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90 -ALFHFDO BLlS Ju:onon: A Evo1u
~io z .. o norn ic:a J>aul i11la e 11uaa Cau-
11a 11. 
Pl OnLANDO l\I CARVALBO: O R io d a 
U nidnde Nadon n1 : O Sño t 'rnn deco . 
- Ed1~uo ilustrndn. 
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cdi~áo ilustrndi1. 
03 - SJ-m.AFlllt ) ,t.JTE: I•ági n as d t' llis
túria do Urasil. 

94 - Halomi\o de V11sconcelos: O .l'ico 
- .M inae e os ,'\l ; n riros da lndepe n
dt"nci11- Edi~ao i111strnd11. 
95 - I .UJZ AOABSIZ E ELJZABETB CARY 
AGASSIZ : Viagrrn ao B rasil - l~t,5-
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Mc11don9a. 
!10 - Osomo DA RocnA D1:s1z : .A Po
lítica que Co11'(·111 ao Hraeil. 
97 - LIMA F1aum REDO : O éste Para -
11at" n 11e - li:d1~fio ilustrada. 

98 - .FF.RlS'ANDO ot; Azt~·t·oo: A Edu
"ªt:ªº Publl r a r 111 Siio 1•a111o - Piro
blcmns e discui>•oe.s (Inq .. u:~rito parn "O 
Estado de ~. Paulo" cm 1926). 
9<J - C. DE l\l EL0-LE1Tlo : A Bio1ogia 
n o Jlraeil. 

100 - RonERTO S1lltONSE."': llis tória 
Economica do Hrnail. 

101 - HEnBEHT DALDUS: Ensnioa de> 
Etnolosia Hrasi le irn - Prefacio de 
Affonso de B. Tnu1111y. - Ed. ilm1tradn.. 

102 - S. Fr.ÓES ABllEU : A riqucza 
1nirwra l tlo Urm1il . 

103 - Som1A CAnNr.mo: Mito!! Afri
cano" n o Ur1111ll - Edi~ño ilustrada. 
101 - AttAUJO LntA - A T erra e o 
Jlotnf'ln. 

105 -A. C . TA.VA llF.S BASTOS: A Pro
vinria - 2.8 rdic!io. 

106-A. C. TAVAHES RA~Tos: O \'ale 
do An1azo11n11 - 2.• cdi9üo. 
107 - Lurs DA CAMARA CAscl!no: 
O l\f a rqucs d r. Oliudn e seu t f' mpo 
(1793-1870) - l~ic;üo ilustrudn. 
108-PAVRll AN·ro!\tO V11:mA: Por 
Brasil e Portu¡.:nl - Scrmücs comen
tados por Pedro Calmon. 

109 - GEORGF.S RAEDER!I : D . Pc>dro 
11 e o Conde d e Gobin t'au (Corree
pondencia focdita) . 
110 - NINA RODRIGUE!! : A~ ra~aa h u
m anas e a r t'spontmhil idade p e n a l 
n o .Hra11 il - Com um e~tudo do Prof 
Afrnnio Peixoto. · 
111 --"' ASRINGTO~ LUTS : Capitan ía 
de Siio Paulo -~ Governo d6 Rodrigo 
Cesar ele ~1e11eze~ 2.• edi~llo. 

112 - Esn:vlo PINTO: O s ludigrn 1111 
do No rdrKte - 2.0 Ton10 (Organiza
clio e estruturn soeinl do" indígenas do 
nordeste brasilciro. 
l 13 ~. 0 AsTio ~HlTLS: A ,Amazonia que 
r.u \ 1 - Oh1dos - J'umumllque -
Prcíal•io de Hoquctc J>jnto - Ilustrado 
-2.• cdii;-!lo. • 
114 - CAttLOS SussEKt:-."D DE l\1 El\'"DONCA : 
S ih ·io Romno - Sua :FormacAo ln
telctual - 1851-1880 - Com uma 
introducAo bibhografica - Ed. ilustrada. 
115-A. c. TAVARES BASTOS: Cartaa 
do S olitario - 3.• ed.kiio. 
116-AoÉNOR A UGUSTO DE l\hRANDA: 
E..tudos Piauil'n 11f"a - Ed. iluatrada. 
117 - ÜABIUEL SoAnES DE SousA: Tra
tado Dearritivo do 1Jraai1 f'm 1587 -
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nhagc.m - 3.• Edicfio 
113 - VoN SP1x e VoN M AnT117S: All'a
' ée da Uaia - Excerptoe de "Reiee 
in Brnsilien" - TraducAo e notaa de 
Pirnjá dn Silva e Paulo Wolf. 
l Hl - Suo M F.Nsucc1: O Prec uraor clO 
Abolidonil!mo - Luiz Gama - Edi
~iio ilui;trndn. 
120- PEDHO CAt.MON: o' R f'i Filoaoro 
- Vidu de D. Pr d ro II. 
121 - P HllllITIVO :\l oACIR: A l1111truf8o 
e o Impe rio (Subsidios para a H ist6-
rin dn E d ucacfio no Brasil) - Volume 
3.0 

- 1854-1889. 
122 - :FERNANDO 8.ADOYA DE MEDEI R08: 
A l.iberdade d f' Navcga~iio do Amaso
ºª" - - Helac6es entre o Imperio e oa 
E¡:tado!! Unidos da Amer1ca. 
123 - BEHMANN \\ X7n:N : O Dominio 
Co ?unial Holan drz no Dra .. i1 - U m 
Capitulo da Historia Colomal do Se
culo XYII - Trudu~o de Cel8o Uchaa 
Cavalcanti. 
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BRASILIANA 
5." Série da 

BIBLIOTECA P ED A .. 
GOGICA BRASILE IRA 

* A 5.• séric, que figura na B. 
P. 1:3. , com o titulo de "Brasi
Jiana'', é a mais vasta e com
pleta co llec~áo e sistematiza
pleta co le~iio e sistematiza~ao 
que se tentou até ho je, de 
es tudos brasilciros. Esta serie 
compoe-sc de ensaios sobre 
a fo r ma~ao historica e social 
do Bras il ; de estudos de fi 
guras nacionais e de probte·
rnas bras ileiros (historicos, 
geogra ficos, etnologicos, po
líticos, economicos, etc. ) ; de 
reedi~oes de obras raras e de 
notorio interesse e de t ra
du~ oes de obras estrangeiras 
sobre assuntos brasiteiros. 
Todos os que se dedicavam a 
es tudos sobre o Brasil E:'fam 
unan imes ern reconhecer as 
grandes dificuldades criadas, 
para as suas i nvestiga~oes, 
pela rarldade de obras dE:' in
torma~oes e de consulta, mui
tas já esgotadas, outras por 
traduzir, quasl todas disper
sas. A C. E. N . propos-se a 
collglr estas obras, reedital-
as ou traduzi- tas, e a pro
mover e es timular a produ
~ao deste genero, reunindo, 
em urna série, nao só os Ji
vros classi cos e os novos t ra
bathos sobre o Brasil e seus 
problemas, como todo o ma
ter ial de valor documentarlo. 

1 A aceita~áo publica que gran
geou desde logo a "Brasi-

1 liana" velo provar a utilidade 
ee o alcance desta iniciativa 
de coordena~lio e de s istema
tiza~ao de estudos e de pes
quisas sobre assuntos e pro
blemas nacionais, encarados 
sob todos os seus aspetos. 
Já publicados mais de 123 vo
lu mes; perto de 20 progra
mados. 
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VOLUMES PUBLICADOS : 

1 - BATJliTA Pt:BJCIRA: F11ur- do lm
p6rlo e outro• enaaloe - 2.• ediollo. 
2 - P.&Nl>I! CALOOJ:RAB : O Marquh 
de Barbaeena - 2.• ediclo. 
3 - ALCIDJllS GENTIL: A.a id lila• de 
Alberto Torre• (efnteee oom fndice re
mi1Sivo) . 
4- ÜLIVEIRA VtAN.A. : Rata e Aaalml
la1:io - a.• ediclo aumentada)". 
5 - A UOU8TO Dll S . .uNT-HILAIRJl : Se
aunda Via1em do Rlo de Janeiro a 
Mina• Geral• e a S. Paulo (1822) 
- Trad. e pref. de Afoneo de E. Taunay. 
6 - BATISTA P:&Rllllt.A. : V ultoa e epi
aodio• do Braell. 
7 - BATlllTA PEREIRA : Diretrlsea de 
Rui Barboea - (Se¡undo testoe es
oolhidoe) 
8 - ÜLIVEIRA VtANA : PopuiaeéMe Me
rldlonaia do Br-ll - 4.• edic;lo. 
9 - NIN.A. RoDRIOtJES : Oa Afrleanoa 
no Bra.U - (Revialo e prefacio de 
Homero Pir9fl) . Profusamente iluatrado 
- 2.• edic!o. 
10 - ÜLIVBIRA VIANA : .Evolutlo do 
Povo Braaileiro - 2.• ediclo (ilustrada). 
11 - Luis D.& ·CA MARA C.uctJDo : O 
Conde d'Eu - Vol. ilustrado. 
12 - W ANDllRLJCT PINBO : Carta• do 
lmperador Pedro 11 ao Bario de Co
teglpe - Vol. iluetrado. 
13 - VICENTE LICINIO CA1U>080 : A' 
margem da Hlatoria do Braell. 
14 - Pmao CALMON : Hlatoria da Cl· 
viliza~io Braaileira - 3.• edicll.o. 
15 - P ANDÚ CALOOllRAB : Da Re1en· 
eia 4 queda de Roaaa - 3.0 volume 
(da eérie "Relac~ea Exteriores do Braeil"). 
16 - ALBERTO TORRD : A Or1anlaaclo 
Nacional. 
17-ALBERTO TORRE8: o Problema 
Nacional Braailelro. 
18- VISCONDE DJC TAUNAT: Pedro 11. 
19 - A7omo DJC E. TAtJNAT: Vlaltan
tea do Braall Colonial (Seo. XVI-XVIII) 

20 -ALBl:BTO DJC FARIA : MauA (oom 
tres ilustr~Oes f(>ra do testo). 
21 - BATISTA Pi:RltlRA : Pelo Br..U 
Maior. 

22 - E. RoQUl:Tm-PJNTO : Enaaloe de 
Antropologia Braaileira. 
23 - Ev ARI8TO DI: MoRAts : A effra• 
vidil'.o afrieana no Braell. 

24 - P .A,ND1.1 CALOOBRAB : Problemu 
de Adm.iniatral)iio. 

25 - MARIO MARROQUIM : A lin1ua do 
Nordeate. 
26 - ALBERTO RANGEL : Rumoe e 
Perapeeth< ... 
27 -ALJ'BDO ELLIB JUNIOR : Popula
~ Pauliataa. 
28 - GllNll:RAL Couro oz MAOALa1a: 
Viaaem ao Araguaia - 4.• edio&o. 
29 - J osuj DI: CASTRO : O problema 
da aliment8Po no BruU - Prefacio 
do prof. Pedro Escudero. 
30- CAP. FRl:Dx1nco A . Rom>oN : Pelo 
BruU Central - Ed. ilustrada. 
31 - Azn1:1>0 AMARAL : O Braall na 
eriae atual. 
32 - C. DI: MELt>-LEITlo : Vlaltantee 
do Primeiro Imperio - Ed. iluetrada. 
(com 19 figuras). 

33 - J. DE 8.A.MPAIO FllRRAZ : Meteo
l'ologia Braalleira. 

34 -ANGTONE COSTA : lntrodu.;ílo A 
Arqueología Braaileira - Ed. Ilustrada. 
35-A. J. SAMPAIO: Fitogeo1rafla 
do Braall - Ed. ilustrada. 
36 -ALJ'aEDo ELLIS Jumoa: O Ban
delriaino Pauliata e o Reeó.o do Me
ridiano - 2.• edi~llo. 
37 - J. F. DE ALIBIDA PRADO: Prl
meiro• PoToadore• do Braall - (Ed. 
iluatrada). 
38 - Rut BARBOSA : Moeldade • E~ 
lio (Cartas ineditae (Prefaciadas e ano
tadas por Americo Jacobina Lacombe 
- Ed. ilustrada. 



39 - E . R o QtJET&-PtNTO : Rondonia 
- 3.• edicl o (aumentada- e ilW!trada). 

40 - PERRO CALKON : Hietoria Soeial 
do Brull - Lo T omo - Eepirito da 
Sociedade Colonial 2.• ediQAo. 
41 - J od-MABIA BzLo: A inteltgen• 
eia do Braeil. 
42 - P AJ\'l>IÁ C ALOGillRAS : For~a~o 
Bietórica do Braeil - 2.• edicao (com 
3 mapas f6ra do t exto). 
•3 - A. SABOIA Lnu : Alberto Torree 
e eua obra. 
44 - EsTEvl o PINTO : O• lndlgcnae 
do Norde11te (com 15 gravuraa e mapas) 
- l .º volume. 
45 - BASILIO DI: M AGAUÚES : Expan• 
alo Gcograíica do Bra11il Colonial. 
46 - R &NATO MElNDONCA : A influen· 
cia africana no portuguh do Bra•ll 
- Ed . ilustr ada. 
47 - MANOEL Bowr1w : O Brasil -
Com uma nota explicativa de Carlos 
Maul. 
48 - URBJNO VIANA : BandeirRa e 11er· 
taniatae batlanoe. 
49 - GtJaTATO BARROSO: Hiat6da Mi· 
Utar do llra•il - Ed. ilustrada, com 50 
¡ravuras e mapas. 
~ - .Mia10 T BAVA.!llOS : Proj~o Con
tinental do Braail - Prefacio de Pandil. 
Calogeras - 2.• edicio ampliada. 

61 - ÜTAVIO DE F u1TA1 : Doen~a• 
ahlcano• no Braail. 
52 - G ENERAL Couro DE ~1AGALBl1i'B : 
O 11e lvagem - 3.• ediclo completa, 
com p arte origin.al Tupi-guarant 
53 - A . J . Dlll SAMPAJO : Biogeografia 
dinamlca . 
64 - ANTONIO GoNTUO D& CARVALBo 
- Caloaerae. 
66 - H tLDEDRANDO ACCIOLY : o Re
conhechnen to do Bra111il p elo• Eatadoa 
Unido• da America . 
66 - CHARLES ExPILLY : Mulberee 
e Coatumes do Brasil - :r r aducíl.o, 
prefacio e notas de Gast!o P enalva. 
IS7 - F LAUSINO R ODRIOUl!'.8 V ALE : Ele
mento• do Folclore mueical Bra•i
lelro. 
68 - .o\ UGUllTO D:I\ BAINT-HILAIRE : Via• 
•em A Provincia d e Sant a Catarina 
( 1820) - Trad u9'o de Carlos da C09t a 
Pereira. 
ISQ - A1'REDO ELLIS J trNIOB : o. Pri
melroe Troncoe Pauliata• e o Crusa
mento Euro-Americano. 

60 - EMlLIO .R IVA.!ISi:AU: A ~ida doe 
lodioe Gualcuril• - Edi9Ao ilustrada. 
61 - CoNDm D'Eu : Viagem Mll;itar 
ao Rio Grand4" d o Sul (Prefacio e 
19 car ta• d o Pr incipe d 'Orleane, . co
mentadas por Ma:.; FloiuS11) - Ed1QA0 
iluetrada. 
62 -AGZNOll AUGUSTO Dl!l M tBANDA : 
O Rio Sao Fraoeieco - EdicAo ihia
trada. 
63 - RArw:u NDo MoRAl8 : Na Planicie 
Ainazonica - 4.• ediol!.o. 
64 - G1LB&RTO F ai:IBE : Sobrados • 
Mucambo• - D ecadencia patriarcal 
rura l no Brasil - Ediolio ilUstrada.. 
65 - Jolo DoRNAB F ILBO : Silva Jar
dim. 
66-PRIKITIVO M oACIR : A lnatr~~•o 
e o Imperio (Subsidios para a histo
ria de educaclLo no Brasil) - 1823-1868 
- 1.0 volume. 
67 - P A~ll>Ú CALOG&RAS : Proble ma• 
de Governo - 2.• edioll.o. 
68 -AUGUSTO Dlil S AINT-HILAIRB: Vla• 
sem iia Naacentee do Rio Siio Fran• 
ciaco e Pela Provincia de Golú -
l.º t omo - Trad1lQAo e notas de Clado 
Ribeiro Le811a . 
69 - P RADO MAIA : Atratv¡,• d a Hia
toria Naval Braailelra. 
70 - Al'oNso A a tN03 D» ~'ELO FuN
c o : Coneelto da CivWsa~o Bra•i
leira. 
7 1 - F. C. H omlNB - Botanica e Aarl
cultura no Brasil no Seeulo XVI 
- (Pesquisa& e con tribui96es) . 

72 - AUGUSTO Dll SAINT-HILAIRE - Se. 
gunda viaaiem ao interior do Bra.U 
- " E spirito Santo" - Trad. de Car
lcs Madeira. 
73 - LucIA M1ouEv PillRilIRA : Macha
do de AH la - (Estudo Cri t ico-Blo
grafico) - Edic!i.o ilustr ada. 

74 - P A.NDI1 CALOGEBAS - Eatudoa 
Hiatorico11 c Politlcos - (Res. N os
tra ... ) - 2.• edi9ao. 

75 - AJ'ONSO A. Dlll F REITAS : Vocabu
lario Nheenga t6 (ver naculieado pelo 
portugués falado em S. P aulo) - Lin· 
gua T upi-auaranl. 

76 - GUSTAVO BARBOSO : Hiatoria ... 
creta do Brasil - l.• parte : "Do dee
cobrimento a abdicacllo de Pedro I" 
- Edi9io ilustrada. 

77 - C. D:I\ MELO-LEITlO : Zooloafa 
-do Braall - E di9l o ilustrada. 

78 - Auot19TO DZ SAnrr-H tLAmE : Vla• 
pm Ae naaceDtc• do Rlo Slo 
Francis co e pela Provincia de Goiú 
- 2.0 t om o - traduclo e notae de 
Clado Ribeiro Le68a. 
79 - Ctuv EIRO CosTA : O Vüieonde 
de Sinimbú - Sua Vida e aua a tua-
910 na política nacional - 1840-1889. 
80 - ÜSWALDO R. CABRAL : Santa 
Catarin a - EdicAo ilustrada. 

81 - Lr;Mos B m-ro : A Glo riosa So
talna d o Primeiro Imperio - Frei 
Caneca - E d . ilustrad a. 
82 - C . DE M ELO-l 1EtTAO : O Braail 
Viet o pcloe lnp:leacs. 
83 - P EDRO C.&LMON : Hiettnla So cial 
do Brasil - 2.0 T omo - Elfr>irito da 
Sod edade ln1periol. 
84- ORLANDO M . C A.lWA.J,BO : Proble
mas Fundoment nie do Municipio -
E diclio ilustrada. 
85 - W ANDERLEY PJNHO : Cotep;lpc e 
aeu t empo - Ed. ilus trada. 
86-AURELIO P1NHEJRO: A' Margem 
do Amazonaf! - E d . ilustrada. 

87 - P ruMITIVO MoAcm: A lnstl'ucilo 
e 0 Imperio - (Subsidios para a H is
t6ria da Educaclio no Brasil) - 2.0 

volume - Refórmas do e,nsino - 1854-
1888. 
88 - H ELIO Loso : U m V a r ilo da R e
publica : Fernando Lobo. 
89 - CORONEL E . LountvAt. DE ~Iou
RA : As F or ca• Armada!! e o De•tino 
Hlat6rico do Braeil. 
90-ALl'REDO ELtS J UNIOR: A Evolu
~o Zeonomic:a PauHet a e aua• Cau-

•••· 
9 1 - ORLANDO M CARVALBO: O Rio da 
Unida d e N a cional : O Sio Francieco. 
- Edi9!io ilustrada. 
92 - ALMIRANTl'l ANTONIO ALvr.s Ct.
MARA: Eneaio Sobre a• Con1trut oe11 
Navaie lndige n H d o Brasil - 2.• 
edicáo i lu11trada. 
93 - SEHAl'IM'. Ll$11' 1!1 : Pá glna11 de Hi•
t.6ri a do 8ra111il. 

9• - Salomlio de Vaeoonceloe : O Fico 
- M ina11 e oe Mineiros da Indep e u
d encia - Edicil.o iluetrada. 

95 - Lu1z AGilSIZ E ELIZABETB CART 
AoASSIZ : Viagem ao Bl'aeil - 1865-
1866 - Trad. de E dgard Suesekind d e 
Mendonc;a . 

96 - OsoRIO DA RocaA Dnn:z : A Po
Utica que Conv6m a o Brull. 

97 - LIMA FtGUEnn!:Do : 06.te Para
naenee - E di9'o iluatrada. 
98 - FJtBN.umo DE ÁZEVEDO : A Edu
cac;ilo Publica' em Sa o P a ulo - Pro
blemas e discul!SOea (l nquerito para "O 
Estado d e S. Paulo" em 1926). 

99- C . DE MELO-L'EITl o : A Blolosla 
oo Brasil. 
100 - ROBERTO SUll01'"8EN : 
Economica do Bra•il. 
101 - H EBBERT BALDUI! : 
Etnologia Braailelra -
Affonso de E . T aunay. -
trada. 

Htet6rla 

Eoaaioe de 
P refaci o de 
Edic;!lo ilus-

102 - S. F RÓ ES ABREU : A r iquoaa 
mineral do Brasil. 
103-SousA CARNEIRO: Mit o11 Afri• 
canos no Brasil - Edicilo ilustrada. 
104: - ARAUJO LIMA - A T erra e o 
Hom cm. 
105- A. C. TAVAREs BASTOS : A Pro
vincia - 2.• edicao. 
100- A. C. T AVAREI! BASTOS : O Vale 
do Amazonaf! - 2.• edicll.o. 
107 - LUIS DA CA.MARA CASCUDO : 
O Mal:'que11 'le Olinda e eeu t f'l:mpo 
(1793-1870) - Edic!o ilustrada. 
108-PADiu: ANTONIO VIEIRA: Por 
Bra1'1il e Portu,i:al - Sermóes comen
tados por Pedro C almon. 
109 - GEORGES RAEDERS : D. P edro 
ll e o Conde d e Gobineau (Corrt't'l
pondencia inedita). 
110 - Nuu RoDntGOES : Aa rat aa bu· 
manas e a r eepon11ahilidade- p enal 
no Brasil - Com nm eBtudo d o Prof. 
Afranio P eixoto. 
111 - W ASBINGTON Lms : Capitanla 
d e Sño Paulo - G overno de Rodrigo 
Cesar de M enezes - 2.• edi~lio . 
112- EsTzvio PINTO: Oa lndigena• 
do Norde11te - 2.0 T omo (Organi1a
cll.o e eetrut ura social dos indigenae d o 
n ordeste brasileiro. 
113-0 . .\STIO CRULS: A Amazonia que 
eu Vl - Obidos - T umumaque -
Prefacio de R oquete P into - lluetrado 
-2.• ediQlLo. 
114 - CARLOI! Sul!SEIUND DI!) M !l?>'l) ON<;A : 
SUvio Romero - Sua F orm a9'o I n
teletual - • 1851-1880 - Com uma 
introduQ!O bibliografica - E d iclo ilus
trada. 
115 -A. C. TAVARE! BASTOS : Carta• 
do Solitario - 3.• ediQILo. 
116 - AGENOR AUGUSTO DI: MIRANDA : 
Eatudoa Piauicneee - Ed. ilustrada. 



117 - GABRIEL SoARr.8 Dll Souu : Tra
t ado De.critivo d o Bra• ll em 1587 -
Comentarios de Franoieeo Adolfo Var
nbagem - 3.• Ediyilo. 
118 - V oN SPtX e VoN MARTIVS : Atra
v~s da Baia - E xcerptos de "Reise 
in Braailien" - Tradu~llo e notae de 
Piraj• da Silva e Paulo Wolf. 
119 - S UD M Emrocc1: O Pre cursor do 
Aboll"lon iamo - Luis Gama - Edi
~lo ilustrada. -
120 - P E DRO C ALKON : O Rei Filoaofo 
- Vida de D. Pedro II. 

121 - PRUUTI VO M OACIR : A lnetru~o 
e o Impe rio (Subsidios para a Hiet6-
ria da Eduoa9'o no Braeil) - Volume 
3.0 - 1854-1889. 
122 - F zRNANDO 8ABOT A oz M1:oz1aoe : 
A Llberdade d e Navegatíio do Amaso
na• - Relac6es entre o I mperio e Otl 

Estados Unidos da America. 
123 - H zRKANN W'.1TJEN : O Dominio 
Colonial Holand~• no Bra eil - Um 
Capit ulo da Historia Colonial do Se
culo X VII - Tradu{:lo de Celeo UcbOa 
Ca val can ti. 
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SEGUNDA PARTE 
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dos indígenas do 
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l>ol~ tupi11mnbás ocupllllos na produ~áo do fogo (segundo 
H. Staden). 

A 

l. A VIDA ECONOMICA 

1. ~ Preliminares 

7 

O nordeste brasileiro estava ocupado, no trato 
litoraneo, pelos tupís, e, no sertao, pelos ges 

e carirís: a) os caetés entre o Sao-Francisco e Ita-
1naracá ( ou o Paraíba), os tobajaras ao nórte des
les e na serra de lbiapaba, os potiguaras entre o 
Paraíba e o J aguaribe, aos quais se seguiam os tu
pinambás; b) os timbiras, tarairiús, etc., do grupo 
ge, e os teremembés, os paiacús, os icós, e outros, 
,todos cariris, nas zonas interiores. Algumas tribus 
carirís encontravam-se na faixa costeira, interca
ladas entre os tupís. Na romba nordestina in
cluiam-se os pimenteiras, de posi~áo lingüística 
um tanto obscura. 

As lindes das greis tú picas sao f acilmente de
limitáveis; o mesmo já se nao pode dizer em re
la~ao aos ges e aos carirís, em geral baralhados 
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entre si pelos antigos cronistas, devido a falta de 
elabora~o científica de seus dialetos (1). Dos 
tres grupos é o dos cariris o único que parece cir
cunscrito a área nordestina. 

O critério puramente lingüístico, aconselha
do por Im Thurn, Martius e Ehrenreich, tem sido, 
hoje em dia, aceito com muita reserva e, no dizer 
<le Roquette-Pinto, já nao representa a última 
palavra no assunto; fundava-se, por assim dizer, 
n? valor de.terminativo de certos ter1nos (palavras
f LO de Cap1strano de Abreu; Leitworter dos ale-
1naes) e os seus adeptos def endiam essa orienta~ao 
baseados no fato de ser muito duvidoso que os sel
vjcolas bra~ileiros, inc1:1Itos e esparsos por natureza, 
p~dessem impo~ sua hngua a qualquer grupo alie
n1gena sul-amer1cano. 

Viu-se que a teoría lingüística nem sempre era 
exata. Ohse~va A. Métraux, por exemplo, que o nú-
1~ero d:is tribus compon~ntes da f amília tú pica 
hnha singularmente cresc1do em virtude da guara
niza~áo de várias na~óes, que falavam outrora lín
g~a~ fil.iadas a outros ~upos. "Ce phénomene d'as
szmzlatzon remonte en bzen des régions a une époquP 
antérieure a la colonisation européenne. Les Tupi-

.. (J } E' assim que Elias Herckmans inclue os carirfs entre os tapuias. Cf. 
Desc;~1,10 Geral da Capitania da Parafba", em R. P., V, 279, 1886. "Herck· 

km•n ~ a grafía Ul!8da na tradui;lo publicada pela R. P. ; mas P. Ehrenrelch 
e Alfredo de CarvaJho escreveram "Httckmans". - A propósito, ter alnda Os 
lndlger.as do Nordeste, Est~vlo Pinto, l, 147, Silo-Paulo, 1935. Sendo nosso In· 
tulto faz:er antes de tudo uma obra de sociología etnogrAflca. procurámos limit.ar 
o presntte estudo As oopula~óes primitivas localizadas no nordeste do Brasil 
cuja documentai;ao ternos mais a milo. Por isso mesmo nllo nos lnt.t>ressav~ 
prttncher ~ llvro de nomes de coletividades indlgenas extintas, quasl sempre inln· 
dentiflcAve1s e de nenhum valor em rela,ao ao nosso estudo, como a rela~lo publl· 
cada no volume XXVIII dos Anais da Biblioteca Nacional. Os xucurós de Ara• 
robá, por exemplo, cb'ca de cincoenta individuos, conservam restos de uma llngua 
sem relai;lo 11;tguma ~om a dos carirfs, camij6s, tirnbiras e guaranfs, segundo o 
esca_:;so material colbtdo por Curt Nimuendaj6, em sua recente visita lqueles 
sertoes pernambucanos. Os pancarús do Brejo dos Padres, em Tacarat6 (Pern ) 
slo restos bastante degenerados, cuja cultura parece eer idbltica l dos gb. · ' 
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Guaraní en tant que nation victorieuse et relative
ment civilisée ont exercé sur leurs voisim une action 
assez forte pour les amener a adopter leur tangue 
ou du moins une quantité de mots qui en étaient 
tirés" (1). Rejeitou-se, do mesmo modo, o crité
rio antropológico, cujos vulgarizadores, entre nós, 
para citar apenas alguns exemplos, foram Joáo 
Ribeiro, Alberto Faria e Basilio de Magalháes. Di
ficilmente poder-se-á fíxar o tipo antropológico do 
indígena brasiliano, variável na tonalidade epi
dérmica, na constitu'i~ao do cabelo, na estatura, 
etc. Na ~e~lida~e,. os nossos indios, quanto ao tipo 
antropolog1co, d1v1dem-se em braquicéfalos (que 
reproduzem vivamente os caracteres físicos do ár
.tico ~ d.o malaio), em .dolicocéfalos (que acusam 
1nfluenc1a do proto dolzcomorphus americanus, na 
frase de Alfredo Ellis Júnior) e em mesaticéfalos 
(que sao formas resultantes dos dois tipos extre
mos), - o que significa que possuem todas as va
r~a~óes somáticas da es~écie humana. Surgiu, por 
f1m, a escola cultural-hzstórica, da qual sao prin
cipais pr?pugnadores Grabner, Foy, Schmidt, Kop
pers e R1vers. Entre nós, defende tal doutrina1 Fer
nando Augusto Pires, autor do precioso ensaio 
A forma primitiva da família (1930). 

