"Canadiano" para designar o indíg·e111a AJonquiano, próximo 
do St . Laiwrence, especia·lm~nte ois N a.scapee e a s tribos 
"l\1:ontagnais", a baixo do Saguenay, distinguindo o Al-0n
quin e lVIicmaic" . Handbook, 1. e. p . 198. 

( 113 ) Thevet, André. " Les singularit és de la France 
antarctique", Nouvelle édition. Par is, 1878, p . 421 (Pri
meira edição, P ari:s, 1558) . A pr im·eira edição do LES 
SIN G ULARITÉS é de 1557, P aris, " Chez Ies heritiers de 
Maurice de la P orte" . Há v:ersão brasileira, do Prof . Es
têvfoo Pinto, Brasiliana, n . 229. S . Paulo, 1944 . ( C. C.) . 
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A na.rracão de Thevet é sem dúvida exagera-
;> 

da. Não é possível acreditar que a gordura ele 
peixe queimada ou as emanações de certas plantas 
causassem a morte. Também parece estranho o 
uso do gás venenoso, porque 11este caso os atacan
tes estariam imunes a êle, a não ser que o vento 
soprasse em sua direção. Thevet n ada diz sôbre 
as paliçadas dos "Canadenses" . 

Contudo os indígenas as usa,ram no Rio S'ão 
Lourenço, porque em 1535, Cartier encontrou a ci
dade Iroqueza de Hochelaga (hoje Montreal) c.er
cada e defendida por meio de paliçadas e p·odemos 
também aceitar como possível o uso de gases vene
nosos entre os mesmos . 

A descrição de Thevet é ilustrada por uma gra
vura característica da época, embora seu valor 
etnográfico não seja, grande. E', entretanto, uma 
curiosidade e supõe-se ter sido feita por Jean Cou
sin, eminente artista daquele tempo . (1-14 ) 

Já dissemos antes não ser do âmbito dêste es
tudo falar na.s paliçadas da América do, Norte . 
Entretanto, julgando o que tem sido escrito pelos 
outros, parece haver uma grande diferença entre 
as paliçadas da América do Norte e as da América 
do Sul. Por exem·plo, não é do meu conhecin1ento 
a existência de paliça,das de árvores vivas na Amé
rica do Norte, como aquelas descritas por Oviedo y 
Valdés e Castell,anos, na costa da América do Sul. 
També1n não há referência alguma aos fôssos. e es
t acas enven·enadas nas paliçadas da América do 
Norte. Uma característica das paliçadas da Amé-

- ---
(114) Ver a intr-0dução de P aul Gaff arel no L:f~S SIN

G ULARITÉS, de André Thevet, e . p. XVII . 
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rica do ·Norte, região sudeste, era uma entrada 
única entre os limites sobrepostos da estacada. 
Esta característica era inteiramente desconhecida 
na América do Sul . s ·eria interessante também 
estudar a distribuição das paliçadas na América 
Central, porém r1ão posso abordar o assunto nêste 
pequeno ensaio, além de afirmar que há provas de 
Grijalva (115 ) ter encontrado estas fortificações. em 
suas andanças no ano de 1518. Também fiz refe
rência, em outra parte dêste trabalho, à existência 
de paliçadas no distrito do Panamá. 

( 11;; ) " Viage3 inEnores" . N .avar rete, 1. c. p . 57. 
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