O Brasil era um verdadeiro mosaico de dis
tritos culturais (culture area' de Clark Wissler). 
Tipos culturais mais ou menos aparentados distri
buiam-se,. nos. come~s do .s~culo XVI, por quasi 
toda a fa1xa htoranea bras1hca, assim como tan1-
bém no vale do médio Paraná-Paraguai, no alto 
Uruguai, na regiáo serrana a suleste ·do rio Gran
de (afluente do Paranaiba), na margem direita do 

. (1) A. M~traux, La ci11ilúatton rnatlriellt des tribw TMPl-Gwarani 7 e 8 
Pans, 1928. ' ' 
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hiato a1nazónico, no Xingú, no Tapajoz, no vale 
do rio-mar (do Purús para cima). Eram os 
tupís-guaranís. Nas cabeceiras do Paraguai, no 
leque formado pelo Madeira e pelo Negro, 
na alta hacia do Orinoco e na costa guianen
se, - encontravam-se os tipos culturais cor
respondentes aos grupos lingüísticos nu-arua
ques. Geograficamente mais compactas eram as 
áreas culturais desenvolvidas pelos ges, pelos ca
raíbas e pelos carirís: os ges na regiao centro
oriental do Brasil, os caraíbas no sistema hidro
gráfico cortado pelos mananciais que despej a1n a 
1nargem esquerda do baixo Amazonas ·e os cariris 
na base da piramide. arqueana onde assentam os 
estados nordestinos. 

É um tanto arbitrário dizer que os distritos 
culturais correspondem exatamente as divisóes lin
güísticas, por isso que nem sempre os fatos e com
plexos se apresentam irrevogavelmente coesos ou 
identicos no seio das diferentes fanúlias divididas 
por esse último critério. E a dificuldade da escola de 
Griibner e de Schmidt encontra-se, justamente, na 
elei~áo dos fatos ou complexos, que, e1n conjunto, 
constituem o tipo cultural. Com razao salienta A. 
Métraux a rapidez e extensáo com que algumas 
tribus tupís-guaranís adotaram, após o abandono 
do seu habitat primitivo, a cultura peculiar a seus 
vizinhos. O toucado, por exemplo, é um tra~o 
cultural importante, que pressupóe complicada 
técnica. Os ges caracterizavam-se pelo uso da ca
beleira "em forma de prato", s·egundo a expres
sao de P. Ehrenreich (1). Com a taquara raspa
vam circularmente a base do cranio, acima das 

(1) "Sóbre al¡uns antigos retratos de Indios sul-americanos", em R. P., 
XII, 31, 1907. 
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orelhas, de modo a deixar urna espécie de calota 
no topo da cabe~a, que lembrava, de algum modo, 
a tonsura de certos monges. Mas, esse mesmo cos
tume era também comum a numerosas tribus tu
pí-guaranís. Pedro Vaz de Caminha diz que os 
amerindios de Porto Seguro, possivelmente os tu
piniquins, andavam "rapados ... por cima das ore
lhas" (1). Igualmente, os tupinás ou tupinaes e 
os amoipiras (2). E a tonsura a moda de Sao Pe
dro ou de Sáo Paulo foi encontrada entre os in
dios do Culiseú, descobertos por K. v. d. Steinen 
e1n suas expedi~óes as fontes de Xingú, con10, 
também, entre os guaicurús, se acreditarmos na 
descri~áo de Francisco Rodrigues do Prado (3). 
Mais adiante, leremos ocasiáo de examinar a dis
tribul~o geográfica de tao interessante comple xo. 

Como explicar o fato? De acórdo com o fe
nómeno das nligra~oes ( escola germanica de Grob
ner-F oy), ou e 1n virtude da convergencia de ele-
1nentos culturais vários ( escola norte-americana de 
Boas) ? Eis outra dificuldade, embora secundária, 
em tórno da qual se acham divididos os adeptos 
do conceito cultural-histórico. Essa dificuldade 
torna-se evidente quando ternos e1n vista que os 
tra~os e co1nplexos e ncontran1-se freqüentemente, 
como já se fez ver, e1n grupos sem nenhum paren
tesco lingüístico. A esse respeito· reportamos o lei
tor ao ·es tu do de N ordenskiold e A. Métraux, em 
rela~ao aos elementos culturais tupi-guaranís, 

(1 ) Hist. da Col. Port . do Bras., 11 , 89, Porto, 1923. Cf. ainda Cardlm, Lb 
ry, Pigafetta, Hans Staden e outros autores, adiante citados no capftulo referen
te ao pentea do dos Indios. 

(2) Gabriel Soares de Sousa, "Tratado Descritivo do Brasil", em R. T .. 
XIV, 344 e 347, 1851. 

(3) "Hist6ria dos Indios cavalelros, ou da na~io guaicurú" , em R. T., I, 
19, 1839. 

• 
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que tivemos oeasiáo de examinar no primeiro vó
lume do presente trabalho. 

* •• 
De um lado o critério pura1nente lingüístico, 

obsoleto de certo tnodo condenável e anti-cientí
fico; de' outro lado, o critério · cultural-his_tórico, 
cujas dificuldades acarretan1, por sua v_ez, nao m~
nor número de erros e falsas conclusoes. O me10 
termo afigura-se-nos o melhor ponto de partida 
no estudo da organiza~áo e da morfologi.a. soc}al 
nos nossos indígenas. De~tro d~s classif1ca~~s 
lingüísticas, que, no Brasil, quas1 sempre ~01nc~
dem com o tra~o histórico, esbo~am-s·e ma1s nlt1-
damente as acultura~s. Eis como procurámos 
encarar o problema. 

* * • 
Desejamos também fixar o nos.so ponto _de 

vista em rela~ao ao que certos etnografos alemaes 
chamam de civilizac;áo material (Sach-kultur) , e 
de civilizac;áo moral (Personlichk~it-~ultur). A~ha
mos de bom alvitre rechassar a pnme1ra denom1na
~áo, porque náo exclu~ a civiliza~áo material as for
mas sociais e ideológicas, com que se procura ca
racterizar a segunda (1). Do mesmo modo que a 

(l) Th. Zielinski jA notou q~e toda. ~ssifica~A~ dbse g~ner~ (civ;lii:a~ilo 
material, clvillza¡;Jo econOmico-social, clvtlim~o espintual) .~ insuficiente e ar .. 
bitréria. O eminente prof. de Varsóvia nlo resolveu, toda v1a, o problema. Sua 
teorla idtQMaka ~ tlo arbitrAria quanto a classifica~o tríplice, q~ condenou. 
Acredita que o homem se esfor¡;a Por conseguir realizar os trh ldeais, a HrdaiJc, 
a btlna e a bondade, corres¡>0ndentes, respetivamente, aos trh domfnlos da ad, 
tura (as cUncias, as artes e os c:ostuma) ; . mas reconhece quanto ~ dlscudvel o 
valor comparativo dbses tr~s ldeais. "SI, por ejmaplo, el progreso tn lol domf. 
niot th la ciencia 'Y del arte tst4 compensado por una regrtsí6n en el dominio dt 
lu costuml>rts, ¿ con»knt "" am una ganancia o una plrdida (conforme lo t.orfca 
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1noderna etnografia nega a pos,Sibilidalle de re
constituir os estágios da economia rudimentar, 
urna vez que as formas cultura is sáo variadas e 
complexas, também f oi possivel verificar entre os 
povos mais elementares urna estrutura ideológica 
aproximada dos povos de alta cultura (1). A 
sucessáo ritual das tres fases clássicas, - a 
ca<;a, o pastoreio e a agricultura, - procura
ram alguns sociólogos, Hahn por exemplo, tra<;ar 
novo esquema da evolu<;ao económica: primeira
mente, a cultura da enxada (Hackbau), forma pri
mitiva do trabalho rural; em seguida, a domesti
ca<;áo da espécie bovina, a principio por motivo re
ligioso, depois económico; e, afinal, a inven~ao do 
carro, origem da cultura do arado (P/lugbau), ao 
qual se ligou o boi. A enxada e o arado seriam, 
assim, a expressáo das duas formas da econo1nia 
agrícola, a inferior e a superior. 

Os agricultores da enxada (indaga, todavia, 
L. Febvre), que laboram penosamente o solo, n1os
tram-se superiores aos puros ca~adores e pesca
dores? Do mesmo modo (acrescenta o citado geó
grafo frances), sao os pastores menos civilizados 
que nu1n.erosos agricultores rudimentares? O pró
prio sedentarismo nao mostra, em rela~ao ao noma
dismo, apenas urna dignidade aparente e relati
va? Eis algumas interroga~oes, que nos estáo 
a indicar a precariedade das teorias rígidas. 
Toda economía humana, por mais rude que 
seja, nao exclue co1nplexidade e organiza<;ao. 

de Rouss~a1«) ? La questidn de los valores comparados se complica aún 'Y es más in
soluble si se recuerda que un mismo y único ideal pueda realizarse en diferentes 
ramas de su dominio (la belleza de la pintura, por eumplo, em detrimento de la 
btlleza de la música ; las costumbres f amiliares, en detri~nto de las costumbres del 
Bstado) (Historia de la Civilizacidn Antigua, JJ, Madrid, 1934). 

(1 ) Trístio de Atafde, Economía PrcPolftica, S4 e SS, RJo, 1932. 
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A atividade econcnnica 1nais primitiva é obra 
social, porquanto coletiva. Obra que nao. ~x
·clue as fun~oes mentais. "R.echercher le g~bzer, 
suivre sa piste, le poursuivre, lutter avec l!1z: be
sogne considérable qu'un homme ne peut fazre seul 
s'il s"agit cl'un gros gibier redoutable. E_lle s'ac
complit toujours en commun, selon des rztes con
nus et compliqués" (1). A ca<;a ao elefante~ na re
gia o do Ugogo, de que nos fala Burton (2), e exem
plo frisanle. Premunem-s~ os cac;adores ?e a1nu
letos e exercitam-se em ahrar a lanc;a, cu3a ponta 
aguda é protegida por um talisrna. ~or oito 
dias decorrem as dansas, regadas a bebidas, nas 
quais os bailadores hnitam o passo do paquider
me; em seguida, partem os ho1nen~, enquan~o as 
mulheres resguardam-se nas ar1ngas, po1s da 
austeridade de sua conduta depende, em parte, o 
bom exito da empresa. Sitiado o animal, lan<;a-lhe 
o mganga o prim·eiro dardo, e, ao tombar a pr·esa, 
crivada de setas, arrancam-lhe os negros as pre
ciosas def esas, devora1n a polpa da ca vi da de den
tária e refocilam-se na gordura encontrada nos 
intestinos da vítilna. 

Numerosos fa tos semelhantes vamos encontrar 
na obra de Frazer. Basta lembrar o exemplo dos 
giliaques: embora gulosos da c~rne do ~r~o, es~es 
cac;adores da Sibéria tomam mll precauc;oes af1m 
de iludir o aniJnal, cuj.o espirito, após abatida a 
cac;a, ne1n por isso deixa de ser reverenciado (3). 

Do bome1n "primitivo", no sentido stricto sen
su que lhe dá F. Müller-Lyer (4), - isto é do ho-

(1) La T erre et l'éuolution humaine, 295 e 306, P¡¡ris, 1922. 
(2) Voyage aux grani1s lacs de l Afrit¡ue orientale, trad. fr. , (apud L. Ft~ 

bvre, l. c., 306). 
(3} Le Rameau d'Or, 480, e seg. París, 1924. 
(4) La familicl, 13, Madrid, 1930. 
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1ne1n anterior a invenc;ao do primeiro utensílio. 
ao advento da linguagem e ao descobrimento do 
fogo, - nada se sabe. Nenhun1 povo vive em esta
do propria1nente prilnitivo. Aos fósseis humanos 
mais an tigos pertencem as j azidas árqueas de Tri
nil, de Monte-Hermoso, de Buenos-Aires e de 
Mauer: apenas podemos notar que os fragmentos 
ósseos encontrados nessas estancias paletnográfi
cas aproximam os seus possuldores mais dos mo
nos do que mesmo da espécie humana. Um segun
do grupo de vestigios diluviais constitue o que se 
chama a ra9a do vale do N eander ou ra{:a neander
f al ense (Crapina, Spy, Podbaba, Tilbury, Gibral
tar, etc.) : restos de ossos calcinados descobertos, 
v. g., em Tlaubach-Ehringsdorf, vieram demons
trar que o homen1 neandertalense já utilizava o 
fogo. De certo modo, tem razao O. Spengler quan
do diz que, desde que se conhecem esqueletos hu
manos, é o homem o mesmo de boje. 

Tudo mostra que se nao pode excluir da vida 
do hornero paleolítico inferior a sua complexidade. 
Vivia agrupado em bordas, nos acampamentos ou 
abrigos, cuja dura~ao cstava condicionada a abun
dancia dos alünentos e a seguran~a do pouso. A 
fogueira manteria a distancia os animais ferozes; 
ra1nagens ocultavam a entrada do covo, ou, en
la~adas e f ixas no solo, protegiam o arraial con
tra a chuva e os rigores do tempo. Ainda boje, ob
serva Rugo Obermaier, os vedas espalham, ao re
dor de seus acampamentos, folhas secas, cujo 
ruído, produzido pelo peso das patas, denuncia 
a aproxima~ao do inimigo (1). A armadilha era o 
1nelhor processo de prear o mamífero ágil ou pe-

(1) El hombre prehist6rico y los orfgenes de la humanidad, 41, Madrid, 1932. 

I 
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rigoso. Consistiria em fóssos, habilmente disfar
c;ados com ramos e terra, escavados na rota habi
tual da cac;a; a embiara, ao cair no mundéu, fe
ria-se freqüentemente: abatiam-na, por fim, os 
indios a golpes de pedra ou de chuc;o. Para, do 
mesmo modo, apoderar-se dos animais trogloditas, 
como o urso ou lea o cavernícola, o cac;ador f óssil 
deveria recorrer, amiüdadas vezes, a pratica de 
asfixiar com fumo a fera, acuada na própria lapa. 
Em outras ocasióes, o animal seria acossado para 
as gargantas, precipicios ou paúes e aí morto, já 
meio exausto, por seus inclementes perseguidores. 
Nas jazidas prehistóricas encontram-se, freqüen
te1nente, pedras esferóides, ou discos de arrojar, 
- possíveis balas dos fundibulários do paleolítico 
na ca~a ao animal arisco e corredor. Obtinha-se o 
fogo, provavelmente, por fric~ao ou atrito: un1a 
espécie de forno foi achado em Drachenhohle, na 
Sui<;a, regiao habitada durante o último dos pe
ríodos interglaciares. 

Lévy-Bruhl é quem melhor interpreta a com
plexidade das opera~oes, por meio das quais o sel
vagem procura a subsistencia. O bom sucesso da 
ca<;a ou da pesca nao depende exclusivamente de 
certas condi<;6es objetivas (abundancia da presa, 
capacidade dos engenhos, etc.), mas de o u tras 
condi~óes de virtude mágica, · cuja falta acar
retará prejuízos certos e inevitáveis. Essas opera
c;oes rnísticas sao ordenadas em vários distintos 
grupos, conforme se consumam antes, durante e 
depois da ca<;a, ou, ainda, quando tais opera~oes ~ 
tem em vista tornar o ca~ador capaz de realizar 
utilmente sua empresa, ou conservar a vitima im
potente e inócua. Sao as seguintes as op.era~óes 
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místicas, inerentes a cac;a ou a pesca, peculiares 
a maioria das sociedades inferiores (1): 

a) Opera<;óes com objetivo de assegurar a 
presen<;a da embiara e constrange-Ia a aproximar
se do campo das atividades cinegéticas. Consis
tem, geralmente, em dansas, em encantamentos e 
em abstinencias (a dansa do bisao, entre oertos 
indios norte-americanos, descrita por Catlin; a 
prática, comum entre as tribus afro-ocidentais, 
contada por Nassau, de o cac;ador recorrer ao fe
tiche; o costume, de que nos fala HJ.II Tout, exis
tente entre os grupos da Colombia britanica: a 
donzela, ao atingir a puberdade, deve evitar o uso 
da carne fresca, porque, do contrário, seu pai será 
infeliz na cac;a). 

b) Opera<;óes com objetivo de dotar o ca<;a
dor de cerio poder místico em rela<;áo a ca<;a .. Je
juns, cantos, dansas votivas, festins, continencia, 
uso de determinadas pinturas ou ornamentos, ablu
c;óes (Charlevoix, Boas, Im Thurm). Nao raras 
vezes, a magia transmite-se as proprias armas ci
negéticas. 

e) Opera<;óes com objetivo de situar o ani
mal em rela<;áo mística com o ca<;ador, quando 
aquele é avistado. Sao complexas e variadas. O 
exemplo mais típico é o ritual dos siux: mal se 
avista o rebanho, o tropel faz alta e o portador do 
cachimbo acende o tabaco, cuja fumo é soprado 
em dire~ao a ca~a, em dire~ao a terra e em dire
c;ao aos quatros pontos cardeais (Dorsey). 

!1> O pera<;óes, enf im, com objetivo de neu
tralzzar a vingan<;a da vltima e pacificá-la. N assau 
canta-nos um desses interessantes ritos expiatórios, 

Pa¿~>1cJi~vy-BruhJ , Les /orn:tlons ?Mntalu dam lu 1ocUtls infldeurn. 163 e MIJ., 

• 
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commum aos negros da África ocidental: abatido 
o hipopótamo, decapitam-no e tiram-lhe os intes
tinos; em seguida, o ca~ador, banhando-se no san
gue ainda quenle, suplica a vítima que nao lhe 
queira mal e nao excite os outros hipopótamos a 
vingar o morto e a atacar a canoa do ca~ador. 

As mesmas opera<;oes místicas, - os jejuns, 
as abstinencias, as purifica~oes, os ritos votivos, 
as dansas, - presidem os atos do pescador. Os 
indígenas da Colombia britanica, por iexemplo, 
costumam reünir-se e falar aos peixes, quando os 
cardumes, na estayao propicia, surgem a tona da 
água. "They paid court to them, and would ad
dress them thus: - Yo u fish, yo u f ish,· yo u are ali 
chief s, yo u are,' yo u are ali chief s (1). 

Em suma, nao há civiliza<;ao material, no sen
tido estrito que Ihe dáo alguns etnógrafos. Toda 
atividade humana chamada económica inesmo en
tre as sociedades elemrentares (ca9l, pesca, co
lheita, agricultura, organiza~ao do trabalho, habi
ta<;áo, etc.), nao exclue, como vimos, fun<;oes men
tais, nem tampouco, formas ideológicas e sociais. 

Poder-se-ia alegar que a expressao vida eco
nornica, com que procurá1nos substituir a civiliza
~áo material dos autores europeus, também con
teria preconceitos erróneos, urna vez que nume
rosas atividades de ordem 1noral, f.a1niliar, polí
tica, etc., alcan<;am o campo da economía. O ar
gumento é razoável; a substitul<;áo visou, porém, 
facilitar a narrativa. Atividades económicas, re
ligiosas, jurídicas, artísticas, sao tu do, de-fato, 
apenas atividades sociais. Os termos, aliás, pode
riam inverter-se. Teria1nos, nesse caso, urna só ci-

(1) Lord A vebury, T he origin of civi lisation and fhe primitive e<mditio11 o/ 
man. 293, Nova-York, 1911. 
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viliza~áo, - a material, - tornando-se as func;o~s 
ideológicas ou 1nentais um 1nero aspeto e modah
dade da Sach-kultur. 

• • • 
Mais um ponto a esclarecer é o estágio cultu

ral e1n que se achavam os nossos indí~enas. 
' Urna das classifica<;óes mais notáve1s pertence 

a W. Schmidt (1): 

a) Civiliza~oes "pri .. 
mttivas" ou "iniciais" 
(estádio da colheita) 

b) Ci viliza~0es "pri
márias" (estádio da pro .. 
du~áo) 

e) Civiliza~ües "se .. 

Círculo cultural ex6gamo-mon6gamo 

Círculo cultural exógamo (com totemismo 
sexual) 

Círculo cultural exógamo (com igualdade 
de direitos entre os c6njuges) 

Círculo cultural ex6gamo .. poligAmico (ci
l viliza~o do bumerang) 

Círculo cultural ex6gamo (com sucessao 
patemal) : grande ca~a com totemis .. 
mo, vida urbana. 

Círculo cultural ex6gamo (com sucessao 
matemal) : pequena cultura, vida de 
aldeia. 

Círculo cultural patriarcal ("grande fa
miliar") : pastores nómades, povos 
conquistadores. 

( Círculo patriarcal (sem :xog8'!1ia º!-1 u .. 
vre): Polinésia, Sudao. Asia Oc1den
tal, etc. 

cundárias" ou "mixtas" Círculo cultural matriarcal (sem exo
gamia ou livre): China meridional, 
Melanésia, América..do...sul, etc. 

O critério empregado na classifica<;áo d.e 
Schmidt baseou-se, sobretudo, na forma da const1-

( 1) Para uma revisio geral das teorías a respeito d~ cicl<?s culturafs (Sch· 
midt, Ankermann, Foy, Montandon, etc.). cf, J. Jmhellom, Epitome de Culluro· 
logfa , 83 e seg. , Buenos-Aires, 1937. 
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tui'~o familiar. A cada um desses grupos de cír
culos culturais corresponde, segundo Tristáo de 
Ataíde, urna estrutura económica: 

CfRCULOS CUL TURAIS 
(W. Schmidt) 

ECONOMIA CORRESPONDENTE 
(T. de Atafde) 

Civil. """' rl · · · · · · { Economia apro ... iza~s p nut1vas ou m1cia1s . . . . . . prlativa 

exógamo..patrlarcais. { ~nomia opera .. 
exógamo...matrlarcais ti va 

patriarcais da grande { Economia trans... 
familia fonnativa 

C . ·1· •- d~ · . { Economia trans--1vt 1za~u..s secun éinas ou mixtas . . . . . formativa 

Vejamos, em seguida, em que consiste a estru- . 
tura cultural corresponde a cada urna das for
mas económicas pre-políticas, a apropriativa, a 
operativa e a transformativa (T. de Ataíde). 

1) Economía apropriativa. - É peculiar prin
cipalmente aos círculos culturais exógamo-monó
gamos (no Brasil, sao os ges de Martius, os carajás 
de Krause, os guatós de Max Schmidt). Monogamia, 
em regra. Cren~a em um Ser, superior aos demais 
seres ou espíritos. Igualdade .entre os sexos. In1-
portancia da posic;áo da crian~a. Se a organiza~áo 
doméstica é clara, a do estado aparece confusa; 
quando, porém, se acentua o conceito da autoridade 
pública, a partir das festas de inicia~áo da puber
dade, afrouxa-se a constitui'~áo familiar. Há intima 
rela~áo entre a institul~áo familiar e a civil, ''nao 
ha vendo em geral um chef e e sim urna familia 1nais 
importante ou um conselho dos chef es de familia 
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mais velhos e experientes". Os tra~os económicos 
característicos sao a ca~a ou pesca e a colhei ta: 
apropriar-se da natureza sem modificá-la, mas 
com sele~ao e conciencia. Consumo familiar. Au
sencia de domesticac;áo. Uso nulo, ou mínimo, dos 
narcóticos e bebidas. Divisáo sexual do trabalho: 
o hornero ca~a, pesca, procura o mel, constrói a oca 
e a igara, fabrica as armas; a mulher cuida das 
crian~as, colhe as plantas, prepara a comida, busca 
a água, cuida dos adornos, tranc;a a palha, barbeia, 
pinta, tatua. Cozinha elementar: o espeto, a grelha 
(este mais novo que aquele), o fogao de t.erra. A 
propriedade apresen ta-se sob tres aspetos: o indi
vidual (armas, utensilios, adornos), o familiar (ca
~a, cabana) e o comum (a terra). Troca de pro
dutos, algumas vez es sob a forma que os ingleses 
chamam silent frade. Preparo do f ogo a custa, 
parece, da fric~ao (Feuerreiben). Desconhecimen
to do barro modelado. Uso do cacete e do cesto, 
instrumentos ergológicos de fabrica~ao f,eminina. 
Habitac;ao ligeira, facilmente desmontável, - é o 
abrigo; onde as grutas naturais oferecem prote~áo 
segura, "aí se estabelecem tribus desse estágio". 
Aparece1n, també111, as cabanas, freqüentemente de 
teto de colmeia (Bienenkorbhütte). A vestimenta 
consiste na tanga, ou no avental curto, feíto de cas
ca de árvores (negritos), ou de corda trac;ada (se
mangues): os andamaneses (tronco meridional) 
usam f olhas. As armas sao construidas com finali
dade económica e só acessoria1nente servem para 
a guerra (arco e flecha, mac;o, espada, bumerang, 
lan~a): fenómeno típico desses ciclos culturais pri
mitivos é, segundo a observac;ao de Koppers, a va
riedade dos meios (armas) para urna bem acen
tuada unidade da forma (economia apropriativa). 
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2) Economía operativa. - Corresponde aos 
povos exógamo-patriarcais (Papuásia ocidental, 
África oriental, certas tribus da hacia amazónica, 
etc.) e aos povos exógamo-matriarcais (Papuásia 
oriental, Africa ocidental, certas r egióes da india e 
das duas Américas, etc.). Os círculos patriarcais da 
grande família (nórdicos da Asia, ural-altaicos, in
do-germanos, etc.) desenvolvem economía trans~ 
formativa. Sao característicos da econo1nia opera-
tiva: a) a passagem da pequen a para a grande 
cac;a (peculiar aos círculos exóga1no-patriarcais); 
b) a passagem da colheita para a agricultura (pe
culiar aos círculos cxógamo-n1atriarcais). Além da 
passagem da pequena para a grande cac;a, sao os 
seguintes os trac;os comuns da estrutura social dos 
povos exógamo-patriarcais: a) nova atitude men
tal, manifestada pela posi~áo do homem em fa ce 
do animal, de cujas forc;as, psíquicas ou nao, quer 
apoderar-se (totemismo); b) diminui\:áo da im
portancia económica e política da familia; e) cen
tro social deslocado para a tribu, agora subdividida 
em clans, cada clan com seu chefe, geralmente um 
feiticeiro; d) forma~o de as'sociac;óes extra-fa
miliares, que sao as classes de idade, donde resul
tani as festas de inicia<;iío, de múltiplo caráter: * 
de admissáo a vida sexual, tanto para os mance
bos como para as raparigas; * * de entrada na vi
da política (exclusiva para os homens); e) eman
cipac;ao do hom1em (que se ve 1nais ligado a vida 
tribal) e conseqü·ente condic;ao inferior da mulher; 
f) desenvolvimento da vida política; g) coope
rativismo e regras de produc;ao (desenvolver o 
crescimento do totem em beneficio de outros clans 
ou tribus); h) atividade económica de caráter 
acentuadamente masculino; i) aparecimento do 
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professionalismo, da habilidade técnica, da espe
cializac;áo; j) intensificac;áo do comércio (surge o 
tipo do intermediário); k) aparic;ao da moeda rudi-
1nentar, co1n o emprego de um só produto para 
determinador das trocas; /) estabilidade ou seden
taris1no; m) aperfeic;oamento da habita~o (teto 
redondo) ; n) uso do colete de casca de árvores 
(l{och-Grünberg); o) vestuário co1n caráter de 
adorno; p) advento do machado de pedra. Quanto 
a estrutura socio-económica dos ciclos exógamo-
1nalriarcais, observaremos, afora a passagem da 
colhcita para a agricultura, os seguintes tra~os g·e
rais: a) inicia~áo sexual ex"1usivamente feminina, 
d~sprovida de mutilac;óes dolorosas, privada, sem 
o caráter civil e coletivo dos ritos totemicos; b) 
nascimento das sociedades secretas ( dansas mas
caradas), sintoma da reac;ao masculina; e) predo
minio social, domestico e económico da mulher, 
prov.eniente das quatro grandes invenc;óes femini
nas, que lhe per1nitiria1n classificac;áo social a 
parte (a agricultura, a propriedade imóvel, o aper
fei~oainento da técnica do tranc;ado, a modelac;áo 
do barro); d) economia criadora, distinta da eco
nomía ulilizadora do estágio apropriativo (o ser 
humano intervem na obra espontanea da nature
za, "1nodifica-a, depura-a, enriquece-a, aumenta
lhe a capacidade de produzir"); e) desenvolvimento 
dos 1nercados, para troca de produtos; f) uso do 
tambor de dar sinal a distancia; g) habita~ao mais 
vasta e sólida (com a agricultura comec;am a apa
recer os estoques de generos e aumenta o número 
de instrumentos agrários, que há necessidade de 
r~colher, após o labor). Existem, todavia, quatro 
hpos genéricos, "de cuja combinac;ao ou exclusa o 
nascem as diferentes formas de organiza~áo ma-
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triarcal .. : a) no matriarcado do primeiro tipo o 
trac;o mareante é a permanencia do homem e da 
mulher, cada qual em seu respetivo lar, depois· do 
casamento (a esposa come<;a a afirmar sua posi<;áo 
economica, ao passo que o marido é mero hóspe
de) ; b) no matriarcado do segundo tipo o hornero 
vai cohabitar com a mulher em casa desta (sur
gem os procuradores da esposa, que sao geralmen
te os irmaos e nao o marido; a posi<;ao do tio ma
terno é superior a do marido); e) no matriarcado 
do terceiro tipo o homem é for<;ado a trabalhar, 
antes. e após o casamento, a servic;o da esposa ( é o 
periodo do inicio da rea~o do hornero, por .meio 
das sociedades secretas, de onde se excluem as mu
lheres e cuja atua<;áo política e religiosa vai com
pensar a servidao económica); d) no matriar
cado do quarto tipo, enfim, converte-se em 
prestac;áo de bens o labor exercido pelo. homem 
com o fim de obter a mulher, ou seJa, apa
rece o casamento de compra, no qual a mulher 
transfere-se para a habita<;áo do marido como coi
sa comprada ( embora os filhos subordinem-se a 
linha materna, a posi~ao da mulher pass a, de-fa
to, a ser quasi a de urna escrava). 

3) Economia transformativa. - É própria do 
ciclo da grande familia patriarcal (urna das cul
turas primárias, segundo W. Schmidt), assim c?
mo dos círculos culturais que constituem o estád10 
das civilizac;óes secundárias ou mixtas. Observe-se 
que, apesar da identidade do genero económico, di
vergem muito ambas as. culturas, - a. da gr~nde 
familia patriarcal e as mixtas (ora patrzarcal-lzvre, 
ora matriarcal-livre). Sao tra~os culturais caracte
rísticos dos povos da grande familia patriarcal a 
importancia central da familia (os filhos casados 
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n!o se etnancipam da auloridade paterna e con
tinuam integrados na unidade don_iéstica o~giná
ria) com a institu"ic;áo do morgad10 ou pnmoge
ni tu~a, com a monogamia, com a decadencia da 
posi<;áo economi~a . da mulher ( ei;n~ora melhore 
sua posic;áo domestica). Nesse estagio cultural, fl 
f amília como que absorve o estado; o sentimen
to aristocrático das tribus germina o espirito di
nástico· inicia-se a do1nesticac;áo sistemática dos 
anin1ai~ (o nomadisn10 da economia transforma
tiva patriarcal difere do nomadismo dos c~rculos 
culturais primitivos ou iniciais, por ser a vida er
rática dos grupos patriarcais condicionada ap,e
nas as necessidades do animal: os pastores of e
recem carne, lcite, peles, gordura, chifres, ossos, 
animais de carga, alterando, portanto, profunda
mente, a econon1ia dos povos desse ciclo cultural); 
é nos grupos de f amílias, liga.dos entre s~ por la~os 
íntimos de parentesco sangu1neo ou af1m, que se 
encontra a unidade ecónomica; aparecem as cal
cas, cuja origem Lauf.er atribue ao hábito da inon
taria; o lac;o é a nova arma; pela primei~a vez, en
contramos o carro, o qual para certas tribus, co1no 
a dos ciganos, representa urna verdadeira cidade 
ambulante. Isso tudo em rela~áo as sociedades de 
grande f amília patriarcal. A economía transfor-
1nativa é ainda peculiar aos círculos culturais nao 
exógamos, ou livres, patriarcais ou matriarcais, 
que W. Sch1nidt, de modo genérico, cha~a de c!
vilizacóes secundárias. Sao culturas mixtas, d1z 
Tristio de Ataíde, combina~ao de alguns dos tres 
tipos puros (o totemista, o matriarcal, o grande
f amiliar). Do tipo matriarcal-livre nasceu a fra
tria (liga<;áo de clans tote1nicos, que conservam, 
cada um, as suas características). É entre duas fra-
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trias que se processa a exogamia, mas, se o siste
ma extend~-se por quatro ou mais classes, surgem 
as subfratrzas. Aspetos assinalant·es da cultura 
matriarcal-livre sao o trabalho coletivo, a proprie
d~de comum, a propor~áo grandiosa das habita
~oe_s (de estacadas), o aparecimento do casaco mas
culino e da saia feminina, a ponte, o remo de pá 
achatada, a colher de n1adeira, a r ede; como o sao 
da c_ultura patriarcal-livre a forma~ao das aristo
cracias, a separa~ao das classes, o uso do arado 
(com, a passagem da agricultura das 1naos da mu
lher para as do home1n), o aumento das riquezas e 
o desenvolvimento da indústria, as guerras de con
q~ista, º. imperialismo. Foi, porém, do tipo pa
ti:_iarcal;b':'re que ?erivaram as grandes civiliza
~oes class1cas. Ha alguns tra~os comuns, que li
gan1 todas essas culturas mixtas: a) o abandono 
da exogamia (por influencia do sentimento de su
perioridade das classes e em virtude do insula
n1en!o da família, con1e~ou a predominar a endo
gamia); b) o estabelecimento da escravidao social 
e económica (os agricultores, "presos ao solo pelo 
seu trabalho, f oram considerados como passando 
ao dominio dos conquistadores, justamente com o 
s?lo .arroteado"), cuja evolu~áo, gerando o auto
r1tar1smo, deu lugar a cria~ao da n1onarquia ab
soluta, quasi se1npre de linha varonil e hereditá-. . ' ria, mu1tas vezes de descendencia divina; e) 0 in-
centivo do tráfico 1nercantil, que leva ao aperfei
~oa~enlo ~,ª moeda (Zeichengeld); r) a funda~ao, 
enf1m, do grande estado de caráter político". 

Baseado na organiza~áo familiar, F. Müller
Lyer tra~ou outro importante quadro classificativo 
cujo resumo damos nas pags. 28-29. ' 
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A que círculo cultural, a que grau de economia, 
a que etapa geneo-demonómica pertenciam os indí
genas do nordeste? A solu~ao do problema afigura
se-nos insolúvel. 

Os ges, v. g., sao considerados, como já vimos, 
povos de economía apropriativa. Quem, todavía, se 
dá ao estudo mais demorado do grupo de Martius 
observa a ausencia de numerosos elementos consti
tutivos daquela forma pre-política. Vamos prová
lo, em seguida: 

ESTRUTURA DA ECO, 
NOMIA APROPRIATIVA 
(Cf. T . de Ataíde, 

l. c., 53 e seg.) 

Monogamia, em 
regra 

POYOS CORRESPONDENTES : OS Ct.8 

Os botucudos (1) possuem tantas mulhe, 
res quantas lhes é possfvel nutrir (Maximi .. 
liano de Wied,Neuwied, Reise nach Brasilien 
in den jahren 1815 .. 1817, 11, 38, Francfort
sóbre,o-Main, 1820); o marido botocudo pode 
ter indeterminado número de mulheres (H. 
H. Manizer, "Les Botokudos d'apres les 
observations recueillies pendant un séjour 
chez eux en 1915'', em Arq. do Mus. Nac. do 
Rio-de,janeiro, XXII, 261, 1919) ; alguns 
caigangues (2) tem quatro ou seis mullieres 
(Telémaco M. Sorba, "Die Caigangsindia
ner in der brasilianischen Provinz Paraná", 
Globus, L., 233, Braunschweig, 1886). 

(1) Os botocudos (aimorés, boruns, etc.) viviam, na época da coloniza¡;lo 
inicial, entre os Ilhéus e o Porto.-Seguro (Pero de Magalhlles Gandavo, Hist6ria 
da Província de Santa--Cruz, 124, Río, 1924), "algumas oitenta léguas de costa" 
(Fernlo Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, 198, Rio, 192.SJ; daf foram 
expulsos pelos tupis. No tempo de M. de Wied,Neuwied viviam entre o rio Par, 
do e o rio Doce (15.0 e 19.0 50' de lat. S). 

(2) Os caingangues, nome introduzido por Telbnaco Borba entre as tribus 
gés do Brasil, ocupam o t.erritório compreendido na mesopoUmia formada pelo 
lgua~Ct e pelo Paranapanema, sobretudo nos rios Tibagf e Plquirf (Paraná), com 
os nomes de votor0es, carnés, dorins, xocreru, etc. Existem tami,¿m no Rio Grande do 
Sul, em Síio,Pedro, próximo do rio J abotf, Miss3es; no alto rio Uruguai ; em 
Santa•Catarina (os camés, bugres ou xocrens do Piquirigua1;ó, do Uruguai, do PaS!O
Fundo, do Vinacora, do Plate, do Itajaf); em Síio.-Paulo (os camú dentre Santos e 
l¡uape; os guaiands de Itapeva e Faxina, os caingangues dos ríos Peixe e A¡uapef) 
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a) Esta c;ao infe-
rior: tempos pri
mitivos. 

) Esta~ao mé
dia : ca~adores 
inferiores. 

e) Esta~ao su
perior : cai;;ado
res superiores. 

Povos pescado
res. 

a) Esta~ao in
ferior : agricul
tores inferiores. 

- - --,.... 

e) E sta,íio su .. 
perior. 

. ' -

Po vos 

Extin tos 

Australianos, 
tasmanianos, pi
gmeus centro.
a fricanos, bos
q uimanas, vedas 
montanheses de 
Ceilao, fuegui
nos, esquima us, 
a ndaman ese s , 
botocudos, etc. 

Tribus norte- a
merican as (cali
fornianos, apa
ches, etc.). 

ltchnenes, a loi
tes, tribus de 
Vancouver, c te . 

A maior parte 
dos amerfndios 
a gr icultores ; nu
merosas tribus 
malaias e mi
cronésias ; neo
zelandeses. 

cultotts mataios 
e melanéslos. 
Pastores nóma
des asiáticos e 
african os ; ger
man os de Tácito. 

A maioria dos 
polinésios e dos 
agricultores afri
canos ; gregos 
homéricos, ro
manos da mo
narquía, germa
nos a té os pri
meiros t em pos 
da idade-média . 

E STACOES Gl!.NEONÓMICAS ESTACOES OBMONÓMICAS 

G~nese da cultura. Em seu transcurso a pareceu a linguagem , os primeiros ut.ensílio'>. 
as primeiras idéias religiosas. Os h omens viviam em manadas ou hordas , articulada s, a 
principio, segundo as diferencas de idade e, em seguida , segundo as diferen~s de sexo. E~sa 
esta~ao termina com o descobrimento do fogo. 

l. Fase do parentesco (tipo primário) . T odos os povos dessa 
fase vivem em hordas consan gufneas, jamais cm famflias sini;u
Jares insuladas. Conhecem o matrimónio (insti tufi;;ao económica). 
A mulher é geralmen te considerada como propriedade d o homem 
(seu animal de carga). Divisiio sexual do trnbalho. T ermina 
com o descobrimento das fontes artificiais da alimenta'ªº {agri- 1 
cultura , cria~ao de gado). 

A cultura dos ca~adores superiores s6 quantitati11amente su
pera á dos ca,adores inferiores. Essa superioridade advém da ri
queza do habitat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo especial. Nesses povos, observa-se, segundo seu ní vel 

cultural, o tipo primário, alto e tardío do parentesco. 

Tipo a lto da fase do parentesco. P erlodo florescente da orga
niza~ao do par entesco. A evolu,ao tende, a principio, para o 
ma triarcado e d~te t orna ao pa triarcado. Matrimónio e familia 
passam para o segundo termo, diante do vínculo social forte
meote estabelecido ; em algumas ocasiOes , chegam a total dis
solu~io. 

' 

T!SJO 'ÍltiJli d á do paftllt.aco. A lUldlfá Cbnwerf6 ee 
novamente em sede da soberanfa do vario. Desaparece o ma .. 
triarcado : a mulher retoma A servidlo. Aparecimento da rique
za. Generaliza-se o matrimónio de compra . Entre os nómades 
pastores encontramos certos ind icios {corno a preerninb1cia da fa
mOia em rela~ao ao clan, aoentuado pariarcalismo, etc.), que j á 
manifestam caráter p rimdrio f amiliar. 

11. Fase familiar (tipo primário). A fa milia, severamente 
patriarcal, constitue-se o mais importante com plexo geneonómico : 
apodera-se das terras, fortalece-se com a incorporacao dos escra
vos. T oma freqüentemente a forma de um regime cerrado de 
economía doméstica, oniproducente, bastando-se a si mesma. 

.. 
J. Epoca do parentesco: 

o vínculo sanguíneo é 
que constitue o princi
pio coesivo d a rociecla,ie. 

O parencaco continua 
a ser a base et. organi .. 
za,10 social, mas o re
gime de clan tmde a 
d issolver-se. 

Linha divisória entre os povos elementares e os povos cultos. 

a ) Esta~io in
ferior : civiliza
'i5es inferiores. 

b) Esta, 10 m~ .. 
dia : civilizai;3es 
médias . 

e) Eata~o su.
perior: dvfUza .. 
,0es superiores. 

Antigos povos 
cultos america
nos ; civiliza,10 
a ssfrica, egfpcia, 
chinesa, etc. 
Gregos a té $6.. 
Ion. Romanos até 
as guerras p6ni
ca s . 

Gregos (ap6s $6.. 
Ion), romanos 
(ap6s as guerras 
púnicas) ; povos 
romano .. gennA.
nicos (até o séc. 
XIX). 

Povos romano
gen:nanfcos do 
sk. XX. 

Tipo alto da fase familiar. Perfodo de máxima flora,Ao da 
famflia. Sua forma é a do grande patriarcallsmo, a cuja cabe~ 
se encontra o pata familias. Considera-se a mulher menor, serva 
do homem e procriadora de aeus herdeiros. Tendtncia para a 
monogamia estável. 

Tipo tardio da fase familiar. Desintegra,10 da famOia. 
O pater familias perde gradualmente sua autoridade. Refina
mento dos costumes, por meio do qual descobre-se tarnbém na 
mulher, nos filhos e até nos escravos a personalidade humana. 

111. Fau indiridual (tipo primúio). Daintegra~ cada 
ve maior da familia; cada ve maior, coneeqllentanente, o 
o nómero de fun~ famillara que passam a ser fun~ llOdais. 
Jndependenda acentuact. et. mulher, por cauaa mesmo dessa dS, 
fermdas;lo. 

11. Época senliorial. 
Desaparece o regime de 
clan, substitufdo pelo 
estado. Neae período 
predomina urna minoría 
organizada (nobreza) só
bre uma maioria nlo or
ganizada (escravos, vas
salos). Além dessa di
ferenciaeiio polldca, sur
gem outras : a das clas
ses professionais e a dos 
pobres e ricos . 

111. Época Meional. 
Com o ad vento do ca
pitalismo, o estado béli
co cede luga r ao estado 
Industrial. A autoridade 
do estado aplica-se cada 
vez mais ás tarefa1 de paz. 

, 
IV. EPoct1. 4SIOCiacio

ncal incipknlc( ?). 
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ESTRUTURA DA ECONOMIA 
APROPRIATIVA 

(Cf. T . de Ataíde, l. c., 
53 e seg.) 

lgualdade entre os sexos. 

Nao há em geral um 
chefe e sim urna família 
mais importante, ou um 
conselho dos chefes ... de ... fa ... 
mflia mais velhos e ex ... 
peri entes. 

Tirar da natureza o ne ... 
cessário, sel)l modificá ... Ja. 

Cozinha elementar. 

POVOS CORRESPON OENTES: os cts 

Entre os tapuias do nordéste, a 
mulher adúltera é expulsa e casti ... 
gada ; morta, se apanhada em fJa .. 
grante (G. Barlaeus, Rerum per 
octennium in Brasilia, etc., 253, 
Arnsterdao, 1647). 

Os coroados (1 ) reconhecem entre 
si um chefe (A. de Saint .. Hilaire. 
Voyage dans les Provinces de Rio 
de ] aneíro et de M inas Geraes, 1, 44, 
Paris, 1930). Idem os caingangues 
de Santa .. Catarina (José Maria de 
Paula, "Memória s6bre os botocu .. 
dos do Paraná e Santa--Catarina", 
etc., em A n. do X X Cong. lnt. de 
A mer. real. no R io .. de.-J an . . de 20 
a 30 de Ag. de 1922, 125, Rio, 1924). 

"Les vieilles apportent chaqu.e jour 
des tas de bromeliacées charnues ... 
Elles les j ont cuire dans les braises" 
(Manizer, l. c., 254). 

" La cuisine des Makuní (2) n'est 
pas toujours aussi barbare qu'on pour ... 
rait l'attendre d'hommes accoutumés 
a vivre da ns les bois. A insi, quand 
ils veulent manger un jacu (Penelo.
pe), ils le mettent dans un pot, l'en.
vironnent de jarine de manioc, et 
le j ont cuire a petit jeu" (A. de Saint
Hilatre, l. c., 11, 55). 

( l) Os coroados habitavam o vale do Xipotó (~ntre a serra J a Onc;a e a de 
Sao.-Geraldo), de onde se estendiam a té os rios da Pomba e da Paraiba-do-Sul. 
Silo-Fídelis, a margem deste último, era um des seus mais importantes aldeamen• 
t os. 

(2) Os macunfs habitavam, outrora, as regiües mon tanhosas situadas nos 
limites de Minas--Cerais, Porto-Seguro e Baía. 

• 
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ESTRUTURA DE ECONOMIA 
APROPRIATIVA 

(Cf. T . de Ataíde, l. c., 
53 e seg.) 

Habita~ao ligeira, facil ... 
mente desmontável. Ao 
lado dos abrigos, aparece 
freqüentemcnte a cabana 
cónica. 

Geralmente encontram.-se 
entre os povos da economía 
apropríati va o vestuá,rio, 
pelo menos rudimentar : a 
tanga ou avental. 

Povos CORRESPONDE NTES : os 
G~ 

Os camaciis (! ), segundo se depreen .. 
de de um trecho do diário do exp]o ... 
rador J . B. Douville, parece que 
conheciam a n1aloca (Mehrjamilie .. 
nhaus) (A . Métraux, "Les Indiens 
Ka!11akan, Pataso et Kuta~o d'apres 
le JOUrnal de route inédit de l'explo.. 
rateu¡ f,ran!;ais J . B. Douville" (2), 
em Rev. del Inst. de Etn. de la Univ. 
Nac. de Tucumán, l, 251, Tucumán 
1930). , 

Os botocudos viviarn, outrora in .. . ' tetramente nus (M. de Wied.-,Neuwied, 
l. c., I, 333) ; entre os camacas, os 
homens usam apenas "un morceau de 
de f euille entortillé autour du penis" 
(A. Mét.raux, "Les Indiens Kamakan" 
etc., cit., 256). ' 

. ' 

Ve-se, porlanto, quanto se torna arbitrária 
qualquer generaliza~ao r elativa1nente as etapas cul
turais dos nossos indígenas, - m-es1no quando pro
~ura1no~ sub-classificar ou separar os grupos já de 
s1 r cduz1dos. E no estudo, que en1 seguida inicia-
1no~, das acultura~oes das principais coletividades 
nativas do nordeste tivemos se1npre em vista nao es-

( ! ) O.,i cam~c íi .; ~iviam entre os ríos llhét;s e !taípe. M . de Wied·Neuwic,I 
~~~1trou-os nas prox1m1dades do Arraial-de-Conquista (Bafa) : segundo a carta 
Cf . a~tor estnvam o~ camacas espal~ados entre os rios das Contas e o Pardo. 
bis. ¡~~O ª¡{ · 6

8 · v. S~ix e F. Y· Mart~us, Reise in Brasilien in den Jah ren 1817 
(M. N' · ' )92 e seg., os qua1s os ass1nalaram nas matas ribeirinhas do CravatA inns- ovas . 

de Tan~~edoE~se ~ss. j á J0 ! publicado no Brasil. como se depreende de urna rela~ilo 
diístria e Corn~ ~rroRs 1 ª119v3a, p. 261 do Boletim do M inistério da Agricultura, In· rcio, o, o . 



. . 

32 Estevao Pinto 

quecer essas verdades. A tendencia filosófica atual 
propende para a teoria do relativismo das culturas, 
ou seja, para o descontinuo das formas em que 
se processa a evolu~ao histórico-social. 

2. Ca~a 

Para a generalidade dos selvicolas nordestinos 
(tupís, ges, cariris) sao comuns as práticas, que 
presidem a atividade venatória. 

Feita a colheita, nos meses de maio e junho, 
os tupís do nordeste, por exemplo, iniciam as ope
ra~óes da grande ca~a. Ao amanhecer, parte abo
luna dos mancebos, a qual, a certa distancia, bifur
ca-se, afim de melhor realizar a apanha dos fru
tos (a ju~ara, a sapucaia, a mangaba, o cajú, o ara
~á, o coco, o suco da mucajubeira, a raiz do cupá), 
depois do que, reünido novamente o tro~o, come~a, 
de-fato, a montaria; o fogo é, en tao, atea do nos ar
bustos secos, exceto ero urna das abertas, para onde 
se escoa, espavorida, a alimária: ai a aguardam os 
ca~adores, a cujas maos nao escapara pacas, vea
dos, cutias, jabotis, cobras, até mesmo lagartos e 
gaf anhotos (1). E quando o sol se levanta, partem 
por sua vez as mulheres, na batida dos arqueiros, 
transportando cuias, pilóes, esteiras, caba~as, com 
os filhos as costas espremidos ero faixas de folhas 
de burití, e, ao aproximar-s,e a noite, arranchara nas 
vizinhan~as dos rios e das matas, limpam o campo, 

(1) Prática usada pelos parecís, segundo Roquette1Pinto (Ronddnla, 126, 
SIQIPaulo, 1935), como por numerosos outros indios (os huarpes ou " Warp&" 
da provfncia de Mendoza, Arg., cf. A. Métraux, "Contribution 1 l'ithnographie 
et a l 'arcbeologie de la Province de Mendoza (R.A.)", em ~. de Btn. del lnst. 
de la Uni11. N~. de Tucum4n, 1, 16, 1929). 
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fazem fogo, munem-s.e de água, colhem as palmas 
dos abrigos e póem-se a espera da embiara: esta, 
que nao tarda, é em dois tempos preparada e pron
ta para a oeia (1) . 

Os tupís eram ca~adores apaixonados. Jamais 
prescindiam do arco e da flecha. Andavam sem
pre de cabe<;a erguida, como se estivessem a farejar 
a presa oculta nas árvores (2). Pequen as setas des
tinava~-s~ a ca~a miúda; flechas de guerra a ca~a 
dos an1ma1s ferozes ou de porte avantajado. Ar
ma, embora nao usual aos tupís da costa, teria sido 
a esgaravatana, instrum,ento tao útil nas matas cer
radas quanto o la~o, armado a ponta da vara, com 
que apanhavam os periquitos (3). Nao desconhe-
ciam, tampouco, os fojos, os mundéus, as esparre
las, que se disfar~avam coro artificios (4), como era 
bem possível que usassem o estratagema do escudo 
de folhagens (tocaia) (5), atrás do qual o ca~ador 

(1) Francisco de Paula Ribeiro, "Memória sóbre as na~s gentias", etc., 
em R. T., 111, 187 e seg., 1841. 

(2) Hans Staden, Viagem ao Brasil, 138, Río, 1930. 
{~) Similo de Vasconcelos, Cr. da Comp. de }ts. do E.st. do Bra., pág . .53 das 

Notú:ta.s, Rio, 1864. Nieuhofs, Gedmkweerdige Brasiliomse Zee.-en Lant-Reize, 
219, Amsterdilo, 1682 (apud A. Métraux, La ci&lilisation mathielle cit. 87) chegou 
a distinguir trés espécies de lacos armados na ponta da vara. U~va~ es~ arma 
os guara~fs (Pedro Lozano, Historia <k la Conquista del Paraguay, etc., I , 327, 
BuenoS1A1res, 1873). Os tagnanfs das cabeceiras do Roosevelt empregam flechas 
de ponta romba : os animais, com o choque. caem em como~ilo e silo apanhados 
vivos (Roquette;Pinto, Rond., 242). 

(4) Andr~ Thevet, w Singularitei de la France Antarctique, 250 Paris 
1878: ]olio de Liry, "Hlstória de urna viagem feita a terra do Brasil",' em R: 
T., LII, 2.0 parte, 213, 1889 ; C. de Abbeville, Histdria da Missao dos Padres 
Capuchinhos, etc., 354, Maranhllo, 1874; G. Soares de Sousa, l. c., 245 : "Ar .. 
mam os .fndlos a estas alimárias em mundéus, que i uma tapagem de pau1a,pl, 
que, mu1to alta e forte, com urna s6 porta ; onde lhe armam com urna árvore 
alta e grande levantada do chio, onde lhe p5em um cachorro ou outra alimárla 
~resa ; e indo para a tomar cai esta 6rvore que está deitada sóbre esta alimá1 
na, onde dá grande.s bramidos ; ao que os (ndios acodem e a matam a flecha, 
das". Cf. ainda a pág. 228. 

(5) O iaiacute dos pareds, p . e. ; cf. Roque~Pinto, l. c., 137 e Amflcar 
A. Bo~llho de ~agalhlles, Pelos Sertaes do Brasil, 129 e 151, PortQIAlegrc, 1930. 
Os tuptnambás . vio ao mato, escolhem as árvores, onde costumam éstes péssa, 
ros pa~r a notte (refere,se as araras e canindls), e onde se recolhem depois de 
comer , fazem debaixo dessas árvores uma calinha redonda, com capacldade para 
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visava co1n seguran~a o animal confiante e descui
dado. Há ainda probabilidades de que os tupís e1n
pregasse1n, na ca~a, pedras de jato (boleadoras), 
pois foram encontradas no nordeste bolas de utili
dade desconhecida, 1nuito scmelhantes as da ne
crópole de Vilucó (Argentina), usadas pelos "'\7ar
pés" (1). Os tupinambás serviam-se até de redes 
para ca~a de certos animais (2). 

A 1naneira dos tupís, os ges nao se inoslravan1 
ca~adores . 1nenos avan~ados. Descobrian1 as 111ais 
ocultas pistas; iinitavam admiravelmente a voz dos 
anhnais e sabian1 1nes1no pro1nover 1neios de atraí
los (3). Nunca se perdia1n na jangla: se a jornada 
era longa ·e por matas desconhecidas, ramos cui
dadosan1ente partidos indicava1n ao explorador o 
ca1ninho por onde tornar ao ponto de partida. Os 
·~oro a dos tinham inesmo fama de corredores; pos
~ivelmente seriam capazes de realizar a fa~anha 
atribuida aos goitacás (4). As opera~oes venató
rias f aziam-se, quasi semp~e, em comum, acompa
nhando aos homens as mulheres e as crian~as, 
como sucedia, por exemplo, entre os coroados. Os 
tapuias usavam a tocaia (que era o zaiacute dos 
parecís), o la~o arn1ado na vara, as armadilhas de 

conter tr~s homens, e coberta de palbas : al se recolhem e esperam a vinda dos 
pássaros, que como nao desconfiam, a proximam-se muito, e entao os selva)lens 
lhes atiram qualquer projétil, que os atordoa sem matá-los" (Yves d'~vrcux, Via
gern ao Norte do Brasil, etc., 181, Maranhao, 1874). Cf. ainda J. B . Ambroset
ti , "Los Indios Cainguá del Alto Paraná (Misiones)", em Bol. del lnst. Geog. 
Arg., XV, 729, Buenos--Aires, 1895. 

(1) A. Métrau:t, "Contribution a l'éthnographie", etc., cit., 16. - " Por es, 
sa causa os selvagens nao podem facilmente apanhar os indivfduos novos e ve, 
Ihos (rej ere-se a urna espécie de mono), e nao tem outro meio de pegá-los sen:io 
derribando--os das árvores a frechadas ou reboladas, donde caem a tordoados e 
algumas veres mal feridos" (Léry, l. c. , 213 e 214). - Das pontas do veado, os 
carijós fabricavam "bolas de arrem~o" (Fem:io Cardim, l. c., 36, Río, 1925). 

(2) G. S. de Sousa, /. c., 228 ; Abbeville, l. c., 354. 
(3) M . de Wied, Neuwied, /. c., 11 , 49. 
(4) Ury, l. c., 145; fr. Vicente do Salvador, História do Brasil, 93, Sao' 

Paulo, 1918. 
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aves, enibora algu1nas tribus nao conhecessem 
propriamente o fojo (1). Se a queixada refu
aiava-se e1n algu1n velho tronco, asfixiavam-na com 
fun10. Do mes1no 1nodo que os povos tupís, os ges 
ateava1n fogo ao capim seco, en1 torno de certa 
por~áo do can1po, menos em urna aberta, onde es
perava1n a vea~ao, que, perseguida pelas cha1nas, 
procura va escapar (2). Colhiam, em caminho, a 
cera, o mel, os frutos silvestres (3). Observe-se 
que os guaianás de Igua~ú 1nostrava1n uina pro
videncia, que Hermann Ploetz e A. Métraux ·C011-

sideran1 rara entre os indígenas do Brasil: "Pour 
ne pas épuiser le gz'bier d'un district, apre.~ y avoir 
chassé un cerlain temps, ils l' abandonnaient pour 
le laisser se repeu¡:)¡ler" ( 4). 

Quasi nada sabemos em rela~o aos carirís. E, 
em verdade, também pouco sabemos em rela~ao 
aos ges e aos tupís: os cronistas, em geral, f alam 
vagan1ente da ca~a e da pesca dos nossos selvico
las, mas nenhum deles procurou estudar-lhes a 
técnica, cornplexa e, nao raras vezes, inacessível a 
nossa mentalidade. Só a custa de muito esfór~o e 
de muita pesquisa podemos perscrutar a ahna do 
íncola brasileiro. Os carirís, entretanto, devian1 
conhecer a alta ca~a. As ceremonias religiosas da 
dansa do tole, praticadas pelos carijós, ou fulniós 
de Águas-Belas (Perna1nbuco), consistem, ainda 

( 1) Hermunn Ploetz e A. Métraux, "La civilisation matérielle et la vie 
sociale et religieuse des indiens Zé du Brésil méridional et oriental", em Rev. 
del I nst. de Bt .• cit ., I, 154, 1930. - Os fndios do nordeste conheciam as arma
dilhas ou mundéus (Guil. Piso e G. Marcgrav, Historia naturalis Brcuilim, 272, 
Lugdun. Batavorum et Amstelodomi, 1648). 

(2) Teodoro Sampaio, "Os Cra6s do Rio Preto no Estado da Bala" em R . 
T., LXXV. l." part<', 153, 1913. 

(3) W. C. v. Eschwege, ] ournal von Brasilien oder !:ermischtc N arltrichten 
a 11s Brasilicns a 11f wissenschaftlichen Reisen gesammelt, I, 122 e seg . \Veimar, 18 18. 

(4) L . c., 155. 
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boje, na imita~o dos movimentos de certos ani
mais, - o que constitue um indicio da importancia, 
que as opera~oes cinegéticas representavam para os 
povos desse grupo lingüístico (1). Visitando-os re
centemente, observou Mário Melo que as crian~as 
divertiam-se armando arapucas e matando passa
rinhos com o bodoque. "Um calangro, que lhes 
esteja ao alcance da vista, é animal morto". 

A ca~a constitue urna das mais importantes 
opera<;óes do indígena. Note-se o seu cárater de 
manif esta<;áo normalmente coletiva ou social, sobre
tudo quando se trata dos grandes mamüeros. 
É um rito, é urna festa de cárater mítico (2). Antes 
mesmo de raiar o dia, já o "espertador", segundo a 

(1) Mario Melo, Os ÓJrnij6s ck A'guas,&las, 20, Slo-Paulo, 1929. 
(2) Roquette,Pinto refere,se ao caulonen4 dos pareds : a festa do veado 

morto. A' votta da cabai;a, onde Jaz em postas o cervo moqueado, dansam e 
cantam os cai;adores, armados de jararacas {Rond., 128). - Os munduruc6s ce
lebram no comé~o do inverno uma festa propiciat6ria A ca~a e A pesca, alt:ernati, 
vamente, cada ano. Eleito o dirigente da festa , faz.ose provisilo de alimentos, 
pintam.-se de uruc6 e genipapo, adomam,se e iniciam os rituais mágicos "Re, 
Unem cranios de antas, veados, e de outras ca~as ou peixes, e oferecem,Jhes as 
melhores iguarias ... A' meia,noite o pagé recothe.-se a um quarto reservado, 
onde nilo possa penetrar vista profana. Aí, no meio de profundas trevas, evoca 
em altas vozes a mae da anta, em primeiro lugar, se a festa é consagrada A ca~. 
Nlo tarda muito que o povo, que se acha em tórno da barraca misteriosa, ou~ 
dentro dela o grito agudo da anta. E' o pagé que imita o grito dbse animal -
para dar a entender aos circunstantes que o génio evocado acudiu ao seu cha
mado e baixou A sua cabana. Entilo come,a em altas vozes um diálogo animado 
entre a m& da anta e o pagé. tle pede Aqueta que durante o ano seja propf, 
cia aos ca~dores da aldeia , fazendo com que seus filhos nlo se afastem para 
longe e aparecam em grande n6mero. A resposta é sempre favorável. Depois é 
evocada a ma:e do veado, e, sucessivamente, a s de todos os outros animais, que 
os munduruc6s desejam encontrar em suas C8'8das. A festa em honra dos pei
m f em tudo semelhante A precedente. Além destas festas consagradas aos ~, 
nios tutelares da cai;a e da pesca, os munduruc6s celebram alnda, todos os anos, 
no comé~ do verllo, outra em honra da lavoura. Homens e mulheres colocam, 
se em linha, tocando urna espkie de corneta, chamada quen ; dansando e ca~ 
tando evocam as mae.s da mandioca, do milho, etc., pelo segulnte modo: - O' 
ma:e da mandioca, favorece,nos comos frutos de teus filhos 1 Nilo nos deixes pasear 
priva~óes. Todos os anos te dirigirnos nossas s6plicas ; nlo nos esquecemos nun, 
ea de ti" (A. M. Goncalves Tocantfns. "Estudos sóbre a tribu Mundurucú". em 
R. T., XL, 132/134, 1877). - Entre os cherentes o furo do 16bulo auricular, por 
onde metan um pauzinho leve, privativo dos homens, tem por objetivo dar 110rr 
te e atralr a ca~ e a pesca. Quando um désses Indios apanhava peixes de vulr 
to, promovia grandes festas (Urbino Viana, "Acuen ou Cherente", em R. T ., t. 
CI, v. CLV, 42 e 43, 1928). 

• 
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pitoresca expressáo de um autor anónimo _(1), 
sai a convidar os ca~adores, aos brados, em derre
dor do terrreiro, de rancho em rancho. O "esper
tador" é, quasi sempre, o chefe e acumu.la em a~
guns casos, as fun~óes de mago e curande1r? ~a tri
bu (2). Urna infinidade de tabús, de prescr1~oes, de 
ritos, - associa~óes todas de ll}e~anismo P.ur~mente 
místico, - presidem as ceren1on1as. A propria con
f ec~áo das armas é um labor complexo: deve-se, por 
exe1nplo, evitar que as flechas contenham plu1'!1~s 
de águia ao lado de plumas de arara (3). A. efica
cia das armas depende menos de suas quahdades 
materiais do que de suas qualidades mági~as. N~n
guém ousa tocar-lhes. Algumas . -yezcs . e preciso 
consagrá-las. Quando os mela~es1os ~f1rma1n que 
as flechas estáo envenenadas, d1z Codr1ngton, dese-
jam significar que as pontas se acham itnpregnadas 
nao só da substancia pe~onhenta como d~ pr~par~
~óes divinas (mana) (4). É que as co1sas 1nan~
i11adas podem, também, penetrar-se de poder ma
gico. Essa magia transmite-se, mesmo, ao ca~ador · 
O chefe botocudo ou aimoré, quando e1n marcha 
para a ca~a ou para a guerra, cabria-se com o man
to e diadema de um anin1al f arte e valen te, - ? 
ta1nanduá, por exemplo. Recordemos que os tup1-
nambás do Maranhao adornavam-se com as penas 
do nandú, que era a maneira de adquirir as qua-

(1) Didlogos das Grandezas do Brasil, 272, Rio, 1930. . 
(2) Georges Salatr~. "Les indians Karimé", em Rev. ckl lnst. Et. ~ la Univ. 

Nac. de Tucumdn, 11, 298, Tu_cumán, 1932. 
(3) E ' vreux, quando fala em águias, refere,se provAvelmente aos nosso~ ga .. 

vi0es As penas das araras e demais aves, se misturadas as daqueles rapman, 
tes ~ram por estes "rofdas" e comidas" (l. c. , 179). - Sóbre a magfa do cunua.
rú,Ícica, cf. Ermano Stradelli, "Vocabulários da lín~ua geral'.', etc., em -~ · T ., 
t. CIV. vol. CLVII, 430 e 431, 1929. - A propósito do meto de conc~I1ar ~s 
instrumentos, Ieia, se Lévy,Bruhl , Le surnaturel et la ~ture dans la nuntahU Prt' 
mitit:e, 103/108, París 1931. 

(4) Apud Lévy-Bruhl, La mentalité primiti11e, 384 e 385. Paris, 1933. 



38 Estevao Pinto Os Indígenas do Nordeste 39 

Iidades defensivas e obreticias da ave silvestre (1). • 
Como, também, nao esque<;amos o valor que os bo
roros de Sao-Lourenc;o (Mato-Grosso) empresta1n 
ao sonidor ou berra-boi (Schwirrholz das alemáes; 
bull-roarers dos ingleses), instrumento sagrado de 
suas ceremonias fúnebres, cuja voz atroante indi
ca a hora do· ritual: as mulheres nao podem ouvir 
o som da trompa mortuária e nem sequer po"dem 
ver o instrumento pintado ou desenhado (2), pois 
correriam risco de morte. E, ainda, a narrativa 
do padr·e Antonio Blasquez relativa a certo indio, 
que, indo a ca<;a em dia santificado, aconleceu 
cair-lhe um pau na cabec;a. - "&te nao quer ter 
ouvidos (exclamaram prontamente seus compa
nheiros). Nao Iios dizem a nós que náo trabalhe
mos nos dias santos? pois, porque foi ele fora, bo
je, que era dia santo, por isso o feriu o pau" (3). 
Se, enfim, topavam em alguma pedra, os indíge
nas brasileiros mordiam-na, raivosos, ou devora
vam, por vinganc;a, os animais que os molesta
vam (4). 

A cac;a, mesmo morta ou abatida, nem por 
isso perdia suas qualidades místicas. Assim, absti
nham-se os tupís do uso da carne dos animais tar
dos, tais como os cágados, as pregui<;as, as ar
raias, porque "isso os impediria de correr, quando 

(1 ) . • • . "pois quando eta se sente mais forte ataca atrevidamente o seo 
perseguidor, e, quando mais fraca, abr~ suas asas, despede o v6o e arremesse 
com os pés areia e pedra sóbre seus inimigos (E' vreux, l e·, 22). 

(2) Os bororos acreditavam tam~m que o retrato de urna pessoa podia 
servir para bruxarias (K. v. d. Steinen, "Entre os bororós", em R. T. , LXXVIII, 
2.• parte, 480, 1916). Prazer registou numerosos exemplos do t.emor, manifesta, 
do por povos em estado selvagem, quando alguém procurava tirar, lhes o re, 
trato (Le rameau d'or, cit., 181 e 182). Otto Rank relacionou o fato ao probJe, 
ma da dupla personalidade (A dupla personalidade, 138 e seg., Rio, 1934). 

(3) Cartas Avulsas 301 , Rio, 1931. 
(4J Léry, l. c., 227; Manuel da N6brega, Cartas do Brasil, 90 e 91, Rio, 

1934. 
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fóssem expulsos e p er seguidos por se us inimi
gos" (1). Prática sen1elhante encontran1os entre 
quase todos os povos elem entar es, a exe1nplo dos 
n1alaios de Singapura ou dos diaques de Bornéu. 
Por ·elabora<;áo em aparencia estranha a nos
sa razao, havia casos e1n que sucedia justamente 
o contrário. "A ce pro pos ( diz Thevet) noz Sauua
ges se sont per.';uadez une aulre resuerie, et sera 
bien subtil qui leur pourra dissuader: laquelle· est, 
qu' ayans pris un cerf ou biche, ils ne le~ oseroient 
porter en leurs cabannes, qu'ils ne leur ayant coup
pé cuisses et iii.bes de derriere, estiman.<; que s'ils 
les portoyent auec leurs quatre m embres, cela 
leur osteroit le moyen ci eux et ci leurs enfans de 
pouuoir prendre leurs ennemis a la course" (2). 

Os animais don1ésticos jan1ais se abatia1n: as 
galinhas eran1 tantas que se obtinha1n esses bichos 
quasi de gra<;a (3). Evitavan1 n1esmo as rapari
gas tais aves, p·ela suposta presun<;ao de que a 
carne dos galináceos fazia envelhecer as pes-

(1) Léry, l. c., 2 17. - "!,es sauvages du pa'is n'en mangeroient (des raies) 
paur rien, non Plus que des tortues, et chiens de mer, Elles sont dente/ces comme un 
Lion Sauvage, estimant que tout ainsy que ce Poisson est tardif it cheminer en l'eau, 
rendroit arusy ceux qui en mangeroient, tardifs, et Pesans" (Mss. inédito de The· 
vet, pertencente ll Bib. Nac. de Pa rís, apud A. Métraux, La religion des Tupi
namba et ses rapports avec celle des autres tribus Tup~Guarani, 176 . Paris, 1928). 
- . . . . "vray est que d'eux•mesmes ils sont assés superstitieux de ne manger de 
que/que beste, soit terrestre ou aquatique, qui soit pesante a cheminer, ains de tou
tes autres qui cogno·issen t plus legeres a courir ou 110/er, come sont cerfs et biches : 
pour ce qu'ils ont ceste opin·io, que ceste chair les rendoit trop pesans, qui lcur ap. 
parteroit inconuenient, quand ils se trouueroient assail/is de leurs enriemis" (The· 
vet, Les Singularitez, cit. , 147). - Entre os chiriguanos, que pertencem a famf· 
lia lingüfstica tupi-guaran(, os homens reservavam para si o uso da carne de ve
ado, an imal ágil e ligeiro. "Les femmes pouvaient manger, sans inconvénient, du per• 
perroquet, oiseau lourd et stupide. Dar.s leur rnisogynie, les Chriguano estimaient 
sans doute que cela ne changerait en ríen leur naturel" {A. Métraux, "E'tudes sur 
Ja civilisation des Indiens Chlriguano", em Rev. del lnst. de Et. de la Univ. Nac. 
de Tucumdn, I, 355, Tucumán, 1930). 

(2) Les Singularitez, cit., 252. 
(3) L~ry, l . c., 216; " ~ste gentío nao come carne de porco, dos que se criam 

em casa .. , mas comem a carne dos porcos do mato" (G. S. de Sousa, l. c .. 
318). ld~ntico costume entre os bororós (K. v. d. Steinen, "Ent re os bororós", 
cit., 454). 
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soas. Algumas vezes o ca<;ador também evi
tava comer o animal morto por suas pró
prias maos, como acontecia entre os coroados 
descritos por Esch,vege (1). Intcressante a prá
tica r i tual dos carnacás de Ilhéus: "Quand le 
J{a111akan fu e quelque grosse piece de gibier, il en 
óte aussitot les intestins; les enveloppe dans des 
f euilles et les ap porte ci l'.ekor (le village) ~ Lci, 
sans ríen dire a personne, il prend une marmite, 
la met sur le f eu, cuit les tripes et les mange sans 
rien dire ci personne. e e n' est que lorsqu'il a le 
venfre bien plein qu'il s"'étend sur un clzálit et il 
raconte ce qu'il a tué ·el ou il l' a laissé. Alors les 
f <'mmes vont chercher le gibier, et ensuite il le 
partage comme il l' entend" (2). O cao, que se su
póe introduzido entre os indígenas pelos euro
peus, está ligado o oulro costume n1ágico nao me
nos interessante . Os caingangues, p. ex., segundo 
Ambrosetti, sujeita1n seus caes a urna fumiga<;áo 
prévia: o fumo é produzido com a pele de um 
anin1al identico ao que o ca<;ador pretende aba
ter posteriormente (3). 

A sem,elhan~a dos indígenas da Colombia bri
tanica, dos quais já tratámos linhas atrás, os tu
pinambás temiam a vingan<;a das feras. A ca<;a 
a on <;a er a seguida de ritos mágicos: "lis espient 
le /ieu par lequel cesf e besfe doit passer, et ta 
plient un arbre de moyenne force et grandeur, aiu 
sommet duque/ ils attachent un lacs. coulant, de 

{l ) L. c., 1, 204. Cf. Simoens da S ilva, A tribu caingangue (indios bugres -
botucudos), 18, Rio, 1930 e o d iário do explorador franc!s ). B. Douville, 254, 
apud ob. cit. ll p. 49. 

(2) A. Métraux, "Les lndiens Kama ka n, Patafo et KutaXo d'apres le jour
nal de route inédit de l'explorateur fra ngais ) . B. Douville" cit ., 254. 

(3) "Los indios Kaingángues de San Pedro", etc., em Rev. del ]ard Zoo/., 
11 , 341 e sef!., Buenos-Aires, 1895. Sao os caingangues da Serra-Centra l, nas 
prox. do rio Jabotí (Miss<>es). 
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sorte que quand la beste y choppe le moins du 
monde, elle est prinse: spit par le pi.ed, ou par le 
milieu du corps. Mais si d'adventure la beste peut 
se ruer au tronc de l'arbre ou il est attaché, elle 
le ronge tellement qu'elle peult s'eschapper: Ce
qui advient aucune f ois mais les hommes font 
diligence d' y aller, le plustot qu'il leur est pos
sible: et trouvans cest animal prins ils le tuent a 
coups de f lesches, et r arbre esfant e o upé est la 
proye portee au milieu du village laque/le les 
femmes accoustrent de pennaseries de toutes cou
leurs (tout ainsi quils font un prisionnier lors
qu'il doit etre mangé) luy mettant des brasseletes 
aux bras, et tenant la beste assise la pleurent, di
sant en leur langage, je te prie ne te vueille pas 
venger sur noz petits enf ans 'de ce que tu as esté 
ainsi prins et tué par mon ignorance, car ce n'a 
pas esté nous qui t'avonSl ainsi trompé, mais bien 
toy mes mes. N oz hommes n' avoient tendu ces 
lacs que pour prendre des bestes bonnes li man
ger qui ne pensoient se trouver ainsi arresté, mais 
craignans (peult-etre) que tu ne leur feisse mal 
tout tué. Partari.t que ton ame ne donne conseil 
aux a.ntres tes semblables de venger ta1 mort sur 
noz enfans, helas!" (1). Conta Évreux que, quan
do as mulheres saiam a procura das formigas, pe
los indios tao apreciadas (2), cantavam diante do 
f ormigueiro: 

- "Vinde, minhas amigas, vinde ver a mu
lher f ormosa; ela dar-vos-á a velas" (3). 

(1) Thevet, La Cosmographlc unioentlk, fls. 937, Paris, 1575 (apud A. Mf, 
traux, ú religion da Tupitutmlul, cit., 174 e 17.5). 

(2) Joseph de Anchieta, Cartas, lnformcu;au, Fragmentos Hist6rícos t Ser-
mé>u, 122, Rio, 1933 ; C. S. de Sousa, l. c., 274. -

{3) L. c. 156. 

• 
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Nao era assim, também, que pregavam os indí
genas da Colombia inglesa aos peixes, como que 
para os atrair ou propiciar: - "Y ou f ish, yo u fish; 
you are ali chiefs, you are"? 

Os selvagens nao olham os animais inferio
res como seres destinados a servir-lhes de alimen
to. N esse sentido, Lévy-Bruhl recolheu urna das 
mais completas documenta~es sobre o assunto, 
que o notável sociólogo frances f oi buscar nas obras 
de Bleck & Lloyd, A. Kropf, M. Kingsley, A. L. 
Kitching, Br. Gutmann e tantos outros. Para evi
tar que o genio d'a espécie possa irritar-se, com
plicadas ceremonias sao exercidas entre os cafres 
"Xosa", os "Ila" da Rodésia setentrional, os nati
vos das bordas do lago Ayzingo (Africa ociden
tal) (1). Lembremos, afinal, que a ca~a entre os 
bororos é sujeita a um benzimento, praticado pe-
los báris, os "homens-medicina" da tribu. "A ló
gica é muito simples: em primeiro lugar, os ani
mais a benzer sao exatamente os mesmos em que 
penetram os báris mortos, e, depois, os báris ·trans
f ormam-se post-mortem nos animais, que sao repu
tados como a melhor ca~a. Aquí é preciso persua
dir-se de que o animal apanhado nao pode mais 
ser ressuscitado, e nesta tenfativa é que consiste o 
benzimento" (2). A melhor parte da ca~a per
tence ao bári e este deve estar presente na ocasiao 
em que o animal é apanhado, do contrário a em
biara deve ser solta. 

(1) L~vy,Bruhl , Le surnaturel et la naturt dans la mmtaliti Primfüw, cit., 
83 e seg. - As teorias de Uvy,Bruhl, imprescindfveis a quem estuda a menta
lidade ~os povos elementares, sofreram obje~ por parte de Leroy, Franz Boas, 
R .. Allier, Brunschvicg e outros. As atividades mentaea foram, recen temen te, 
ObJeto de urna explica!;llo psicanalftica por parte de Preud e seus diacfpulos. Um 
balan~o nas princ¡pais teses sóbre a mentalidade do indígena vamos encontrar 
mi A. A. Goldenweiser, Early Civilization, 330 e seg., Nova-York, 1932. 

(2) K. v. d . Steinen, l. c., 456. 
'\ 
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3. Pesca 

Os tupís eram, em geral, popula~óes ribeiri
nhas e ictiófagas. Isso nao quer dizer, todavia, que 
os tupís fósse1n cornunidades exclusivan1en te aquá
ticas: já nao cabero e1n etnografía e sociologia 
tais afir1nativas de rigor lógico tao ao gósto de 
Mortillet, de Steinmetz ou de Hahn. Febvre de
n1onstrou a saciedade a desvalia dessas classifica-

- A ' <;oes econom1cas. 
Naturalmente é a pesca un1a ocupa~ao 1ne

nos exclusiva do que a ca~a. Acarreta, de-certo, com
plicada técnica, exige labor coletivo; 111as torna-se 
un1a como atividade acessória para os povos favo
recidos pela circunstancia da mata opin1a, ou para 
os povos iniciados na cultura agrária. A penúria 
dos vegetais é que orienta as sociedades das regióes 
infrapolares no sentido das atividades un1 tanto mo
nótonas da pesca. Mas isso mes1no, como já no
tá1nos, de modo 1nuito relativo, porque, a acreditar 
no tcstemunho de Hans Staden, muitas vezes vi
nham a pescaria os que habitavam longe do mar 
(1). Os tere1nembés, por exe1nplo, do grupo carirí, 
que moravam na faixa costeira entre o Gurupí e o 
Ca1nocim, "arre1netia1n a nado os tuba roes com 
um pau agudo, que lhes encaixava111 pela guela a 
dentro, com o que os trazian1 a terra e tirava1n de
les os dentes para as flechas" (2), fa~anha, aliás, 

(1 ) L . c., 140. 
(2) Paulino Nogueira, "Vocabulário indígena em uso na Província do (',ea

rá .. , em RetJ. Tri. do 1 nst. do Ceará, 1, 427, 1887. 
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atribuida també1n aos goitacás (1) e aos "barba
dos" do l\ilato-Grosso (2). Os carnijós, que vivero 
af astados do mar, mergulham, vao as locas e, 
quando einerge111, "trazem peixes nos dentes e nas 
maos ". Localizados nas zonas afastadas do 
trato litoraneo do nordeste, nas catanduvas, onde . - " . , os r1os ncn1 sen1pre sao perenes, os ges e car1ns 
tcriarn n1enos oportunidades do que os tupís para 
as ocupa~oes de natureza piscatória. Os tupinam
bás, p. c., era1n hábeis reinadores e canoeiros: no 
l1lal' "ninguérn ton1a as velas COlll eles", diz Ga
briel Soares de Sousa (3); "todos sabe1n nadar 
como caes de água" e as crian~as, apenas come~am 
a andar, "1neten1-se nos ríos e nas praias, e mer
gulham co1no patinhos (4). 

Em geral, a pesca constituía atividade mas
culina, algumas vezes individual, outras coletiva. 
Os processos mais comuns eram: 

a) Pes caria de flecha e barragem. Ao avistar 
o peixc, os tupís fisgavam-no com flechas atiradas 
do arco (1nétodo ainda hoje empregado por nu-
1nerosos grupos indígenas, no dizer de Agassiz e 
Teodoro San1paio) (5). Se o peixe era ferido, o 
que se1npre acontecía, inergulhavam na água e 
colhia1n-no (6). Algumas vezes as setas prendiam
se a un1 fio, o qual, por sua vez, eslava preso a 

(1 ) Fr . Vlc. e.lo Salvador, l. c., 93. 
(2) Rocha Pombo, Hist., do Bras., 11, 229, Río, s. d. 
O) L. c., 32 1. 
(4) Léry, l. c., 230. 

(5) Cf. T he\'et , Les Si11gularitez, ~it. , 130 ; Léry, l. c., 228 e 230; C. S . 
de Sousa, /. c., 321. 

(6) Stac.len, l. í'., 138 e 139; C . S . de Sousa, l. c., 353. 
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certa espécie de paleta (1). As flechas possuia1n 
várias ponlas, feitas de esquírolas, a maneira das 
dos "Karimé" (Parima) (2). Os chiriguanos do 
alto Pilcomaio, da familia lingüística tupí-guara-

~~ ..• 

Pesca de tupis, a flechadas (segundo H. Staden). 

ní, usavam chu~os, ou setas terminadas por diver
sos espinhos de cactus, que aprisionavam mais fa
cilmente o peixe. Assim que o pescado caía e1n 

(1) Vise. de Porto Seguro , His t. Ger. do Bra., I, 34, Si o--Paulo, s. d . 
(l) Georges Salathé, l. c., 300 ; J ohan N ieuhofs, Gedenkweerdige Brasili

nue Z« - en Lant;Rdu cit., 220 (apud Mhraux, La ciuílilation matlrúlk 
da trlhl Tup(..Q.uirani, cit. 89). 
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suas máos, penduravam-no as costas (1). O arpáo 
devia ser um instrumento de uso muito ligado ao 
da flecha (2) e empregava-se principalmente na 
pesca de certos mamíferos (3). 

b) Pescaria de rede. Os tupís usavam redes 
de máo ou individuais (pu~ás); as grandes re
des de lan~o parece que f oram introduzidas entre 
os nossos índios pelos europeus,, conforme se in
f ere de urna passagem de Léry (4). As pescarias 
eram auxiliadas por jangadas. Os tupinambás fabri
cavam esses instrumentos com as fibras do tucum 
(Bactris setosa, Mart.) Nas estearias do Maranhao 
Raimundo Lopes encontrou algumas fusaiolas, pe
~as substitutivas do chumbo das redes de pescar: 
os lacustres do vale do Mearim e do Turia~ú, como 
se sabe, sao j azidas paletnográficas da época pre
cabralina. Nos esteiros, nos paranás, nos paúes e 
mesmo a beira-mar (5)' levantavam os tupís bar
ragens de varas ou de pedras: quando a baracéia 
atingia o seu maximo, fechavam completamente o 
tapume e batiam na água para que o peixe f ósse 
cair n& r ede adrede armada (6). As pescarías de 
barragem realizavam-se sobretudo no tempo da 
piracema. A piracema assumia propor~óes de 
verdadeira festa. Era a mon~ao ou saída dos 

(1) Staden , l . c., gra v. da p. 140. 
(2) StradeJli ,I • c., 565. 

(3) ~vreux, l. c., 13 ; Cardlm, l. c., 81 ; G. S. de Sousa, l. c., 24. 

(4) L . c., 232. O autor dos Didlogos das Grandezas do Brasil fata todavfa 
cm lrumalhos. ' ' 

(5) Abbeville, l. c., 354 ; cf. G . S. de Sousa, l. c. , 289. 

(6) . C . S. de Sousa, l. c., ib.; H. Staden, l. c. , 139; Di4logos, cit., 131 
Ao batimento chamavam mupunga ou muPonga (Stradelli, l. c., 556 e 5'57) 

• 
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peixes, a procura das cabeceiras ou das águas re
man~osas propicias a desova (1). Gabriel Soares 
de Sousa assin1 descreve a pesca da taínha: "E de 
noile, corn as águas vivas, as tomam os indios com 
urnas redinhas de n1ao, que chaman1 pu~ás, que 
váo atadas em un1a vara arcada; e ajuntam-se 
inuitos indios e tapan1 a boca de um esteiro co1n 
varas e ra1na, e co1no a n1aré está cheia tapam-lhe 
a porta; e poe1n-lhe as redinhas ao longo da ta
pagem, quando a n1aré vasa, e outros bat.em na 
água no cabo do esteiro, para que se venham to
dos abaixo a ineter nas redes: e desta maneira car
regan1 u1na canoa de tainhas, e de oulro peixe que 
entra no esteiro" (2). 

e) Pes caria de linha e anzol. Os anzóis (pin
dás) sao comuns nas indústrias do cobre e do 
bronze (3). Os tupís f abricavam-nos de osso, sílex, 
tartaruga, ou espinha de peixe ( 4). Co1no os 
igua~ús e recóncavos, eram geralmen te piscosos, 
os indígenas e1npregavan1, de preferencia, métodos 
mais rápidos de apanhar o peixe, e, desse 1nodo, 
tinham "pouca necessidade de anzóis ", explica 
Azpilcueta Navaro (5). O tucun1 servia para a fa
brica~ao da linha (6). 

( 1) Anchieta, l. c. , 106 e 107. Cf. notas de A. de Alc4ntara M achado a 
pag. 130. Pi raiqué, propriamente, designa o estuário ou esteiro, em que o pdxe 
entra para a desova. 

(2) L. c. , 289. C f. a inda Stradelli , l. c., 389, vocáb. cacurí. 

(3) Jacques de Morgan, L' H umanité préhist-Orique, 176, París, 1924. 

(4) Léry, l. c., 233; fr. V. do Salvador, l. c., S5. 

(S) Cartas A vulsas, ci t ., 149. 

(6) Léry, l. c., 232 ; Staden , l . c., 139; G . S. de Sousa, l. c. , 222 e 223; 
E 'vreux, /. c., 74. 
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d.) Pescari(1 de covo. Os tupís usavam, tam-
bén1, jiquiús, "covos afunilados, as vezes com duas 
sangas, que 1netiam nos caneiros ". Era1n artifi
cios de vüne ou taquara. 

e) Tinguijadas. Consistía e1n urna sorte de 
cn troYiscada: e1nbebedar o peixe com ervas estu
pefacientes (japicaí, raiz de mangue, cuna1nbícuru
ruapé, etc.) (1). As plantas mais usuais eram 
º. tiinb~ (P?ullinia pinnata, L.) e o tinguí (Tephro ... 
sza ioxtcarza, Pers.), donde o nome de tinguijadas 
dado a essas pescarias. 

/ ) Pescaría a mao. Os tupís pescavam tam
bé1n a n1ao: "Cha111a1n os indios as moréias de ca
ra1n urú, das quais há 1nuitas ... junto das pedras, 
01: de os ton1an1 as nlaos" (2). E: "Sao os tupinam
bas grandes nadadores e mergulhadores, e quando 
lhes r eleva, nada1n tres e quatro léguas; e sao tais 
que se d~ noite nao le1n com que pescar, se dei
la1n na agua, e co1no sente1n o peixe consigo o 
lon1an1 as inaos de mergulho; e da 1nes1na r:ia
ucira tiratn polvos e lagostins do fundo do mar ao 
longo da costa" (3). A apanha dos mariscos,' co-
1110 se depreende, nao devia ser menos importante; 
nL~1nerosos crustáceos e moluscos do litoral brasi
l·eiro . conserva1n, ainda hoje, as designa~oes, que 
Jhes. lln¡~user~~1 os tupís (o pitú, o aratú, o u~á, o 
gua1an1u, o s1r1, o sururú). Ao mariscar, os indíge-

149 .( I)A Ch .. S. de Sousa, l. c., 320; Azpilcueta Navarro, Cartas A11Ulsa.s cit 
, ne 1eta / e 111 . s· :e ' . , 

Noticias). · ., ' 1m .. o de Vasconcelos, l. c . • p. SJ d o Liv. Pri. das 

<2> G. S. de Sousa, l. c., 286; cf. a inda pág. 321. 
(3 ) C . S . de Sousa l. c., 322. 
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nas eropregavam fachos de embiriba (1); coslu
mavam, também, andar a noite pelas praias, "co1n 
pindobas ou folhas de palmeira acesas", - que 
era um meio de atrair os peixes (2) . Interessante 
processo de pescar sen1 ajuda de instrumentos pró
prios (anzol, rede, flecha) vero descrito ero c. 
d' Abbeville: "lnventaram ainda outro meio de apa
nhar peixe, e é saltando e mergulhando em cinta 
da água co1no eles fazem, e para isso metem-se 
dentro da água até a cintura, e fazem inclinar de 
um lado suas canoazinhas ou cascos e coro jeito, 
que os peixes com scus pulos caem dentro, e as 
vezes em quantidade. Também costumam amar
rar duas canoas por um lado só, e, enquanto re
mam uns, hatero outros na água, e os peixes as
sustados pularo e caem dentro da canoa" (3) . 

g) Pescaría de urupema. É um processo de 
pescaria também descrito pelo referido capuchi
nho: "As vezes batem na água com os remos, o 
peixe vem ácima do rio ou do mar, e entáo 1ner
gulhando joeiras de peneirar farinha, ou grandes 
cestos vasios, apanham por essa forma muito 
peixe" ( 4). 

Reproduziroos, a seguir, coro algumas altera
c;óes, o s1eguinte quadro organizado por Métraux, 
referente aos diversos processos de pesca utiliza
dos pelos tupí-guaranís: 

(1) lb., 212. 
(2) Abbeville, 1. c., 355. 
(3) L. c .. 355. Cf. N ieuhoff, l. c., 229 (apud M~traux, La dy. matiriclle. 

dt .. 90). - Re ferio do-se aoe indios do nordeste, diz Marcgra v, l . C'., 272 : "Pü
cantur quoque rertis cribil, Vrupema oocati.s, quat fadunt ex arurnUrw Vru¡uibo-
andlpta appclata". 

14) Abbeville, fb. 
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PROCESSOS DE PESCA 

cu .e ~ 

TRIBUS u '1:1 
\ 

~ E oe 
e;: = ~ i o ;¡ •-. !U '1:1 · -
!U o ·- 1lll ºt ~ - .,_ ~ = 
~ 

«IS 2 ~ O·- be e ... . ·-_g e O! >= .5 .... 
~ i:: o 8·2' ~ ª ~_g < < < ci. ·-. f-

Tupinambás . + + + + + + + - + - - -- -
Guaranís (os 
antigos carijós) + ? + ? ? . + + - -

- - - -
Cainguás .. - - + - + + + - -

- - - - -
Chiriguanos + - + + + + + - -

- - -
Guaraiús. . + - + + - - - - + - - - -
Pausernas. . + - - - - - - - -

- --- - - -. 
Jurunas . . + - - - - + + - -

- - - -
Chipaias. . . + - - - - + + - -

- - -- -
Curuaias . + + - - - + + - -

- - --
Auetós + - - + + - + + -

-- - - - -
Tembés . + + - - - + + + -- - - - -
Parintintins . + - - - - + + - -- - ---- - -
Omáguas . + + - - - + + - -

- - - - -- -
Oiampís. + + + - - + + - -

.. 

ve:-se_ que os cainguás (rio Acararí e regiáo 
das ~lSSOes) SáO, dentre OS tupí-guar anís, as CO
IDUDldades mais pobres ,nos métodos de pesca; 
desconhecem mesmo o uso do arco e da flecha na 
ca~ ao peixe. A urupema é instrumento pouco 



-
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e1npregado, exceto entre os tupinambás e os gua
raiús. O mesmo nao acontece com a barragen1 e 
a tinguijada: esta última nao é conhecida entre 
os guaraiús, pausernas e auetos ; aquela entre os . , 
guara1us e os pausernas. 

Os ges nao possuiam anzóis (1). Parece mes
mo que a pesca era pouco desenvolvida. entre es
ses indígenas, motivo pelo qual Ehrenreich re
cusa acreditar que os sambaquís tivessem sido 
construidos pelos tapuias (2), anteriormente a sua 
expulsao do litoral pelos tupis. Por isso pensa 
Hermann v. lhering que os ges haviam recebido 
de fora o conhecimento de seus utensilios de pes
ca (3). "Le mol pour nasse en Kaigang est pari 
aui est guaraní", observam Ploetz e Métraux (4). 
Possuiam, contudo, arcos e flechas especia.is para 
as pescarias (como o chu~o de duas pon tas dos 
coroados) (5), o covo, o processo dos entorpecen
tes e as barragens (6). Pouco desenvolvida tam
bé1n teria sido a pesca entre os carirís, embora, 
como já se viu, os indígenas desses dois grupos 

( l) G . S. de Sousa , l. c., 353. Os botocudos ignoravam o uso do anzol, d iz 
Wied-Neuwied, l. c., 11, 27. Jdem os fndios da Serra-do--Norte (Roquette-Pin· 
to, Rond., cit., 272). - SObre a pesca em geral, no seio das comunidades primi• 
t ivas, cf. A. G ruvel, La Péche dans la Prél1istoire, dans l'anti!(uité et chez les peu-
ples primitifs, Pari~, 1928. 

(2) Tapuias é oropriamente voz t úpica e significa inimigo, estrangeiro. Co· 
mo, porém, os t upfs assim designavam os indios do grupo cultural-lingüfstioo, 
depois batizado com o nome de g~, nllo há inconveniente em empregar aquela 
denominac;llo. Aliás, era a ssim que os chamavam Dan iel G. Brinton, A. J. 
Chamberlain , Fr. Vicente do Salvador, Azpilcueta Navarro, Luiz F igueira, Ga. 
briel Soares de Sousa, Fernilo Cardim, Simao de Vasconcelos, Varnha gen e tan• 
tos outros. 

(3) "A antropología do Estado de Sao--Paulo", em Rev. do Mus. Paul., 
VII, 211, 1907. 

(4) L. c., 155. 
(5) Eschwege. l. c., 1, 208. 
(6) G. S . de Sousa, l. c., 353. Cf. ainda Marcgrav, l. c., 272. - Os che· 

rentes pescam admir~velmente a flecha e a t inguí (Urbino Viana, l. c. , 41 e 42). 
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interiores nao se mostrassem, quando a oportuni
dade os punha em inaior contato com a água, 
n1enos hábeis que os grupos ribeirinhos e lito-
r aneos. 

Simples modalidade da ca~a, a pesca nao f al
tarian1, de-certo, as abstinencias, os ritos, as 
prescri~óes próprias da mentalidade dos nossos 
aborígenes. Nada sab~mos, entretanto, a esse 
r espei to, a falta de observa~o ou argúcia por 
parte de se us cronistas e testemunhas. Os in
dios "Tlingit" jejuam e 1nantem continencia se
xual no mes que antecede a pesca da lontra; os 
huróes prega1n aos peixes, conjuram-nos e pro
n1etem nao lhes queimar os ossos; os "Salisk" ce
Jebra1n cerernónias propiciatórias no sentido de 
pacificar o espírito do aniinal. Lembremo-nos 
que os carnijós de Aguas-Belas, quando dansam o 
tole, imitam o movimento da ca~a: um desses mo
vimen tos era o do peixe sitiado no covo. 

4. Colheita 

J á vimos que os tupis, quando se entregavam 
a ca~a coletiva, apanhavam, em caminho, frutos 
€ raízes silvestres: afim de melhor realizar a co
lheita, a leva dos ca~adores dividía-se e:rµ vários 
grupos. Muitas vezes, a apanha de certos alimen
tos exigia especial técnica. Como, por exemplo, 
a das raízes do imbú (Spondias tuberosa, A. C.), 
forma~ao xerófila, que se procurava "batendo 
com um pau no chao". Era o som, produzido 
p~las p~ncadas, que indicava a situa~ao das pre-
ciosas tuberas. -
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Colheita do cajú, entre os tupis, segundo Thevet 
(gravurn de 1557). 

O mel consistia em um dos principais produ
tos da colheita (1). O general Candido Rondon 
quando, insulado da turma dos exploradores, di-

(1) Ury, l. c., 224. - Urna inreressantecarta da distribu"4o geogn\flca da 
criacllo de abelhas na Am&ica, por parte dos Indios, traeou E. NordenaldOld. 
Pode,se consuJtá,Ja na obra de Roquette-Pinto, Ronddnlo, 3.• ed. 
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rigia a abertura de um pique, em companhia ape
nas do trabalhador a quem competia desferir os pri
meiros golpes nos vegetais, presenciou, oculto na 
jangla, um nambiquara no ato de realizar a extra
~áo daquele alimento: o indio arriou o arco e o 
ma~o de flechas e, sacando do baquité o macha
do lítico, abriu na árvore a cavidade neoessária a 
passagem da mao (1). o golpe do instrumento 
f oi dado com muita precisa o. Nao tocou nos al
véolos das larvas. E a cavidade, tapada depois 
com folhas, iria permitir, na estac;ao subsseqüen
te, nova safra ao hábil coletor. Comem os nam
biquaras, todavia, os filhotes, se estes se acham 
misturados ao mel (2). 

A nomenclatura dos frutos silvestres, que de
viam servir de alimento aos tupí,'s, é enorme e 
aparece nas obras clássicas d'e Fernao Cardim, 
C. d' Abbeville, Sima o de Vasconcelos, Gabriel Soa
res de So usa, J ean de Léry, Yves d'Évreux, Pero de 
Magalhaes Gandavo e nos Diálogos das Grandezas 
do Brasil, etc. Convém notar, nao obstante, que a ar
boricultura nao se achava bastante desenvolvida 
entre ésse grupo, que apenas plantava o cajú (3). 

Os ges e carirís deviam ser coletores mais aper
f ~i~oados do que os tupís, urna vez que desconhe
c1am a agricultura. Era a safra do cajú que mar
cava, segundo Elias Herckmans, o movimento 
deambulatório dos ges as praias nordestinas ( 4). 
E Eschwege diz mesmo que os coroados passavam, 
periodicamente, várias semanas no amago da flo-

(1) Amilcar A. Botelho de Magalhlles, 1. c .• 228 e 229. 
(2) Roquette-Pinto. Rond6nia. cit., 229. 
(3) G . S . de Sousa, l. c., 178. 

~4) l.:· e: ,279. - Em nhelngatú, acaiú significa ano e, mala raramente, a fru· 
0 C3Jue1ro Stradelli, .c., 358). Sóbre o assunto ,cf. Marcgrav ,l • .e . 269 
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resta a procura de raízes (1) : mesmo hoje, que 
praticam incipiente agricultura (cará, milho, man
dioca, f eijáo, etc.), nao abandonam a ca<;a, a pesca 
e a colheita, representando esta última atividade, 
no dizer de um autor, papel dos mais importan
tes para a sua economía. O n1esmo acontece com 
os caingangues de Guarapuava, apaixonados co
letores de frutos e tubérculos silvestres. Mas nao 
existia entre os nossos arborícolas o coletor-puro, 
que Hahn imaginou: nen hum povo, já o disse-
1nos, vive e1n estado proprian1ent'e "prilnitivo", to
mado esse termo na acep<;ao que lhe dá Müller
Lyer. 

Ploetz e Métraux notaram que nos falto u u1n 
etno-botanico, capaz de descrever os objetos pre
ferenciais da colheita entre os indios brasileiros. 
A nomenclatura da flora nacional é o único indi
cio, que nos permite apreciar os alimentos do 
gósto e uso dos nossos an1eríndios. M. de Wied
Neuwied, que estudou os botocqdos, fala-nos da noz; 
do coco, do pahnito, do cará, do ingá, do mara
cujá do imbú (2). Segundo Manizer, esses indios 
enca~regavam as mulheres das atividades rela
cionadas com a colheita (3). É ainda de Ploetz e 
Métraux a observa<;áo de que a zona das araucá
rias corresponde a das tribus caingangues. Ge
ralmente, os tapuias trepavam as árvores com 
auxilio de cordas de taquara ou embira; os boto
cudos, porém, ignoravam esse instrumento auxi
liar: aplicava1n simplesmen te os pés no tronco e 
saltavam como ras, na frase de um autor. 

(1) L. c. I, 144. 
(2) L. c. , 32 e seg. 
(3) " Les &tokudos d'aupres les observations recueitlies", etc., ci t . , 254, Rio, 

1919. 
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É de notar, entretanto, que, embora os ges se 

n1ostrasse1n gulosos de nlel e até das larvas, nao 
tinham a prcvidencia, que Rondon atribue aos 
nan1biquaras, pois os botucudos descritos por Ma
nizer nao poupavam alvéolos e larvas. 

5. Agricultura 

A agricultura, praticada pelos tupís, é o tra~o 
que n1ais vivamente demonstra a diferen~a cul
tural entre ess·e grupo lingüístico e o dos ges. Mas, 
será 1nesmo a lavoura um índice bastante notável 
da e leva<;ao cultural dos tupís e1n rela~áo aos ges? 
Nao saben1os, por exemplo, que os nan1biquaras 
das cabeceíras do Juruena, que viviam quasi em 
absoluta segrega~ao, dormindo diretamente no 
solo, desconhecendo o moquén1, ignorando a na
Yega~áo, a ceramica e a rede de dormir, - prati
cavam a agricultura (milho, n1andioca, amen
doün) , em áreas regularmente circulares, prece
dida ria derrubada e limpa· dos campos? É verda
de que Roquette-Pinto alribue essa agricultura 
tempora a escasscz da ca~a. Mas o fato, nem por 
tal, deixa de abalar a rigidez das teorias clássicas. 

D~ qualquer n1odo, torna-se incontestável que 
a agricultura, classificando socialmente os tupís, 
coloca-os na etapa chamada por alguns autores 
de bar baria (vida agrária inferior a média)' a 
q~al. pertcncem algumas tribus malaias, microné
s1as, etc. O descobrimento da mandioca f oi 
mesmo,_ para o selvagem, na frase de Couto de 
Magalhaes, mais importante do que o descobri-
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mento do trigo o teria sido para os árias (1). 
Chegou a originar urna verdadeira mitología. Di
zem. os indígenas amazónicos, p. e., que, em tem
pos idos, apareceu grávida a filha de certo tulxaua 
das vizinhan~as de Santarém (Amazonas); em 
sonhos, foi o irado pai advertido da inocencia da 
mo~a. A crian~a, ao nascer, atraiu logo a aten~áo 
de todos, ero virtude de sua alvura e beleza. Fa
lou precocemente. Chamaram-na Maní. Ao cabo 
de uro ano, morreu sem dar mostras de nenhum 
sofrimento. O admirável, entretanto, é que, na 
própria cova onde foi inumada, nasceu exquisita 
planta, cujos frutos embebedavam os pássaros que 
deles faziam uso. Era a mandioca (2). 

Sendo os tupís agricultores tao avan~ados 
quanto os carajás, v. g., nao lhes faltaria, de-certo, 
o ritual mágico, próprio das sociedades elemen
tares, d·estinado a tornar a terra opima e a veicular 
os elementos meteorológicos propicios a urna boa 
colheita (chuva, etc.). Como observa A. Métraux, 
os deuses civilizadores dos tupinambás sao, so
bre~udo, criadores de suas principais plantas 
agncolas. ~vreux conta-nos alguns dos ritos 
magico-religiosos, que os pagés praticavam entre 
os tupinambás do Maranhao. "Tinha urna gran
de boneca (diz o citado padre, referindo-se a um 
desses feiticeiros), que com artificio se movia, es
pecialmente com o maxilar inferior; dizia o pagé 
as mulheres dos selvagens que, se desej avam ver 
quadruplicada a sua colheita de graos e legumes, 

(1) O selllagem, 166, Silo-Paulo, 1935. 
(l) Couto de Magalhies, l. c., 167 e 168. - A ésse propósito, cf. as len' 

das da mandioca e do milho, existentes entre os pareds, que nos transmite Ro
quette~Pinto (Rond., cit., 131 e 131). Mam chamam os parec(s do Mato-Gro.
so ll mandioca, que corresponde a mandi11a dos macu.xfs ; na llngua t11plca, ésae 
nome significa arvore do beij6 (mandi--iba) (F. C. Hoehne, "A flora do Bra.U", 
em Recenseamento do BraJil ,lnt., 1, 146, Rio,1912) 
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trouxessem e dessem a ela alguns destes generos, 
afin1 de sere1n mastigados tres ou quatro vezes, e 
por esta forma, recebendo a fór~a de multiplica
~ªº do seu espirito, que só estava na boneca, po
diam depois ser pl~ntados em suas ro~as, pois 
já consigo levavam a fór~a da multiplica~o. Go-
zou de muita influencia por onde passou, muitas 
foram as dádivas das mulheres, e, mal satisf azia 
o que prometia, guardavam elas com todo o cui
dado os legumes e graos mastigados. Estabeleceu 
urna dansa ou procissao geral, fazendo com que 
todos os selvagens levassem na mao um ramo de 
palmeira espinhosa, chamada tucum, e assim an
davam ao redor das casas, cantando e dansando, 
para animar, dizia ele, o seu espirito a mandar chu
vas, entáo nesse ano mui tardías: depois da pro
cissáo · cauinava1n até cair. . . Plantou no centro 
da aldeia urna árvore de maio, carregou-a de al
godao, e, depois de haver dado muitas voilas e 
viravoltas em redor, prognosticou-lhe grande co
lheita nesse ano" (1). 

A principal agricultura dos tupís consistía na 
planta~ao da mandioca. (2), do milho, do amen-

(1) L . c., 122 e 123, Cf. : N6brega. l. c., 99 ; Anchieta,! . c. , 33 ; Carlos 
Estlvio de O.iveira, "Os apinagés do Alto.-Tocantins em &l do M••• Nac 
VI, Rio, 1930. ' . ...,. ., 

" 2. Cuj~s d iferent es espécies silo enumeradas por G . S . de Sousa, 1.c., 162. 
La Pf>Pulation moderne du Paraguay mange rarement le manioc amer sous forme 

de farmha de pau dont l'usage est si répandu au Brésil . . . Les Chiriguano et les 
P

1

, auserna, depuis qu'ils ont quitté le Paraguay, ont abandonné la consommation de 
espia 11~n~neuse du manioc et n'ont conseroé qiu les aypi. La culture du manioc 

dowt est propré ~ la région andine. Sur le haut Amazone, les Omagua sont parmi 
lesb Premiers lndi~s chei. qui les anciens ooyogeurs recontr~ent ces deux sortes de 
tu ercules. Ce simple fait prou11e que, loin d'ltre autochtones dans cette contrú 
~es1.°';'2,!'~ont du ,Y Pénétrer en en11alisseurs et qiu leur lúu d'origine ·doit ffle placl 
.,,:.. (M:_ides ou ont é~é. s.ans. doute dic.ouvertu les proprietés nutritivu du manioc 

• ctraux, f:a c1111hsation maténelle, etc., cit. 66). - Sl>bre a mandioca há 
~~s lnformacoes em Saint-Hilaire, Segunda riagem ao interior do Brasil 

6111~ se~ .. Silo Paulo, 1936. Existe um mapa de Wissler a respelto da área eco
Am&t~ssaS P

1
. lanta e outro de Nordenski~ld da distribulciio de s~ cultivo na 

o- u. 
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doim, do gerimú. O cará e o f eijií.o ta1nbém 
figuravam entre as plantas cultivadas pelos tu
pinambás. Embora o inhame seja um alimento 
apreciado entre os oiampís e chipaias, achan1 
N-0rdenskiold e Métraux que os indígenas do lito
ral brasileiro desconhecessen1 essa aracéia: o 
inhame, de que nos fala Pedro Vaz de Caminha, 
devia ser o cará, co1n o qual hojc ainda se con
funde (1). Se acreditarmos e1n C. d'Abbeville, os_ 
tupís do Maranháo cortavam o algodáo de seis cm 
seis 1nescs, pelo pé, -- co1n o que a planta aun1en
tava sua produ~ao. Um dos principais instru-
1nentos agricolas, con1 que cultivava1n o 1nilho, 
era o "bastáo pontudo" (2). 

Na lavoura da mandioca, trabalhavam os tu
pís das sete da manha ao mieio-dia; "e os mais di
ligentes até horas de véspera", diz Gabriel Soa
res de Sousa (3). Os homens ro~avam e queima
va1n o mato, quando este, após doze ou quinze 
días, se tornara seco (4) (cuivara ou cuiuara); as 
1nulheres cabia o plantío (5), que consistía em 
mergulhar na terra "paus dos ran1os de compri
n1ento de um palmo", en1 covas, as quais se jun
tava terra (6). ~sses "paus" punham raízes em 

( 1) E nllo a mandioca , como pretende Métraux (La civilisation matéricllc, 
etc., cit., 66). 

(2) Léry, /.c., 197 e 261 - "Les caingua ont pour remuer la terre un bcfton dont 
l'une des extr2mités cst ap/atie et ta.il/ée en biseau sans pour cela 2tre assez large 
pour 2tre considérée commc u ne vraie pelle. Le prototype de cct outil est la ma• 
cana qui, comme nous l'apprend Rengger, était employée indifférement commc arme 
ou pour f ouiller le sol" (Mét ra ux, La civilisation matérielle, etc .. cit ., 68). 

(3) L. c., 319. 
(4) Abbeville, l. c. , 329. 
(5) C . S . de Sousa, /. c., 319 ; Léry, l. c .. 194. A agricultura é uma ativi

dade femin ina (Georges Salathé, l. c., 302 ; Diálogos, J. c., 270). Assim acon · 
tece entre quasi t odos os indígenas sul-arnericanos. 

(6) Cardim, l. c .. 69. 
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seis ou nove m ezes, nota Anchieta (1). As cinzas 
da coivara aproveitavan1-se con10 adubo. Espé
cic de m andioca era, ta1nbé111, o aipim (Manihot 
dulcis, Pax.) , inócua, que se cultiva va ao lado 
daquela principal euforbiácea. O milho (abati) 
consistía e1n outra itnportante lavoura; plantavam
no as 1nulheres, "infincando na terra un1 bastao 
pon tu do" (2). A variedade mais co1nu1nente cul
Livada era a catHé ou zaburro, que é o 1nesmo 
nülho de Guiné (3). 

Os ges desconhecia1n a agricultura (4), que 
5Ó vieran1 a praticar na época da coloniza~ao: já 
no le1npo de Gabriel Soares de Sousa os tapuias 
planlavam n1ilho e alguns legun1es. É possí
vel mesmo que, e111 alguns casos, esse conheci-
1nen to f ósse adquirido após o trato com os tupí
guaranís. Os maxacalís ainda boje mostram re
pugnancia pela agricultura (5). Os coroados e 
alguns grupos caingangues colhem o milho antes 
n1esn10 do seu amadurecimento. Alguns tapuias 
de Sáo-Paulo nao possuen1 agricultura (6). O 

Jn esrno acontece co1n os botocudos de Santa-Ca-

(~) L. c., 427; Card im, ib. - .. . "e cada estaca destas cria trb ou qua
tr..? ra1zes e dar para cima (segundo a virtude da terra em que se planta). as quais 
pocm nove ou dez meses em se criar" (Gandavo, l. c., 94). 

(~) Léry, p. 197 já cit . - "Os processos que os selvfcolas usam na cultura 
do milho rcsumem-se no seguinte : derrubam um peda!;O de mata ateiam fo, 
go na derrubada e , depois, sem retirar os troncos quasi carbonizad¿s, por meio 
de uma vara pontuda (na falta de enxada), fazem pequenos furos no solo colo
cando den tro d~stes as sementes, e, em seguida, cobrindo.-as ~om terra" (Hoeh
ne, l. c •• 140). 

(3) Diálogos, cit., 209. 
(4) Diálogos, cit. 288 ; Cardim l. c., 199; Elias Herckmans l. c., 282. 
<?> Saint-Hilalre. l . c., 11, 209. - Os maxacalfs estavam localizados no curso 

superior do Mucurl ; . em come!;OS do .séc. XIX encontravam-se no alto jequiti
nhonha, o qual depo1s desceram. W1ed-Neuwied encontrou-os no vale do Pra 
do. Chestm1r Loukotka acaba de St'parar a família lingufst ica maxacalf (mono
x6s, malalfs, maconfs, et c.) do grupo g~ ("La familia lingüfstica Masakali" em 
Rev. del Inst . de Etn. de la Univ. Nuc. de Tucumán 11 , 21 e seg., Tuc., 193 1). 

(6) A. d'Escragnolle Taunay, "Os fodios caingangues", etc., em Rev. do 
M us. Pcw l., X , 577, Sa°'Paulo, 1918. 
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tarina e do Paraná, ou seja, os aveicomas (1). En1 
contraposic;iio, os horuns reserv~m lug~r espe~ 
cial para as suas plantac;óes, CUJa colhe1ta dur 
um ou dois meses (2) ; Douvi.lle, a~irma qll:e os ca
ma~s de Ilhéus e Itaípe (pr1ncip10~ do se~. XIX) 
evitavam sempre "tracer des sentzers qui pou -
raient servir de guides a d' aulres personne~ P.ºª~ 
aller voler fruit de leurs travaux" (3). A p;incipa 

t . . d de agrária dos atuais ges consiste no 
a iv1 a 'lb d banana da plantío da mandioca, do mi o, a _ ' 
batata do f eijiio, do inhame, do algodao, da ~~
mona' da laranja, do fumo e de algun1as cu~u~ I

tácea~. Em regra, o labor agrícola _era fe~in1no. 
Em raros casos, porém, a semea~ao cabia aos 
homens. . , ·-
. Aires do Casal diz que os u~dí,gena.s .d~ reg1ao 

situada entre o Moxotó e o ~aJeu (pzp~pas, cho
cós umás vouvés) desconheciam a agricult~ra e 
m~ntinha~-se de cac;a, do mel e das frutas_ silve~
tres. Alguns désses grupos, com_o sa.be~o.s, sao car1~ 
rís. Devido a falta de elaborac;ao c1entifica. de seus 
dialetos os carirís eram geralmente conside:a.dos 
tapuias ' ou mesmo tupís, como se pode verificar 
no ma~uscrito Descri<;áo de Pern~mbuco em 1~4f!~ 

blicado pela "Revista do Instituto Arqueolo~i 
~~ e Geográfico Pernambucano" (4). É assim 

rovável que o autor dos Diáloqos <!-as ~randezas a Brasil ao referir-se aos tapuias, incluisse nesse 
g';upo os' carirís da zona nordestina (5), embora 

- '-M . d Paula 1 e 121 Os aveicomas habltam a regiio com, (1) Jo:«.., arta e • · ·• · 
preendida entre os rios [gua~. Negro e Tubarilo. 

(2) Ploet%, l. c., 150. .. . 
52 (3) Apud Métraux. "Les Jndiens Kamakan , etc., c.1t., 2 " . . 

1904 Cf Marcgra v. l. c., 274: Tapu1yae quando 
(4) Vol XI, 168te ~g.,AcaiO · si~ Aiipii (ii scilicet qui pagos incolunt (J ¡ h ne ""tum praeparan , s111e • 'd . 

1 
.. 

" yv cariri dicuntur) faciunt i omnes simu • Tapuiarum genere 
295 (S) Cf. Rodolfo Garcia, notas sos Diálogos cit. 
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. em muitos aspetos, co1no notou Paul Ehrenreich 

(o uso e con.fecc;ao das redes, v. g.), estes achem
se mais próximos dos tupís do que aqueles. 
Martius, todavia, atribue aos carirís adiantada 
agricultura. E deviam te-la, observa Taunay, 
"porque suas redes eram de algodiio e o fumo 
ocupava lugar importante em suas observa~oes 
culturais, - tao importante que Badzé era ao mes-
1no tempo o nome da erva e um dos seus deu
ses" (1). 

O proble1na da agricultura está ligado ao do 
erratismo dos nossos indígenas. Roquette-Pinto 
julga que, na época da coloniza~ao, já havia de
saparecido a atividade nómade dos selvícolas bra
sileiros. Na primeira parte da presente obra ti
vemos ocasiáo de expor nossa opiniao a esse res
peito. O padre Joao de Azpilcueta Navarro afir
mava, em 1550, que os arborícolas nao tinham 
"moradía certa, mudando-se de aldeia todos os 
anos" (2), logo que devastavam as circunvizinhan
~as (3), ou quando lhes apodrecia a "palma dos 
tetes" ( 4). Ainda em pleno meado do século XVII, 
Zacarias Wagner, reposteiro (Küchen Schreiber) de 
Mauricio de Nassau, informava que os tapuias do 
nordeste nao per1nanecia1n por muito tempo em 
um mesmo lugar, mas vagueavam, acima e abai
xo, em busca de raízes, cobras e pássaros silves
t~es (5). Devemos notar, entretanto, que o mo
v1mento deambulatório dos nossos indígenas de-

{l ) Hist. Ger. das Bandeiras l'aulistas, VI , 264, Sao Pauto, 1930. 
(2) Cartas A uulsas, cit . , 50 e 51. 
(3) H . Staden , l. c., 135. 

(4) Fr. V. do Salvador, l. c., 56; G. S. de Sousa, l. c., 310. 
X (5) Alfredo de ~rvalho, "O Zoobiblion de Zacarias \Vagner" , em R. P .. 
p 1, 190, 1904. Cf. Didlogos, cit., 288 e 289. - Referindo-se aos craós do rio 
. re~~ {Bafa), diz Teodoro Sampaio : "E' um povo nómade, que quasi nada cuJ. t1 va {J. c., 153). 
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Yeria ton1ar o carát.er de u1n "no1nadis1no local", 
para usarn1os de u1na expressao de l\1. Alejo Vig
nati (1), sobretudo e1n rela~ao aos tupí-guaranís, 
que já praticavam a agricultura . Os botocudos 
(ai1norés) p. e., cujas excursóes, na época do pa
dre Cardim, tinha1n por teatro Porto-Seguro, 
Ilhéus e Can1a1nú, foram assinalados, nos co
n1eºos do século XIX, 1nais a sul·este , entre o rio 
Pardo e o Doce. O 1nesn10 podc111os dizer ein 
rela~ao aos ca111acas e aos n1axacalis: os pri
n1eiros, foram encontrados pelo explora<lor Dou
ville entre os rios Itaípe .e Ilhéus, próxiinos da área 
tra~ada por outros viajantes; o erratis1no dos segun
dos oscila va entre o Mucurí e o .T cqni tinhon ha (2) . 

6. Do111estica~ao 

Entre os nossos indígenas, a domestica~áo 
estava, por assiln dizer, no seu período incipient·e. 
Isso por diversos 1notivos. Prin1eira1nente, por 
causa de ccrtos aspetos de sua mentalidade 1nisti
ca: as aves e os porcos criados en1 casa eran1 ta
bús (3). Em seguida, porque nao existiam no 
Brasil anilnais como o cavalo, o boi, o carneiro, 
que o hon1en1 1nuito cedo aproveitou para a tra
'iªº ou a carga, ou dos quais extraiu ali1nento. E' 
verdade que os bandeirantes encontraran1 os 
guaicurús do vale do Paraná-Paraguai já de 

(1) "Resultados de una excur~:l:n por la margen ~ur del rfo Santa Cruz", 
em Notas Preliminares del Museo de la Plata. 11 , 78 e seg., Buenos--Aires, 1934. 

(2) Sóbre a agricultura em geral do~ <imcríndios. cf. C lark W issler, The 
A merican Ind ian, Nova-York. 1." ed . Ce 1916 e H . J . S pinden , The origem and 
dislribution of A !lriculture in Amerirn, Washington , 191 7. 

(3) C. S. de Sousa, c., l. 318; Léry, l. c., 1 16 e 2 17. 
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posse de inan~da~ de ga?o (bois, cavalos, e tc.), 
con~ non~cs p rop.n?s na hngua nativa; esse falo, 
~Jorci;i1, uao c. su.f1?1e11le P?I:a af astar a hipó tese de 
.er sido_ a ahn1a~1a a dqtur1da por permuta. 

~ cao, - C UJ OS ~estígios vamos encontrar nas 
ti:r f e1ras n1 agle1nos1anas, J?róxin1as de Mullerup 
(Ilh ~. de Sceland), no periodo cha1nado epipa
leohhco, ou de Anc;ylus, ve-se freqüen
ten1en t~ en.tre os ~elv1colas brasileiros, embora 
lenha. s1do 1ntroduz!do t~nlre éles pelos portugue
ses, 1n~or1ua C~rd1m (1). O enxoval do indio 
nordcstino, no .d1zcr de Loreto Couto, era "hua 
r:_d~~ hun1 pahgua, htun caba~o, hua cuya, hun1 

.eª.º (2). As n1ulher es tupina1nbás, observa Ga
or ic l Soar es de Sonsa, gostava1n rnuito de "criar 
cachorros para os 1naridos levarem a ca~a" (3). 
Algun~ cr an1 a1nest,~·ados na persegui~áo as cu ti as 
e, cap1var as ( 4).. L es Auetó et les Kamayurá 
n ont pas de c~z ens ,' cet anirnal, par contre est 
conn.u des "flr1anztsauá, ce qui, selon Ehrenr~ich 
sera1t .une preuvc des relations que cette trib~ 
Pnlrefl~nt a lJeC celles du Tapajoz . Les Oyampi ont 
des chL.ens de chasse pour lesqueles ils construisent 
~e petztes h ultes. Quant aux Parintintin ifs en 
tg1~orent l' e~istence " (5). Numerosas tribus ta
pu1as. P?ssu1 an1 caes (os botocudos, os ca1nacás) 
(6) ·Ja vunos co1no os caingangues de Sao-Paulo su-

(1) L. c., 105. 
(2) "Desagra vos do Bras·1 Ció , 

Nac. do Rio-de-.fa 11eiro, XX IV, 161,e t 9Ó4.nas de Pernambuco!·, em A n. da Bib 

(3) , . . " e quando elas vüo fnra levam-nos as costas" (/ e 320) 
(4) Abbe ville, l. c .. 292 e 354. . ., . 

(5) Métraux, L <J cilJilisation matérielle cit 94 
(6) Os cherento:; t l!m ma · . ' ., · 

caes (Urhino Viana I e 41 ). ~~:m cspeJ1al de desen volver o sentido olfa t ivo dos 
um pau, levam-nÓ ~o., fo o . oma m .e urn_ ta tú qualquer dos pés, e , pósto ~m 
que assim se a costunia a cgon't ponJo-oh i_med1atamente junto as narinas do cilo 

' iecer o e ciro do tat ó" . • 
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j.eitan1 os seus cachorros a urna f umiga~áo de ca
rá ter mágico. Os botocudos de Santa-Catarina e 
do Paraná for~am-nos m esmo a prática da ca~a, 
negando-lhes -alimento (1). 

Alguns animais da fauna domestica cria vain
se propriamente para a indústria dos adornos, ou 
para o tráfico usual, tais como, a guarajuba (Ci
nurus guarouba, Gin.) (2), o quiruá (Cotinga ci
ceta, Kuhl), o tucano, a arara, o papagaio, o ja
camim, o canindé, etc. Outros constituiam o que 
se chamavam os xerimbabos, animais de esti1na~ao 
criados a moda de caes, como sejam, a rolinha, o 
pato ou upeca, a capivara, o tapir, o saguim, a 
cutia, o tatú, o jacaré e tantos outros. ' Entre os tupi
nambás as galinhas pouco valor tinham; os do Ma
ranhao, todavía, encerravam-nas em cercados 
(uiraro-cai) (3). Os omáguas e cocamas das re
gióes alto-amazonenses faziam consumo de tarta
rugas, que guardavam em currais edificados nas 
vizinhan~as das tabas. Roquette-Pinto, quando este
ve na Rondónia, observou como os nambiquaras tra
tavam carinhosamente seus xerimbabos, dando co
mida as aves, pelo bico, a toda hora. Algumas vezes, 
os. anin1ais de estima~o serviam de boneca para as 
cr1an~as ( 4). Por causa de um pato quasi perdía 
a vida o calvinista Léry (5). Ninguém desconhece 
a his tória contada por Sin1ao de Vasconcelos, a 

(1) J osé Maria de Paula, • c., 120. 
(2) Cf. Cardim, l. c., 37 e seg.; G. S. de Sousa, l . c., 228 e seg.; Léry, l . c., 

llO e seg. 
(3) Abbeville, l c., 329. - NordenskiOld, Deductions suggested by the g~ 

graphical Distribution of sorne P<>s t-columbian Words used by the l ndians of S. 
America, cap. I, G~teborg, 1922, estuda a quest lio da origem da galinha no con
tinente sul-amerlcano 

(4) Roquette-Pinto Seixos Rolados, cit., 152. 
{S) L . c., 313 e seg. 
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propósito de um papagaio f alador, que deu lugar 
a divisa o da f amília tú pica do Cabo-Frio (1). 

Um verdadeiro mundo de mimbabas, ou ani
mais mansos, invadiam familiarmente a oca do 
indígena, segundo a fras·e de Teodoro Sampaio. 
E acrescenta Gilberto Freire que havia m esmo 
entre o amerindio e o animal "certa fraternidade", 
"certo lirismo", aceitando a observa<;ao de Kar
sten a r espeito da mentalidade do aborígene sul- , 
americano, a saber: o indio nao fazia distin<;áo 
entre o hornero e o animal e acreditava, de acór- ' 
do com os seus mitos, que, em épocas remotas, os 
bichos agiam a fei<;ao de entes humanos. 

7. A cozinha e a alimenta~o 

Os tupí-guaranís nao tinham, em suas arin
gas, compartimentos especiais destinados as ati
vidades culinárias das mulheres. Algumas vezes 
cozinhavam no interior das cabildas (2); a fuli
gem, a falta de chaminés, enegrecia as r edes suspen
sas d?s varais (3) . Mais comumente, porém, a 
f ogue1ra era acesa nas oc aras, ou páteos das ta
bas, sobretudo quando se tratava de moquear o 
produto das grandes ca<;adas, ou quando se fabri
cavam bebidas fermentadas. N·em por isso, ,entre
tanto, era1n inenos complexos e numerosos os 
ut~nsílios e engenhos destinados ao preparo dos 
ahmentos, urna v·ez que a cozinha, no dizer de A. 

( 1) S. de Vasconcelos, l. c., p. 37 do Lill. Prim. das Not fcias. 
(2) M.arcgr~ v, l. c., 273 : " Projn retia sva pensi lia struunt foetAm tam no

ct~ .quem interdtu; ut interdiu serviat coquendo cibo noctu autem alrem aruat 
fngidum". ' 

(3) U ry, l . c., 301. 

• 
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Instrumentos e utensilios dn arte culinária dos ch irigunnos do Cha
co ocidental. Os chirlguanos siio remanesccnt E's dos tupí-guaranís. 
1. 1 .\.pare lho de f6go. 2) llastao de r e1nocr o caim. 3) Cuba desti-
1rnda a cozcr o cauim. •1) )(armHa (iapepó), com impressocs ungül
•mlares. 5) Cabat;n (iá), que se suspenclla na oca por meio de cordas. 

6) Bacia de torrar farinha de mllho (tapiúpe). 
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1\létr aux, é un1a das for1nas n1ai s ünporlant·es da 
civiliza~ao conhecida pelo non1e de material (1); 
n1uitos aspetos de sua técnica pode1nos surpreen
der , a inda boj e, entre os chiriguanos do Chaco 
ocidental: a vareta de "tata iuJira'', ou bastao 
ün1jgc110, a hacia de torrar o 1nilho, o porrete de 
1 ~1 ocr o cauün, as iga~abas , a mar1nita de cozi
nhar, as caba~as, e tc. 

Nu1nerosos, de-fato, ·eran1 os utensilios e ape
trech os de cozinha dos tupí-guaranís: 

a) Os piloes de inoer carne ou peixe seco. 
Era-m cavados e1n troncos de árvorcs (a sa
pucaia, por exemplo). Abbeville dá-lhes o no
mc de uguás. A 1nao era um "cacete de cinco 
a seis pés de con1prin1cnto, e da grossura de un1a 
perna". Segundo Nordenskiold, os piloes de ma
dcira eran1 usados entre os cainguás, jurunas, chi
pais, chiriguanos, guaraiús, pausernas e parintin
t ins. J ulga, por isso, Métraux que tais utensilios sao, 
conscqücnlcrnente, clen1entos culturais próprios 
dos tupí-guaranís; se a pátria originária dessa 
fan1íl ia tivess·e sido algun1a regiao andina, ou an
te-andina, encontrarían1os, de-cerlo, algu1na tri
bu t t'1 p ica a usar os ahnof arizes pétreos, co1nuns 
as civiliza~oes da grande cordilheira (2). Algu-

111 as n1ós fixas foran1 encontradas, sobr e tu do nas 
ostr·eiras, mas se lhcs sabe a procedencia. Em 
slla superf.ície, il cus ta de calha'us, esmagavan1-se 
os graos. E1n un1 sa1nbaqui de Santa-Catarina, 

( 1) " L' art de p rébarer les plats décele aiissi bien que 11' importe quel engin 
les facul tés d'invention et le goitl En Amérique du Sud, on peut fort bien cfas, 
ser les tribus suivant la p ft,s ou moindre variété de leurs plats et le soin qti'elles 
apportent a leur confect ioYJ. O tte hiérarchie correspcmdrait , l'er tainemente, a celle 
des élémcnts cultr1rels" . ("Et ude5 sur la ci vilisat íon des lnd1cn~ ChiríJ(uano, cit. 
J 55) . 

(2) Mé trnux, La civ. matéricllr, C' it ., 105 . 
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Carlos Wiener encontrou certo gral, zoomorfo, 
cuja configura~ao lembrava a raia (1). 

b) As raspadeiras (itaquicés) ou raladores de 
conchas (2) , de pedras rugosas (como entre os 
oiampís) (3), de cascas espinhosas de palmeira 
(usadas pelos jurunas). Essas sao as for1nas 
mais primitivas. As raspadeiras dos tupís eram 
formadas por urna pe~a de madeira, na qual se en
castavam lascas de pedra ou ossos de peixe (4). 

e) Os machados de gneisse, diorite ou diá
base, que serviam para cortar a carne e partir 
os ossos. 

d) As colheres e cuias de ita (5) (concha bi
volva), ou de coité (6), que se guardavam nos 
juraus. Os cainguás usavam "de petits mor
ceaux de bois plats, des cornes ou des calabasses 
partagées par le milieu" (7). A figura da pág. 
146 da obra de Hans Staden (8) mostra-nos al
gumas cunhas a preparar o cauim, urna das quais 
se acha munida de urna espécie de bastao, ou 
colhcr propriamente dita, de longo cabo. A res
peito ·das planchettes semi-circulares, ornadas de 
pinturas, usadas pelos auetós e camaiürás, cf. 

(1) Os almofarizes, chamados de fundo de canoa, eram mais grosseiros que 
a m6 e ma is escavados que o gral. Serviam para esmagar grlos, tubérculos e fru .. 
tos reservados ao fabrico das bebidas, farinhas ou bolos, " como também para 
triturar certas sementes oleaginosas e os corantes minerals (per6xido de ferro) 
e vegetais (sementes de uruc6, carvao vegetal, etc.), com que se pint.avam em 
dlas de festa" (Carlos Studart Pilho, " Antiguidades indfgenas do CearA", em 
Rtu. Tri. do l nst. do Ceard, XLVI, 106 e seg., Fortaleza, 1927). 

(2) Francisco de Paula Ribelro,! . c., 190. 
(3) A. de Bauve & P. Ferré, " Voyage dans l'intérleur de la G uyane ' , 

em Bul. de la Soc. de Géog. de Parü, XXVIII, 280, 1833 (apud M étraux, La dv. 
mdt. cit., 103). 

(4) Abbeville, l. c., 352 ; Léry. l . c., 194. Cf. E . Stradelli, l . c., 702. 
(5) Cardim, l . e, 103. Cf. G . S . de Sousa. l . c., 303. 
(6) Ury, l. c., 240. 
(7¡ Métraux, La civ. mathielle, cit., 109. Cf. Léry, l. c., 195. 
(8) Ed. clt 
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K. v. d. Steinen, Unter den N aturvolkern Zentral
Brasiliens, fig. 54, Berlim, 1894. 

1 e) As caba~as de transportar água, que 
os tupinambás cobrian1 por dentro de tinta preta 
e por fora de tinta amarela indelével (1). A pro
pósito dos desenhos geométricos, gravados ou pin
tados por outros grupqs dessa familia indígena 
(jurunas, omáguas, parintintins, pausernas, tapi
rapés, etc.), - cf. A. Métraux (2). 

f) Os samburás e petiguás, que eram as ar
cas da casa. 

g) A cambuca, ou panacú, de guardar a fa
rinha. 

h) As talhas de vinho. 
i) As panelas de barro (cumás) para certos 

preparos de pouca importancia. 

j) O testo de cozer mandioca. 
lí) Os abanos de "tatapecuá ", feitos, diz Lé

ry, "a semelhan~a das ventarolas com que as nos
sas damas anteparam o rosto junto ao fogo, afim 
de que o calor lhes nao estrague as faces" (3). 

l) Os chu~os de pau, com que os indios es
cavavam a terra. 

m) A lenha, que, acesa, substituía o archo
te e a candeia (4). 

(1) G. S. de Sousa, 1. c., 221 ; fr. Ant. de Santa Maria Jaboatam, Nor10 
orbe seráfico brasílico, etc., J, 154, Rio-de,J aneiro. 1858. De vennelho e de ne" 
gro eram pintadas as cuias dos t upinambás maranhenses, cf. Abbeville, l . c., 328. 

(2) La civ. matértelle, cit ., 108 e 109. 
(3) L . c., 308. 

(4) Léry , l. c., 224. - "Donnem em rMes de algod4o, junto ao fogo, que 
toda a noite tbn a ceso, assim por amor do frío, porque andam nus, como tam, 
bém pelos demónios que dizem fugir do fogo. Pela qual causa trazem ti~ de 
nolte quando vao fora" (Nóbrega l. c. 99) 

• 
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n) O sabao, feito de certa cucurbitácea, que 
os tupís dividian1 en1 peda<;os, machucavan1 e 
batia1n (1). 

o) Os fornos de barro "feilos ao 111odo de 
alguidares" (2). 

p) A grelha de varas (moquém) de secar a 
carilna curtida (3) , o peixe e a carne. Nordens
kiold, en1 sua obra 1,he Ethnography o{ South
America seen from Mojos in Bolivia (Goteborg, 
1924), dá-nos a dislribut<;ao do "boucan" no con
tinente sul-a1n·cricano. Grelha se111elhante a dos 
tupinan1bás, usavan1 os cainguás, guaraiús, pau
sernas, tapirapés, jurunas, apapocuvas e curuaias. 
Só os mundurucús e os oian1pís possuiam, silnul
taneamente, o boucan e o espeto (4). 

q) A urupen1 a redonda, de vime ou pa
lha, raran1ente qnadrada (corr10 entr·e os arna
najés). 

r) Os lorradorcs de f arinha, de barro cozi
do, co1n forma de "hacia chala" (5). 

s) Os quebra-nozes, enco11 lrados freqüente-
1nente nas regioes n1eridionais do Brasil (6). Na 
gravura a pág. 64 da obra de Hans Staden ob
serva-se urn indio, sentado, quebrando cocos, ar-
1nado de um calhau. 

( 1) Léry, f. c., 301. 
{2) Diálogos, cit .. 271 . 
(3) G . S . de Sousa, 1. e, 167; Léry, l. r. , 207; AbbeviUe, l. c., 341. 

(4) Métraux, La civ. matérielle, cit. , 106 . 
(1) Staden , /. e. 141; Lér' ', ' · c., JQ5. 
(6) Hermann v. l herin~. " A civilizac;ao prehb túr ica do nrn,i! mrriJiondl" 

l'tn Rev. do M us. Patclista , 1, 521, Silo Paulo, 1895 . 

• 

Os Indígenas do Nordeste 73 

t) O tipití, saco de junco, que s·ervia para 
" enxugar a polpa da 1nandioca ralada" (1). E. 
Stradelli assim descreve essc curioso instru1nento: 
" E' un1 longo canudo de dois metros n1ais ou ine
nos de con1priinento, de fasquias de jacitara ou 
outra planta sarn1enlosa, que per1nita tirar tiras 
suficiente1nente con1pridas, tecido de forma que 
pode a vontade ser dilatado e aperlado, acabando 
em an1bas as extre1nidades por casa ou asa forma
da pelas próprias fasquias solida1nente an1arra
das nas pon tas" (2). O can u do, ao encher-se de 
rnandioca, alarga-se. Os indígenas suspcnden1-no, 
en tao, por u1na das asas; · na asa solta un1 peso 
qualquer estica o canudo, comprin1indo o ácido 
cianídrico. O tipiti a f ei~ao de 1nanga, ou can u do, 
era usado pelos tupina1nbás e por quasi todas 
as tribus do inesn10 grupo lingüisti co: os guaranís 
(A. R. de Montoya); os an1anajés (Algot Lange); 
os jurunas (H. Kletke); os 1nundurucús e apiacás 
(T. l{och-Grünbcrg); os miranias (F. Whiffen); os 
oiampís (A. Bauve & P. Ferré); os emerilons (Hen
ri Coudreau); etc. Vamos encontrar ainda as pren
sas de tipo longo entre os indios do baixo Ronuro, 
do Caiarí-Uaupés, do Uaupés, do Surina1n, assim 
con10 no seio das tribus da Venezuela e das Guia
nas (inglesa e francesa). Alguns grupos tupís, 
t.odavia, imprensavan1 a nlandioca de modo mais 
prirn:itivo. "O seu sustento diário (escrevc C. de 
Abbeville) consiste, em vez de pao, en1 farinha de 
raiz de 1nandioca ou de macacheira, ou de maca
rheira-eté, que rala111 nu1na espécie de crivo, feito 
de 1nadcira , onde eslao encaixadas n1uitas pedras 

( ! ) Porto-Seguro. l. c., 1, 16 - Feman lo Augusi:O Pirei; a::rr,!ita que és:.e 
• lt'll!rn_to cultura l l!, entre os t upfs, de ori~rm anJi~a (cf. J oaquim Ribeiro. Jr¡
t rotlui.;ao ao estudo do folclore brasileiro , 17 1, Rio-de-Janciro, s/d). 

(2) L. c., 690 . 

' 



r 
1 

µ • 

··· ·· 
....... ···· · 

_ .......... . 
.. ........ ·-... .. .... .. 

Dlstribuiciio geográfica da couleavre ou tiplti (segundo A. Métraux). 
1) Tuplnambás. 2,) Guaralús. 3) Jurunas. 4) Mundurucús. 5) Apiacás. 
6) Amana jés. 7) Caiapós. 8) Iamamadís. 9) Uitotós. 10) fndlos da Guiana 
Ing)esa. 13) indios da Venezuela. 14) Arecunas. 15) Palicures. 16) Caripús. 
17) Olampfs. 18) Aparaís. 19) indios do Calari-Uaupés. 20 Macús. 21 ) Mi
rAnfas. 22) Carafbas. 23) indios do balxo Banuro. 24) "indios" do nordeste 

brasilelro (Paraíba, P ernambuco) (1) . 

(1) A' carta de Métraux (La ci11. matérielle, cit., 114), acrescenúmos a loca, 
liza~lo 24, referente aos "Indios" da Parafba e de Perna mbuco (cf. Dúflogos 
das Grandntu do BrtUil, eit , 176). Como ob9erva Capistrano de Abreu, na fn, 
trodu~o A referida obra (p. 7), o autor dos DüJlogos " nunca passou do cabo de 
$antQ,Agostinho para o sul" , sendo provável que tenha escrito suas observa, 
c;6ea na Parafba. 
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e ossos de peixes agudíssilnos. Espremem todas 
essas raspagens com ambas as maos em panelas de 
barro, e fazem desses baga~os grandes bolos, que 
deitam a secar no sol" (1). Julga Métraux que o 
tipití é de descoberta recente, tendo vindo, talvez, 
das regioes guianenses. Os uitatós, caiapós e iama
didís usam aparelho diferente: um saco largo, aber
to en1 seu comprünento. A expulsao do liquido 
venenoso opera-se por extorsao. 

Os instrumentos ruditnentares de faz,er fogo 
pertenciam, tambérn, ao 1naterial da cozinha in
dígena. Há, co1no se sabe, vários sistemas igní
genos, quatro principais, a saber, a serragen1 
(Feuersiigen), a torsáo (Feuerquirlen), o choque 
(Feuerschlagen) e a fric~áo (Feuerreiben). A 
fric<;áo, ou melhor a rota~ao era o processo usa
do (2) : o movimento rápido da vareta, introduzi
da na prancha deitada por terra, sob os joelhos, 
produzia tal calor que inflamava o algodao ou 
folha seca, adrede pósto a fei~ao de ísca. "A ope
ra<;áo ( diz Roquette -Pinto, que a assistiu quando 
esteve entre os indios da Serra-do-Norte) é muilo 
mais longa do que se hnagina. O indio come<;a 
forrando o chao, com urna folha seca; sobre ele 
deita o ignígeno fixo, que 1nantém com o pé e co1n 
o joelho. Com as inaos espalmadas, imprime ao 
ignígeno n1óvel a rota<;ao necessária, apertando-o, 
ao mesmo ten1po, de encontro ao prirneiro. O 
movimento faz descer as n1aos ao longo do bas
tao; o ín<lio r ecome<;a, repondo-as na parte sup~-

(1) L. c. , 352. Cf. Léry, l . c., 196. 
(2) Staden, l . c., 137 ; S. de Vasconcelos, l . c., 52 do Liv. Pri. das Notf, 

das ; Thevet, U.S Singular i tez, cit ., 265 e 266 ; Léry, l. c., 308 e 309. - A ma, 
deira mais mole, q ue se punha no chio, usada pelos indígenas do nordeste, era 
a "tatafba" ambafüa • ou caraguafá,¡u~, segundo Marcgrav, l. c., 273. 
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rior. De YCZ e1n quando pára, rapida111cn le, e 
pnssa a língna sóhre as pahnas que o atrito re
t¡ueirna. ~o fi1n de algu1n ten1po, quando o suor 
já poreja a fronte do operador, surge a cenlelha, 
na n1oínha que se depositou na folha. O processo 
só difer c da opera~uo clássica pela presen<;a da 
folha proletora. Por trabalhoso, os indios o exe
cutan1 a con lragósto" (1). Os do is tipos n1 ais co
n1uns de aparelhos ignígenos, usados pelos tupí
gu.aranis, asse1nelhava1n-se ao descrito pelo etnó
grafo Roqueltc-Pinto. A diferenva na perfura<;ao 
da pc<;a de niadejra tenra ·era que distinguía os 
dois tipos (perfura<;ao cornpleta on perfura<;áo 
pareia l). Refere Nitnuendaj ú que os parintintins 
e1n prcgan1, na fabrica<;ao do fago, ponlas de fle
cha de taquara (2). l sso acorre se111pre quando 
estilo en1 viage1n; basta va, nesse caso, in unir-se de 
tun peda~o de pau duro. Assin1 sucedia também 
aos tupinan1bás, no dizer de Gabriel Soares de 
So usa (3). O processo da serr agem, praticado pe
los cainguás (J. R. Rengger) (4) nao foi encon
trado e1n neuhu1na outra tribu sul-a111ericana. 

A 1nandioca era u1n dos a limentos n1ais im
portantes do selvícola brasileiro. Gabriel Soa
res de Sousa considera-a "mais sadia e pro
veitosa" do que o trigo (5). Nao ·exigía celciros, 
porque suas raízes se conservan1 na terra, incor-

(1) T\onddnfa , ci t ., 230 e 231. 
(2) "Os fnuios parintintins do rio Madeira", em }ourn. de la Soc. des Amér. 

de París, XVI , 252, 1924. 
(3) L. c., 345. 
(4) Reise nach Pdraguay in den ]ahren 18 18 bis 1826, 130, Aa,.:>u, 183~. 

(5) L. c., 170. - E is o valor nutritivo da farinha de mandioca e st>us simi-
lares, ou sucedáneos, se¡?undo determinac;iio do prof. Alfredo A. de Amlrade 
(apud J oc;ué de Castro, O problema da alimentai;éio no B rasil, Sao-Paulo, 1934): 

' 
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ruptas, por longo espa~o de te1npo (1~. E~ bre
Y C tornou-se un1 prato con1u1n no regune abmen
t a:· dos próprios colonos: " o principal alin1ento 
ncsta lcrra é a farinha de pau", diz Anchieta, e~ 
car ta escrita em Piratininga (1554) (2). Quer1a 
dizer o padre canarino, naturalmente, que. a nlan
dioca do n1 cs1no n1odo que a batata e inilho, era 
0 seu' condu lo, co1no acontecia entre os indios, 
quando, durante a esta~áo hibernal, se tornava a 
ca~a inenos abundante (3) . 

VALOR NUTHITIVO, CALORIAS 
SUBSTANC IA Al.l · 

M F.NTAR PO R Doscarbc· Total das 
Gr- AMAS Das subs. Das subs. hidratos e cem 

gordas azotadas extra ti vos gramas 

Fa rinha de mandio.-
ca ; farinhas lav:::das 
de N aza ré (Ba ía ). 1,8 1-

. - ' 1 380,0 385,5 

Fa rinha de água , 
média do consumo 
do Rio 0,8 . 4,0 336,0 341,7 

Farinha de água do 
Pa rá 1,0 9,8 330,5 341,3 

Farinha integra l de 
mandioca (por desse ... 
camento e pulveriza ... 

341,8 351,3 ~ao). 0,5 9,0 
Farinba de raspas 

336,6 347,2 de aipim. 5,2 5,4 

Tap.oca . 4,7 - 354,7 359,4 
• i' 

' 

Polv1lho . - - 348,5 348,5 

( ! ) Anchieta, /. c., 427; Cartlim, J. c., 69; Gandav'>, o. c., 95. 
(2) L. c., 43. 
(3) António Blasquez, Cartas Avulsas, cit., 313. 

Valor· 
energético 

de 100 
gramas de 
maté ria 
~ca. 

443,7 

391,0 

539,5 

405,6 

399,0 

412,0 

408,8 

' 
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Descascavam os tupís as raízes de mandioca 
com valvas de ostra; era, e1n seguida, o ali-
1nento lavado e ralado na pedra. Espremida 
a maniaca, ou maniqueira, no tipití, os selví
colas peneiravam e coziam a massa e1n cubas ou 
frigideiras de barro. Durante essa operac;áo 
as mulheres 1nexia1n constantemente a vasilha, 
por meio de "cuias de cabac;a ", das quais se ser
viam como se foram escudelas, até que a "fa
rinha de pau" ou de "raíz" (ui) se tornasse enxuta 
e torrada. Na fabricac;áo da farinha fresca, as 
raízes eram curtidas e1n água corren te; quando 
perdian1 a casca, transforn1ando-se em puba, os 
indios desf aziam a mandioca a Inao e premia1n
na no tipití. Tomava o nome de carimá o pro
cesso de macerar a raiz, enxugá-la ao fogo, em 
cima de varas, "alevantadas tres ou quatro pal
mas do chao", rapar o defu1nado e socar a massa 
no pilao. A "farinha de guerra", ou de "111u
nic;ao'', mais duradoura do que a de pau ou a de 
água, era o r esuJtado da co1nbinac;áo dos dois 
processos mais comuns; transportavam-na os in
dígenas "as costas, ensacada em fardos de fo
lhas" (1). Essa é, ainda hoje, a farinha preferida 
no nordeste. A técnica permaneceu quasi a mes
ma da época da colonizac;ao; aperfeic;oaram-se, 
todavía, alguns instrumentos, con10 o ralo, que foi 
substituido pelo rodete ou caitetú. Os caboclos 
do Pará prefere1n a farinha de água: "A mace
rac;áo termina quando a mandioca larga a casca 
sendo entáo transportada para cochos com água: 
onde permanece mais alguns dias. Depois de bem 
mole, é esmagada ou ralada e a massa colocada 

(1) Cf. G. S. de Sousa, l. c., 164 e seg.; Staden , . c., 141 e 142 ; Léry 
l.f., 19S Gandavo, l . c., 95; Diálogos, cit. , 176. 
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en1 longos tipitís cónicos, feitos de embira ou de 
taquara tranc;ada. ~sses tipitís te1n u1n e meio e 
dois rnetros e outro tanto de co1nprido e sáo pen
durados na cun1ieira da casa depois de bem cheios, 
an1arrando-se na sua -extremidade inferior urna 
grande pedra. Quando a água da mandioca, cha
mada tucupí, cessa de escorrer, tiram a massa 
amilácea, e levam-na ao sol para secar, opera<;áo 
esta que ter1nina ao forno. Resulta sempre urna 
f arinha grossa, constituida de bolinhos duros, dre 
difícil tritura<;ao da boca" (1). 

Do aipi111, que tan1bén1 pertence, como se sa
be, ao genero Manilzot, fazia1n os tupís outra es
pécie de f arinha mais adocicada (2); o suco es
pr c1ni<lo, " quasi tao branco e alvo con10 o leite", 
exp osto ao sol, coagulava-se: quando o queriam 
comer, coziam-no em alguidares de barro. O 
fa to de caber pref eren teniente as cunhas nJais 
velhas o preparo da f arinha mostra a consi
dera9ao e1n que ·era tido esse labor entre os nos
sos indígenas. Da n1andioca f aziam-se, de1nais, 
diver sos sub-produtos (o mingau, o polvilh,o, o 
beijú ou tapioca) (3). Masoca, ou pasoca, cha
n1ava-sc a nlistura de f arinha e carnes moquea
das. 

O milho era outro iinportante complexo indíge
na. Reduziam-no os indios a farinha, de que se fa
ziam bolos (pamonha) (4). Comiam-no assado, co
zido ou ainda em pipocas. Farinha fazia-se, tam
bé1n, do peix·e, do qual se etraíam as espinhas e tor-

( l) _H . C. de Sousa Araújo "Costumes Paraenses", em &letim Sdni!c1rio, 
n . S., R10, 1924 (apud Gilberto Freire. Ca.sa-Grarnk & Senzala. IJS, Rio. 193.4. 

(2) G. S . de Sousa , l . c., 169 ; Ury, l. c., 196; Anchieta, l. c., 411. 
(3) D~dlogos, cit. , 176 e seg.; Anchieta, l. c., 427; G . S . de Sou•, l. c., 

164 ; Card1m, l. c., 70; Léry, l. c., 195. 
(4) Léry, l. c., 197 ; DüHogos, cit. , 180. 



Moquém dos tuplna1nbás, segundo H, Staden (o de cima) e mo
quém dos tagnanis e tauités (nambiquaras), de acOrdo com uma 
¡ravura da obra de Roquette-Pinto (Rondonia). Vé-se que a 
¡relha dos indios da Serra-do-Norte é mais rudlmentar que 

a dos tupinambás . 
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rava-se a carne ao fogo (piracuí) (1); os pequiti· 
nins, "embrulhados em urnas folhas debaixo do 
borralho", chamadas muquecas, eram transfor
madas em verdadeiros bolos ou ma~arocas (2). 
Caroyos de algodao, pisados ou cozidos, reduzia 
o gentio a mingau. Característico da cozinha 
indígena era o inoquém: quatro forquilhas de 
pau, em quadro, na "altura de dois pés e meio,., 
com varas atravessadas, nas quais se punha a 
carne ou o peixe, que ficava, assim, conservada 
por vários dias (3). O fago lento assava o alimen· 
to, que se virava, de meio em meio quarto de hora, 
diz Léry (4). Instrumento identico, porém mais 
rudimentar, usavam os tagnanís e taultes (nam
biquaras) das cabeceiras do Roosevelt (5). 
,. Os tupís f aziam pouco uso do sal (6); os tupi

nan1bás do sul comiam-no, as vezes, por influen
cia dos franceses, embora fabricassem esse condi-
1nento do tronco de certa palmeira, que queima
van1 cortada em a chas; da cinza, decoada e fer
vida, obtinha-se o precioso cristal (7). Processo 

( 1) Léry, l. c .. 207 e 228. - "MLlitas vezes vem á pescaria aqueles que mo
ram longe do mar. Apanham muito peixe, secam-no ao fogo e o moem num 
pilao, fazendo urna farlnha, que se conserva por muito tempo. Levam-na con• 
sigo e a comem com a farinha de raiz, pois que, se levassem o peixe apenas 
frito, nao durava nada, por nl'lo o salgarem ; ademais a farinha dá para malor 
por~ao de gente do que um peixe intciro assado" (Staden, l. c., 140). 

(2) G. S. de Sousa, l. c. , 293. - Os índios amazónicos conhecem o proces• 
so da mixira, ql.1e é o preparo do peixe, feíto 'peda~os, na pr6ptia banha, a fogo 
lento (Gilberto Freire, /. c., 139 e 140 ; E. Stradelli, l. c., 527). Cf. Marcgrav. 
l. c. , 273 : "Minutiores Pisces, ut Piaba, Piquitinga, & Foliis herbaceis aut arborei• 
involvunt & oPcriunt cineribus calidit, ita brevi tempore ad cibum parati sunt , lícet 
neque cocti neque as.~i díci possint", 

(3) Marcgrav, l . c., 273. Cf. Abbeville, l. c., 341. 
(4) L. c., 207; cf. alnda Staden, l. c., 144. 
(5) O moquém quadrangular é empregado apenas pelos grupos culturalmen

te mais avan~ados (Roquette-Pinto, Rond., 305). 
(6) Manuel Aires do Casal, C.Orografia brasílica, I, 44, Rio, 184.S; Ury 

l. c., 207; Staden, l. c., 140. • 
(7) Staden, l . c., 143. 
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111ais comum de obter o sal, usado pelos tupis, era 
represar a água do mar (1), ou mesmo f aze-la 
ferver cn1 recipientes próprios (2). O sal, entre
tanto, era e1npregado de 1nistura com pimenta pi
lada (juquirai) (3) e to1nado alternativamente, 
em piladas ("dois dedos de cada vez", nota Léry), 
con1 os peda~os do alimento ( 4). 

A pimenta constituía o principal tempero do 
indio (5), que dela se servia COlU farinha a falta 
de outra coisa (6). "Mais gastosa que todas ''. no 
dizer de Gabriel Soares de Sousa, era a cuma
ri m (Caps. baccatum, L.), objeto mesmo do co
n?ércio inc~piente da colonia (7) . Entre os ingre
d1en tes nativos poden1os 1nencionar o nambi, erva 
se1nelhante ao coentro e ardente como o mastru~o, 
co1n que as n1ulher·cs temperavam seus manja
res (8). 
. .As atividades culinarias da cunha tupí nao se 

hm1tavam ao arranjo dos utensilios da cozinha e ao 

(1) Léry, l . c., 247 e 248; G . S . de Sousa, l . c. , 146. 
(l) Thevet, Les Singularitez, cit. ,1'·303. 

(3) Assim escreve <?· S. d~ Sousa, l . ':• 176. E ' a "jequitaia", pimenta 
mof~~· cujo suco, esprem1do e m1sturado á se1va da mandioca, const ltue o "tu
~~~~ , condimento dos nortistas (Hoehne, 1. c., 145). Cf. Marcgrav, l . c., 

. (4) . L~ry,_ l. c., 248; AbbeviUe, l . c., 354 ; E'vreux, l . c., 12 · Thevet Les 
S mgularitez, cit. 303. ' ' 

. (5) Staden, ib. - A rumbé (massa de mandioca puba, curada ao sol com 
p1menta malagueta) era usado como temp~ro (Stradelli, l. c., 38 1); a pimenta 
e~a também a base da quinha-pira, mólho feíto de caldo da carne ou do peixe 
(ib. , 504). 

. (6) G. S. de Sousa, l. c. , 176. - Sigaud at ribue a disente.ria dos nossos fn
d1~s ao abuso do gengibre, da pimenta e do limao (apud Gilberto Freire, l . c., 
14 .). Nao tem nenhum valor tal a firmativa. O limao era exótico (Anchieta . l . 
c., 429); . do mesmo modo o gengibre, segundo parece, muito embora Elias 1-Íer .. 
ckmans, Já em. 1639, dissesse ser tao comum tal tsPeciaria que ninguém se clava 
ao t rabalho de 1untá-la (J. c., 276). Nao consta, aliás, que os indfgenas usassem 
sem modera!;a~>, d~sses ~ondimentos. A disenteria é um sindroma provocad~ 
por) caousas eti?lóg1cas di versas (bacilos, amebas, flagelados, infusórios, helmin .. 
t<;>s · cont.ág10 pode opera r-se por qualquer vekulo contaminado, de preferen
cia a água e a s verduras cruas. 

(7) Staden, l. c., 88. 
(8) G . S. de Sousa, l . c., 193 . 
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fabricó das farinhas ou produtos siinilares. Cabia
lhe, ainda, assar as abóboras, o cará, o n1angará, a 
balata; partir os cocos da pindoba; colher o amen
doiin; apanhar os ovos das rolinhas e pombas; 
preparar os mariscos e os caldos; moquear ou cozer 
a vea~áo (pacas, on~as, tapiru~ús, tatús, macacos, 
etc.) . · No rol dos alimentos indígenas, muitos dos 
c1 uais exigiam prepara~ao, poden1os incluir as co
bras, os sapos, as lagartas e os ratos (1). Entre as 
lagartas encontrava-se o "bicho de taquara" (Mye
lobia s1nerintha), cujas larvas vivein da celulose 
interna do colmo dos bambús (2). Petisco muito 
apreciado eram as i~ás ou tanajuras. "Por ver 
quando elas saem de suas cavernas ajuntam-se as 
aves, ajuntam-se os indios, que ansiosamente espe
ra1n este tempo, tanto homens como mulheres; 
deixam as suas casas, apressam-se, corre1n com 
grande alegria e saltos de prazer para colher os 
frutos novos, aproximam-se das entradas dos for
nligueiros e enchem de água os pequenos huracos 

(1) L-éry, l. c., 210 e 211; Anchieta , l. c., 43 e 114 ; Ma rcgrav, l. c., 273 
G. S. de Sousa, l. c .. 267 ; Cardim, l . c., 165; S . de Vasconcelos, l. c., p. 52 do 
Liu. Prím. das Notícias. - A respeito dos nambiqua ras, diz Roquette-Pinto : 
"De um modo geral, pode dizer.-se que os nambiquaras comem tudo ; nao res
peitam cenas es~cies a nimais, como fazem alguns indios. Um mosquito que 
apanhem sóbre o corpo, um piolho, um gafanhoto, urna lagart ixa que passa cor
rendo, nada escapa. Alguns costumam andar com urna vara , para matar a s co• 
bras que vio encontrando ; assam os ofidios no borralho e comem com prazer 
a iguaria. S6 o estómago das vitimas, depols de assadas, rejeitam" (Ronddnia, 
cit ., 226). E' interessante, a propósito, lembrar a s seguintes palavras de Gabriel 
Soares de Sousa, referentes as mulheres t upinambás : " As femeas destes gen• 
tios sao muito afeic;oadas a criar cachorros para os maridos levarem A ca~, e 
quando elas vao fora levam-nos as costas ; as quais também folgam de cria r 
galinhas e outros pássaros em suas casas. As quais, quando com seu costume, 
alimpam-se com um bordio que t~m sempre junto de si, que levam na mio 
quando vao fora de casa ; e nao se pejam de se alimparem diante de gente, 
nem de as verem comer piolhos, o que fazem quando se catam nas cabe~s urnas 
das outras; e como os encontra a que os busca, os dá a q ue os trazia na ca
bec;a, que lago os t rinca entre os dentes; o que nao fazem pelo comer, mas 
em vinganc;a de as morderem" (l. c., 320 e '321 ). Cf. H . Staden, l . c., 150~ 

{2) Saint-Hilaire, l . c., 1, 432 e seg. 
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que elas fazem, onde, estando, se defendem da 
raiva dos pais e apanham os f ilhos que saem das 
covas, e enchem os seus vasos, isto é, certas caba
~as grandes, voltam para casa, assam-nas, em va
silhas de barro e comem-nas; assim torradas, con
servam-se por muitos dias, sem se corrompe
rem" (1). 

Pertencia ainda as mulheres o fabrico das be
bidas. Cortadas as raízes de mandioca em rode
las, coziam-nas em grandes potes, e, depois que esse 
alimento esfriava, acocoravam-se as cunhas ao der
re.dor das cubas e mascavam as raízes (2). A saliva
~ao, que tinha por finl dar mais gasto a bebida, ou 
por-lhe a virtud e (3), seguia-se nova f ervura: ai 
era preciso mexer bem a salsada com um pau. 
Isso feito, despejavam a beberagem em vasilhas 
especiais, meio enterradas no solo, onde perma
neciam durante dois días (5). A mandioca pró
pria para a fabrica~ao do vinho era o aipim, que 
os indios, no dizer de Gabriel Soares de Sousa, 
plantavam de preferencia para tal fim. Vinho se 
fazia ainda do abacaxi, ou ananás, da mangaba, 

(1 ) Anchleta, l. c., 122; "e estas formigas comem os fndios torradas s6bre 
o fogo, e fazem-lhes muita festa" (G. S. de Sousa, l. c., 274). 

(2) Staden, l . c., 14S; Léry, 199. Segundo Marcgrav, eram as velhas que 
fa:z:iam a mastiga~ao (l. c., 274). 

(3) G. S . de Sousa, l. c., 318. e Anchieta, l. c., 330. - "O mastigar por 
mo~s. dando mais g<'>sto, nao é galanteio indfgena : a saliva ajuda á saca
rifica~ilo do amido, pelo fermento ; é este fermento que faz feruer a bebida, e 
nilo o fogo, como, inadvertidamente, se poderia supor; há produ!;ao de gases 
e eleva(;llo de tem peratura , o que esquenta a bebida" (Notas a. pág. 74 das Cartas 
A11u/sCJ$, cit.). Léry diz que os franceses procuraram fabricar o cauim sem a 
mastíga!;ilo ; "mas, para dizer a verdade, a experiencia mostrou que, assim 
feita , a potagem nio era boa" (/. c., 204). 

(4) Nessa ocasiao, costumava-se deitar a beberagem um pouco de farl
nha de milho (Abbeville, l . c., 350). 

(S) Staden , ib. : Anchieta. /. c .. 33(), 
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Cunhás tupin l\mbás preparam bebidas fermentadas 
(segundo II. Staden). 
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da pacova, da jaboticaba, do cajú, da batata, do 
genipapo (1). 

O cauin1 f abricava-~e ta1nbém corr1 as bagas de 
n1ilho bebida "turva ·e espessa como borra", da 
qual 'havia duas qualidades, - a vermelha e a 
branca (2). A fruta era aguardada ansiosamente 
pelos tupís, em agosto e em novembro, época das 

(l) L. c., 63. Cf. G. S. de Sousa, l. c., 169, 178 e 195 ; Cardim, l. c. 58, 60 
e 71 ; Gendavo, l. c., 51 ; Marcgrav, l. c., 274 ; Abb eville, l. c., 348; Evrea1, 
l . c., 253 e 349 ; Nieuhofs, l . c., 211 e ae¡. 

(2) Ury, l . c., 200. 
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safras, prenúncio das fa~.anhas belicosas (1). A 
saliva~áo cabia preferentemente as virgens da tri
bu; se, todavia, qualquer mulher casada to1nava 
parte nas opera~oes da indústria guerreira, exi
gia-se-lhe alguns dias de abstinencia sexual, "au
trement se bruuage ne pourrait jamais acquerir per-
i ection". O cuim, ou chicha, dos chiriguanos faz
se com o milho; nas regioes onde habitam esses 
indios, nao existe1n os anarcários (2). 

Essa importancia dada ao cauim explica-se, 
em parte, a custa do poder mágico atribuído a b·e
beragem, pai da alegria, signo da f artura, condao 
da fór~a n1ística que protege o ser humano contra 
as insídias da vida. Nenhuma empresa coletiva 
(ca~a, pesca, guerra, etc.) era possível sem a par
ticipa~ao do principio divino emanante do precio
so licor. 

Os tupí-guaranís nao guardavam método na 
alimenta~ao. Cardim assim os descreve: "tste 
gentío co1ne em todo o tempo, de noite e de dia, e 
a cada hora e momento, e como tem que com.er 
nao o guardam muito tempo, mas lago comem tu
do o que tem e repartem com seus amigos" (3). 
Durante o repasto, feito de ordinário em silencio, 
nao bebiam ( 4) ; nao comiam, do mesmo modo, 
enquanto estavam entregues as suas beberagens. 
(5). Após as refei~oes, limpavam as maos nos 

"cabelos, corpo e paus", segundo urna frase do 
referido jesuíta. Os principais r.ecebiam, dei
tados em redes, os alimentos; as demais pes-

(1) Staden, l. c., 58. 
(2) Anchieta, l. c., notas de A. de AlcAntara Machado ¡\ pag. 456. 
(3) L. c., 164 e 165; Marcgrav, l. c., 273. 
(4) Loreto Couto, l. c., 62 ; Thevet, Le! Singulariúz, cit., 148. 
{S) Fr. V. do Salvador, l. c., S3; G. S. de Sousa, l. c., 318 e 319; 

Cardlm, l. c., 165 ; "11!4• depols de comer bebem 4¡ua, ou vinho", 
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soas da fa1nília (mulheres, filhos, parentes, ser
vos ou escravos) no chao, sentados ou acocora
dos e1n roda da vasilha con1um, com as costas 
para o fogo; se o alimento era insuficiente, re
partía-o pessoalmente o chefe. A ca~a nao era es
fola da. Chamuscavam os indios o pélo ao f ogo, ou 
tiravam-no a custa de água quenle, com as tri
pas "mal lavadas''. Nao se escamava, do mesmo 
modo, o peixe (1). Interessante a prática de ati
rar o bolo farináceo a boca, que Léry observo u 
com admira~ao: ainda que o jogue1n de rnuito 
longe, d~z o pastor franccs, "acerta1n na boca 
com tal destreza que nao perdem u1n só fa
relo" (2). 

E quanto aos ges e carirís? 
Fernao Cardim pinta-nos os aimorés e1n 

bandos predatórios, sem ro~as ne1n embarca
~oes, comendo crua a 1nandioca (3); esses indí
genas, segundo frei Vicente do Salvador, "onde 
quer que lhes anoitece, rlebaixo das árvores 
limpam um terreiro, no qual, esfregando un1a 
cana ou frecha co1n outra, acende1n lume, e o co
brern corn um cauro de veado pósto sobre qua
tro f orquilhas, e ali se deitam todos a dormir 
com os pés para o fago, dando-lhes pouco, co1no 
os tenham enxutos e quentes, que lhes chova ein 
todo o corpo" (4). 

(1) G. S. de Sousa, l. c., 317 e 318; fr. V. do Salvador, l . c., j6. 
(2) L. c., 196. - "Lor!([U'une femme chiriguano uoiu offre un p/at de h4ricots 

0 1' de viande, elle met loujours a c6ti de llOU! de la Jariru de mais. 11 n'est /xJS 
facile de la manger selon les r~gle! : les ind~n!, e1ix, en Prennent de Jorfes pinc~e! 
entre les doi~ts e les lancent avec une merveilleuse adresse dans la bouche" (M~, 
traux, "Études sur la civilisation des indiens Chiriguano", cit., 360). Cf. Mar, 
cgrav, l. c., 273. 

(3) L. c., 198 e 199. Cf. ainda pág. 71 e 103. A mandioca devia ser o ai
pim (Manihot dulcis, Pax.), que os gés diiitinguiam das demais variedades pela 
conforma\;40 dos frutos, pelo tamanho das anteras e pelo porte ger<1l da fruta , 

(4) L. c., ~4. 

1 ' 
' ¡ 
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Os indígenas do nordeste, do mesmo modo, 
eram considerados povos nómades, que nao 
lavravam nem se preocupavam com o di a se
guinte: a falta de alimento, jejuavam, aper
tando o ventre com cascas de árvore (1). Os in
dios maracás, descritos por Gabriel Soares de 
Sousa, conheciam, poré1n, a coivara e grangea
vam a terra; outros grupos de tapuias dormiam 
e1n r edes, "com fogo a ilharga", " em casas bem 
tapadas pelas paredes e arn1adas de pau a pique 
a sen modo, muito fortes" (2). 

O fato de os tapuias distinguiren1 a man
dioca inócua, leva-nos a conclusáo de que esses 
grupos indígenas, afora a ca~a e a pesca, sabiam, 
en1 suas colheitas, aproveitar maravilhosamente 
as forma~oes xerófilas, típicas das catingas nor
destinas, cujas partes hipógeas, en1 r egra, "desen
volvem-se em xilópodos, ou apresentam bulbos, 
rizomas ou túberas ", tais como a f aveleira, o im
bú, a macambira, o joazeiro. E' sabido mesmo 
que os tapuias do nordeste manipulavam f arinha 
de urna raiz, chamada "attouh", esmagada pelas 
velhas mulheres em pedras. Da massa, dcsse mo
do batida, f aziam urna espécie de páo, cozido em 
cinzas; a fécula, contida no suco, que extraíam, 
transformava-se em farinha fina, própria para a 
f abrica~áo dos iningaus (3). Cozia-se a carne ,em 
f ornos subterraneos ( 4). Assim, embora mais ru-

(t) Herckmans, l , c., 282. 
(2) G. S. de Sousa, l. c., 350 e seg. 
(3) Barlaeus, l . c., 251 e seg. - "Conhecem e obtem uma certa raizinha 

que tem a grossura da paJha e um pé de comprimento; entregam•no As mulhe· 
res para a mastigarem, elas para isso se reünem e, em sendo a raiz bem ma~ 
tigada, fazem urna beberagem (H erckmans, /. c., 287). 

(4) Barlaeus, l. c., 2.51, Cf. o que dissemos a propósito do paparuto fabrica
do pelos gh de Indlanópolis (Maranhllo) e de Craon6polis (Goiaz), em lndége"as 
flo Nortlttlk, t. c., 1, 114 e 115. 
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dimentar que a dos tupis, a cozinha dos ges e dos 
carirís con1punha-se de numerosos utensílios, a 
saber , raspadores, abanos, pin~as de bambú, ca
ba~as, grelhas de n1oquear, fornos subterraneos, 
etc. Os tapuias do nordeste "habent unam atque 
altera1n ollam ex argilla factam, qua utuntur ad 
coquendum" (1). 

Atualmente, que os tapuias já praticam inci
piente agricultura (1nilho, mandioca, batatas, )a
raujas, bananas, abacaxís), o aparelhamento culi
nário, como é natural, tornou-se mais complexo e 
variado (2). A f arinha de mandioca é usada pelos 
macunjs (Minas-Gerais) no preparo do jacú; os 
coroados descritos por Spix e Martius ta1nbém ma
nipulam f arinha do mesmo alimento, assim como os 
caingangues (Santa-Catarina), de que nos f ala Si
moens da Silva (3), e os craós de Indianópolis (mu
nicipio de Pedro-Afonso, em Goiaz). Os caingan
gues de Sao-Paulo (Missoes), em tempo de penúria, 
f azem f arinha de pindó. 

O forno subterraneo é o utensilio culinário mais 
característico dos ges. Cava-se um buraco no chao, 

(l) Marcgrav, f. e:., 271. Reíere·se o autor, talvez, aos carirfs. 
(2) A r('speito do assunto, cf.; Ploetz & Métraux, l. e: •• 166 e seg.; H . 

v. Ihering, "Os botocudos do Rio Doce", em Rev. do M us. Paul. , Vil!, 42, Stio
Paulo, 1911 e "A Antropologla do E"tado de Sao-Pa ulo" , cit . 212 ; A. C. Si
moens da Sílva, "A tribu dos índios crenaques". etc., em A n. do XX Cong. 
I n . de Amer. I , 70, Rio , 1924 e A tribu caingangue, cit., 26 ; Wied-Neuwied, 
l . c. 20 e seg. : H . H . Manlzer, l . e , 259 ; Saint-Hilaire l c. , I , 130 e seg. e JI, 
55 et passim ; Métraux, "Les Indiens Kamaka n" , cit. 255; J . B. v. Spix & C. F. 
v. Martius , l. c., (, 367 et passim; W. C. v. Eschwege, f . c., 1, 113 e seg.; A. d'E. 
Taunay, l . c., 577 ; Juan B. Ambrosetti ; "Los indios Kaingángues , etc .. cit ., 
IJ, 326 e seg.; J . M . de Paula. "Memória sóbre os botucudos do Paraná e San
ta-Catarina" etc.. em A n. do XX Cong. In . de A mer., 120 e seg., Rlo, 1924 ; 
Teodoro Sampaio, l . c., 1.53. 

(3) Os caingangues dos rios Plate e l tajaf (Santa-Catarina) fabricavam , tam· 
bém, fa~inha de pinhilo. Os pinhaes, postos cm bala:os forra dos de folhas de 
coité, sao mergulhados na água dos reman~os do Plate e do ltajaf. de onde s6 
se retiram após uma semana. Reduzem-nos os indios, em seguida, il farinha, 
que cornero em "suculentos caldos e em bolos" (S imoena da Silva, A T ribu CAin-
1anftU, cit . . 17) 
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nao 1nuito profundo, n1as bastante espa~oso, cujo 
leito forran1, sucessiva1nente, de camadas de ma
deira e de pedra. A nladeira é, em seguida, quei
mada, e, na pedra bastante aquecida, estendem a 
carne, em mantilhas. protegida por folhas. Algu
n1as vezes, como acontece entre os craos de India
nópolis, v. g., envolve-se o alin1ento en1 pasta~ de 
f arinha de mandioca. E' o paparuto. Usam a1nda 
forno subterráneo os botocudos (Esch'weg,e) , os 
caingangues (lhering e Ambrosetti), os craós do rio 
Preto (T. Sampaio) e tantos outros ges. A batata, o 
milho etc., podem pass ar pelo mcs1no proccsso; co-' . . mumente, porém, coz1em esses ahn1entos em c1nza 
quente (M. de Wied-Neuwied) .. O espeto ta~bém 
ocupa lugar importante na coz1nha dos tapu1as e 
encontra-se entre os botocudos, os coroados e os 
purís; nesse instrumento assan1 e1n geral a carne 
com o próprio pelo. Nada S€ perde (cabe~a, in
testinos, ossos). Seca1n-se as tripas en1 paus espe
cialmente escolhidos para tal fin1. Pilóes cava
dos em troncos de árvore, panelas de lerra cozi
da, ralos, almofarizes, caba~as de sapucaia, vasos 
de bambú (1), - comple ta1n, afinal, o servi~o ne
cessário ao preparo da alimenta~áo tapuia. E' 
verdade que alguns grupos, con10 os caingangues 
e os aveicomas, conheciam o 1noqué1n. 

As larvas das abelhas, os bichos da t aguara, 
cte., nao sao desdenhados pelos ges, os quais se 
mostra111 táo gulosos desses alimentos quanto os 
tupí-guaranís. "Quand le Kamakan va tirer du 

(l} " Les /ndiens cuisent. en outre, des j eues, du r iz, du Poisson; Pour cela 
ils se seruent d'un gros bambou dont ils font un uase qu'ils placent inclini sur le 
feu, auec de l'eau, et ou ils plongent ce qu'i ls veu lent cuire: le bambou 11~rt ne bru, 
k qu•a l'exterieur et l'eau y bout tr~s bien. Quand le manger est cuit, ds fendent 
le bambou et s'en seruent comme d'assiettes" (Manizer, l. c., 259). O recipiente de 
taquara ~ instrumento caracterlst ico da cozinl'!a g~ . Usam-no, p. e., os puros 
~ os itveicomae, 
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1niel dans le bois, il enleve une a une les petites 
mouches blanche.4> qu'il y a dans les rayons et les 
mange /'une apres l'autre. Le Kamakan mange 
aussi et trouve excellents les vers des bois, les 
fruits et tout ce qu'il attrape", - observa o ex-
plorador frances J. B. Douville. ~1). . , . 

Entre os tapuias, cerlas abv1dades cuhnanas, 
co1no o preparo da carne, pertencian1 aos ho
mens. Em contraposi~o, o :fiabrico de fogo 
cabia, e111 r egra, as 1nulheres. A técnica era a 
1n·es111a dos tupí-guaranís: friccionar, por rota
c;ao, un1 pau (gameleira, i~baúba, imburana ~2) 
en1 outro. Por causa da dif1culdade da operac;ao, 
r evesavam-se, freqüentemente, as mulheres. A 
serradura incandescente, saindo pelo entalhe la-

• ' A teral do aparelho, comun1cava-se a erva. se~a, ou 
a isca de estopa, que se punha nas prox1m1dad~s 
do ponto de fricc;ao. Afim de evitar o labor f ab
gante desse processo, os ges costumavam trans
portar, em suas expedi~óes, ti~óes . metidos em 
panelas, ou en1 gomos de taquara, cuidadosamente 
forrados de barro (3). A técnica da serragem, 
embora raríssima, foi verificada entre os ges por 
K. v. Koenigswald. 

A acreditar em Gabriel Soares de Sousa, os 
tapuias conhecian1 o sal, qu~ adquiriam q~e~D?an
do ou cozendo serras de salztre ( 4). Mnx1m1hano 
de Wied-Neuwied nao encontrou, todavia, esse 
condimento entre os botocudos (5). 

(l } Métraux, " Les lndlans Kamak an", etc., cit., 255. 
(2) A imburana ~ o material emprega do na fabrica~ao dos bast&s ignfgenos 

(sertOes de Canindé, Piauf), - informa Roquette,Pinto, Seixas Rolados, cit., 67. 
(3) K. v. Koenigswald, " Die Coroad<;>s in südlichen Brasilien", GWbus, Sra• 

unschweig, XC IV, 27, 1908 (apud Ploetz, l. c., 16S). 
(4) L . c., 3S3. 
(5) L . c., 11 , 32. C f. Manizer, l. c., 259. 
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Os gés, segundo Paul Ehrenreich, nao usa
vam bebidas propriamente alcoólicas, a exem
plo dos bacalrís do alto Xingú, que K. v. d. Stei
nen encontrou na ignorancia do processo de fer
mentac;ao das bebidas. Quando muito, os tapuias 
conheciam o hidromel, ou coisa semelhante (1), 
como acontece, ainda boje, entre os botocudos 
descritos por Manizer. Mesmo quando já co
nhecia1n a f abricac;ao do cauim, ve1no-los, fre
qüenten1,ente, adjudicar o 1nel aquela bebida (as
sim praticam os bolocudos de Santa-Catarina e do 
Paraná, conhecidos, também, pelo non1e de avei
comas). Na atualidade, os tapuias fazem bebidas 
fermentadas de diversas espécies, tais co1no: a 
aguardente (2) ; o aluá, que é extraído do arroz 
(3); "lá biere de 1namon~" e "la biere de mais; 
(4); o cauim, ou chicha, feito com a mandioca ou 
milho, etc. (5). Os camac;as, estudados por M. de 
Wied-Neuwied, preparam o cauim mascando o 
milho e a batata, que, em seguida, póem a fer
mentar ,em um tonel feíto do caule da barriguda. 

Pouco saben1os, af in al, em relac;áo a cozinha 
dos carirís. Referindo-se aos teremembés, diz Yves 
d'Évreux: "Nao conduzem após si muita baga
gem, pois contentam-se con1 seus arcos, flechas, 
machados, uII1 pouco de cauim, algumas cabac;as 
para guardar água e tunas panelas para cozinhar 
a comida''. 

(1) Barlaeus, l. c., 251. 
(2) Simoens da Silva, A tribu caingangue, cit., 18. 
(3) lb. 
(4) Métraux, "Les lndiens Kamakan", cit., 256. 
(5) Métraux, ib. ; J . B. v. Spix & K. P. Martius, l. c., 371 ; Simoens da 

Silva, ib. 

Adornos dos lábios e faces, - tembetás e botoque1, -
usados pelos tuplmlmbáa (segundo H. 5taden). 

/\ 

II. A VIDA ECONOMICA 
(continua~ao) 

8. Os narcótic\:>s 

O tabaco era usado imoderadamenle pelos tu
pí-guaranís. Colhia1n a planta, secavam

na, dependurada nos varais de suas ocas, após o 
que, metida en1 canudos, ou "cangueiras" de fo
lhas, punham fogo a urna das pontas dessa espé
cie de charuto e, pela outra, sorviam-lhe o fu
n10 (1). Afirmavam os indios que, quando sen
tiam falta de alimento, o tabaco matava-lhes a 
forne e a sede, motivo pelo qual o traziam sempre 

(1) Léry, l. c., 245 ; G. S. de Sousa, l. c., 200; Thevet, Les Singularitez, 
cit., 158; Cardim, l. c., 76. 
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consigo (1). Léry observo u que as mulheres tu
pinambás nao tinham o hábito do fumo. Gün
ther Stahl afirma que o uso do tabaco, em forma 
de cigarro ou charuto, é peculiar aos auetás, ju
runas, apiacás, mundurucús, pausernas, guaraiús 
e chiriguanos (2); como, também, aos tembés, 
amanajés, chipaias, cocamas e oia1npís. Em 
virtude do abuso do pelim, ou petume, ou ainda 
pítima, chamavam-se de petiguaras algumas im
portantes fan1ilias túpicas da era da coloniza
~ao (3). 

O tabaco, no dizer de Ferdinand Denis, era 
sagrado entre todas as tribus tupís (4), nao só por 
suas propriedades medicinais, como, ta1nbém, 
por causa das condi~oes místicas, que lhe eram 
atribuidas. Enchendo de fumo um caule de bam
bú, fumigava o pagé os selvagens e dizia-lhes: 

- Recebei a fór~a de meu espirito (5). 
Tinha-se 111esmo por necessário ao defunto, 

junto do qual (afirma fr. ' ' icente do Salvador) 

(1) G. S. de Sousa, l . c., 200; "entao chegam fogo a ponta mais fina, acen• 
dem-na e p()em a outra ponta na boca para tirar a fuma~ilo, que, nilo obstan• 
te lhes sair pelas ventas e pelos opérculos dos lábios, todavía os sust.enta de tal 
forma que passam tr~s ou quatro dias sem alimentar-se com outra qualquer 
coisa, principalmente se vilo A guerra, e se a necessidade obriga.-os a essa absti• 
n~ncia" (Léry, l. c., 245). 

(2) "Der Tabak im Leben südamerikanischer V<Slker", em Zeit. f. Bthn., 
LV 1 I, 136, Berlim, 1925 (apoud Métraux, La civilisation matédelle, cit., 116). - Urna 
das mais completas bibliografías sóbre os produtos excitantes do fndio americano 
vamos encontrar em L . Pericot y Garda, América indígena, 201, Barcelona, 1936. 

(3) "Autores ha que escreveram potiguaras que vale dizer - comedores de 
camaroes; mas Duarte Coelho, donatário primeiro de Pernambuco, escreveu 
pitinguaras e António Knivct, que viu ~sse gentío, descreve-o como tendo o hábi· 
to inveterado de trazer urna folha de fumo entre o láblo e os dentes, donde 
lhe descia a baba pelo furo do bei1;0, daí o nome pctinguara, que quer dizer mas
cador de jumo" (T. Sampaio, "Os naturalistas viajantes dos séculos XVIII e 
XIX e o progresso da etnografia indígena no Brasil", em R. T., tomo espe• 
cial, parte 11 . 592, 1915). 

(4) tvreux, l. c., notas a pág. 310. - O mesmo sucede entre os tapuja1, 
cf. Barlaeus, l. c., 254. 

(S) tvreux, l. c., 273 ; U ry, l. c., 281 . 
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punham "de comer _e1n un1 alguidar e a água e1n 
um caba~~' e na 1nao urna cangueira, que é um 
canudo f.e1to de palma cheio de tabaco" (1). Em 
breve, os colonos aprendera1n a abusar da Nico
tiana,· a seu respeito dizia Fernao Cardim, que 
escreveu na .s~gunda 1netade do século XVI: "é 
urna das dehc1as, e 1nimos desta terra e sao todos . ' os nat~ra1s, e ainda os. ~ortugueses perdidos por 
cla, e tem por grande v1c10 estar todo o dia e noite 
deitados nas redes a beber fu1no, e assí se e1nbebe
dam del~,, c<;>1no se fóra vinho" (2). As autorida
~es ecles1ashcas condenavam o hábito de beber 
/umo, ."n.a qualida.d~ de rito gentílico, pois outro 
la~1t.o faz1am os fe1hceiros", segundo a frase de J. 
L~'2_IO de Az.~vedo,. m?ito ~mbora em Portugal Da
n:uao de Go1s atr1bu1sse a planta virtudes mara- .. 
vll~o~as, a ponto de dar-lhe o nome de "erva san
ta (3). O governador Duarte da Costa de fato 
e~n carta de 1555, exprobrava o hispo d. Pero Sar~ 
d1nha pela excomunhao que esse prelado apregoa
ra c~n~ra o donatário do Espirito-Santo, cujo cri-
1ne un1co era "beber fumo", "hua mezinha que 
nesta terra sarava os homens e as alimárias de mui
tas doen~as ". 

Os tapuias do nordeste fumavam igualmente 
co~o os tupí-guaranís ,e conheciam mesmo o ca
c~1i;nho ( 4): Entre os retratos de s·elvagens bra
s11e1ros, ex1s~entes no Museu Etnográfico de Co
penh~gue (seculo XVII), outrora pertencentes a 
cole~ao do príncipe Joao Mauricio de Nassau-

(1) L. c., 63. 
(2) L. c., 76. 

)03 (3)
2 

~Pocas <!e Portugal &ondmico, 281, Lisboa, 1929. - Cf. 
e 00 , Card1m, l. c., 75 ; C. S. de Sousa, l . c. , 200. OOloios, cit., 
('4) Marc¡rav, l . c., 274. 
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Siegen, figura o de um tapuia, que funta longo 
cachimbo (1). 

Tal instrumento será de procedencia postca
bralina? E' difícil responder. A tal respeito, con
fira-se Nordenskiold, Eine geograP_hische und 
ethnographische Analyse der materzellen Ku~.tur 
zweier lndianerstii.mme in El Gran C~aco iGote
borg, 1922). Cachimbos de ,diferente.s .tipos sao en
contrados entre os cainguas, os ch1r1guanos e os . , 
guara1us. , 

Como acontecia entre os tupí-guaran1s, o ta
baco representava, para os ges, um ingredient~ tera
peutico e mágico. Os ca1nacas, atualmente, a f~lta 
da preciosa solanácea, empregam plantas subst~t~
tívas (2). Os nambiquaras, que tem tantas af1n1-
dades lingüísticas e etnográficas com os ges-boto
cudos, conhecem o tabaco: secam as folhas em 
duas talas de madeira, e, quando querem fumar, 
"tomam de urna e a desfiam com os dedos, envol
vendo o pó em outra f olha de urna árvore que os 
cocozús denominam enandzú" (3). 

Entre os narcóticos incluiremos: a) o paricá, 
usado pelos 01náguas (La Condamine) e maués 
(Henry Walter Bates); b) o guaraná, do q!-lal faz 
n1en~áo Joáo Filipe Betendorf (4); e) e o bzcho de 
taquara, cuja propriedade estupefa~ie~te era co
nhecida por numerosos grupos amer1nd1os (5). 

(1 ) E hrcnreich, "S6bre alguns antigos retratos de fndios sul-america nos", 
cit., 29, est . 5. . 

(2) C f. Manizer, l. c.I. 260; Eschwege, l. c., 1, 136 ; Pedro Lozano, Hist-0• 
ria de la Conquista del Paraguay, etc. 1, 427. 

(3) Roquette--Pinto " Rondónia " , ci t., 235. - O tabaco usado pelos nam• 
biqua ras é a Nico tina' tabacum, L. ; mas H oehne diz t er encontrado culturas 
do Solanum mammosum, L. , nas imedias;5es de urna aldeia d~sse grupo (l. e , 
166). 

(4) " C rónica da Misdo dos Padres da Companbia de J esus no Estado do 
Maranhao", em R. T., LXXII , l.• parte, 36 e seg., 1910. 

(S) Saint•Hilaire, l . c., J, 423 e seg. e JI 169. 
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A respeito desse último narcótico, diz A .. de 
Saint-Hilaire que, quando o amor lhes causava 1n
sónias, os indígenas devoravam os maravilhosos 
vermes e caíam em profundo e duradouro sono, 
no qual se sentian1 em um como éden floresta!, 
pej ado de exóticos frutos ... 

9. O traje e os adornos corporais I 

A epila<;áo, o penteado, a tatuagem, as pinturas, 
certos ornamentos (labiais, auriculares, de plumas), 
os colares, etc., nem semprie tomavam formas ca
racterísticas e próprias dos grupos indígenas., que 
habitavam o nordeste brasileiro. 

A epila~áo, por exemplo, era a regra para quasi 
todos os amerindios do continente cis-ístmico. Pra
ticavam-na os tupí-guaranís, tanto os homens 
como as mulheres: arrancavam os pelos da bar
ba, das pálpebras, dos supercílios, do púbis (1), 
do corpo em geral, com as unhas, enquanto ig
noravam o uso das pin~as, que provavelmente os 
colonos in troduziram na América (2). Do mesmo 
1nodo os demais indios (ges, carirís, etc.) (3), tais 
como os papanases do Espirito-Santo, os tapuias 

(1) C . S . de Sousa, l. c., 312 e 313; Cardim, l. c., 168; Thevet, Les Sin• 
gularitez, cit. , 152; Abbeville, l. c., 312 ; carta de Pedrq Vaz de Caminha, em 
Hist. da Col. Port. do Brasil, cit., 11, 91 e 95; Léry, l. c., 189. 

(2) Léry, l . c., 18 1. - Na epilas;ao dos superemos, empregavam os tupfs 
as v~zes, lascas de taquara (Thevet, Les Singularitez cit , 152) ou de crista 
(Staden, /. c., 70). 

(3) H erckmans, l. c., 280. - Nóbrega. l. c., 98, diz que os aimorés tra• 
ziam barba como os crjstaos. Ter~sc-ia iludido o notável jesufta com alguma 
falsa informas;ao. Os atuais botocudos, descendentes daqueles indios, raramen• 
te usam barba (H. v. lhering, "Os Botocudos do Río D oce", cit., 40). Conv~m 
lembra r, a prop6sito, que algumas ra ras famílias túpicas deixam crescer a barba . 
Tais silo os maués (J. B. v. Spix & K . F . v. Martius) e os guaraiús (AJcfde 
d'Orb igny). - A depila~i!o entre os cherentes é urna prática importante e reali 1 

zada em tempo de lua m inguante (Urbino Viana , l . e,. 44). 
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descritos por Barlaeus, os botocudos, os ca1nacas, 
os caingangues (1). 

A cabeleira 1nerecia especial cuidado por 
parte dos nossos indios. As mulheres tupinambás 
usavan1 geralmente cabelos compridos (2), os 
quais, algumas vezes, prendiam nas horas de 
trabalho (3) e untavam coro óleos de coco; só os 
tosquiavarn en1 caso de nojo, ou na ausencia dos 
maridos ( 4). Obtinharn pentes de anhangaguiabo 
(5), utensilio provavelmente semelhante ao halatzü 
dos indios da Serra-do-Norte ou ao Stii.bchenkamm 
dos parintinlins, auetós, jurunas e camaiürás, ao 
qual se refere o padre Schmidt (6). Entre algumas 
f amílias tupí-guaranís, o penteado feminino apa
rece diferente do descrito pelos cronistas tradicio
nais (Léry, Gabriel Soares de Sousa, etc.). A re
lac;ao desses esfranhos penteados vem na obra no
tável de Métraux (La civilisation matérielle, cit., 
183 e 184). 

AOs homens usavam as mais variadas formas 
de tonsura, distintivas da nacionalidade, no dizer 

(1) Jean;Baptiste Debret , Voyage Pitwresque et historique au Brt.sil, etc.' 
1, 17, Paris, 1839 ; Ferdinand Denis & H ippolyte Taunay, Le Brésil, etc., IV' 
12, París, 1822. Cf. ainda G . S. de Sousa, l . c., 78; Barlaeus, l . c., 257 ; Marc; 
brav, l. c., 270; Wied;Neuwied, l. c., 11, 4 ; Ambrosetti, "Los indios Kain; 
aángues", 314. 

(2) Cardim, l . c. , 168; Léry, l. c. , 143 ; Staden, l . c., 149; carta de Pedro 
Vaz de Caminha, ib., 91. 

(3) Ury, l. c., 189 : "os entran~m algumas vezes com um cordilo de 
algodio tinto de vermelho"; Abbeville, l . c., 312. - A tran~ era, em alguns 
casos, dupla e envolta por urna fita. G . S. de Sousa fata dessas "fitas como 
passamanes" (l. c. , 320), e, do mesmo modo, Marcgrav (l . c., 270). 

(4) ... "e nisto mostram terem-lhes amor e guardarem-lhes lealdade" (Car ... 
dlm, l. c., 168). 

(S) G. S . de Sousa, l . c., 220. 

(6) Cf. M~traux, La ci11. matér~lk, cit., 185. - Os pentes usados pelos ta
puias nordestinos eram feítos de dentes de peixe, "pectine ~ piscium dentibus" 
(Barlaeus, l. c., 2.50). 
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de Fernao Cardin1. Dois tipos de tonsura, so
brctudo, atraían1 a at,en<;ao: o cercilho (também 
chan1ado coroa de frade) (1) e a m eia-lua. No pen
teado á 1neia-lua, raspava-se a parte anterior e 
alta da cabe~a, ao passo que o cabelo caía apa
rado, ao redor do p-esco~o; os instrun1entos de 
tonsura era1n a taquara lascada ou a "pedra 
cristal". Por bizarria, introduziam-se na cabeleira 
penas a111arelas presas a custa de almécega (2). 
Outras nun1erosas variedades de penteados vamos 
encontrar entre os "tupinaes", os amoipiras, os 
1nundurucús, etc. 

No dizcr de Paul Ehrcnreich, a tQnsura ien1 "for-
111a de prato", ou coroa de frade, era genuino pen
teado tapuio (3). O bonnet, anota Elias Herckmans, 
é visto e1n um desenho, de origem holandesa, per-

(1) Cardim, l. c .. 168; Staden, l . c. , 147; Ganda vo, l. c., 53 ; G. S. de 
Sousa, l. c. , 312. Descrevendo os tupiniquins da baia Cabrália, diz Pedro Va% 
de Caminha : " E andavam tosq!1iados, ~e tosquia alta antes do que sóbr~pente, 
de boa grandeza, rapados t odav1a por cima das orelhas" (ib. , 89). A coroa nao 
era peculiar aos tupí-guaranís; vamos encontrá-la entre as mais diferentes fu, 
mílias lingüíst icas (M . Fernández de Enciso, Descripcion de las Indias occü:fen.. 
tales, P.· XXIy, S3;ntiago de Chile, 1897 ; Fr!incisco Raimundo Ewerton Qua ... 
d ros, M emónas sobre os trabalhos de observa~ao e explora~ao efetuados pela 
Segund~ Sei:;ao da Comissao Militar encarregada da linha telegráfica de Uberaba 
a Cuiabá, de fevereiro él junho de 1889'', em R. T. , LV, l.• pa rte, 250, 1892; An ... 
thony Knivet, " The a dmirable adventures and strange fortune of Master An ... 
t one Knivet " . etc .. em Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes, XVI 
254, Glasgow, 1906 ; Ta ribio de Ortiguera, "jornada del rfo Marai'lon" , em Nue; 
va Biblioteca de autores espaFíoles, 11, 373, Madrid, 1909 ; M. de Wied;Neuwied, 
l . c. , ~l , 9 ; O. Canstatt, Brasilien, Land und Leute, 82, Berlim, 1877; J. B, 
v. Sp1x & K. F. v. Martius, Reise in Brasilíen in den jahren 1817 bis 1820 
ll , _480, 1:-'funich , 1823; W. C. v. Eschwege, l. c., I, 122 ; A. d'E. Taunay, "O~ 
indios camg~ngues", cit. , 516. - "Lors de son fa~ux voyage sur le Xingú, K. 
von d:n St.einen put constater que les Jndiens du Kulisehu portaient la tonsure 
de. Sai~t ~ierre et ~es Suyá celle de Saint Paul, c'est;il;dire que les cheoeux des pr~ 
miers eta!cnt coupes en couronne sur le sommet de la tite tandis que ceux des se .. 
conds étaicnt rasés sur sa partie antérieure. La tonsure de Saint Pierre était a la 
mode c~ez les Caing_ua, les Manitsauá les Kaingang ou Tupy du Paraguay, les 
Paressi et les lndiens de Santa Marta . Par contre, ce/le de Saint Paul était et 
est !f1 usage chi;z les Guayaki , les Huari, les Kayap6 et les Carih de l 'Orén~" 
(Metraux, La c111. mat., cit., 18 1) . -

(2) G . S. de Sousa, l. c., 312 e 313. 
(3) "S6bre alguns ret ratos", cit., 31. 



Cab eca d e ge nordestino, com o seu p enteado em f orma de 
prato, segundo a expressao d e P . Ehrcnr eich . DesE'nho d e 
origcm h olandesa, pertencente atualmente a Biblioteca 

Real de Ber1im. 
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tencente a Biblioteca Real de Berlim, objeto de 
estudo de P aul Ehrenreich. O desenho represen
ta un1 tapuia nordestino: convém notar, entre
tanto, que, e1n muitos outros casos, o nosso ge 

Tapuias nordestinos (segundo Marcgrav) . Sáo eópfa1, um 
pouco m odificadas (P . Ehrenreich), dos originais de 
Zucarias \Vagner , ou rcpr oducao dos quadros holande-

ses exist<'nl cs no Museu Etnográfico de Copenbague. 

deixava crescer posteriormente o cabelo (1), a 
ponto de cair-lhe o mesmo pela cinta (2). ~sse 
tipo de cabeleira percebe-se clara1nente nos dois 
retratos de tapuias, existentes na obra de Marc-

(1) Herckmans, l. c., 279; " Capillos capitis ad humeros mque dependenta alune, 
& inferius aequaliter praecidunt more rusticorum Suet1iae " (Marcgrav, l . c., 170). 

(2) G. S. de Sousa, l. c .. 352. - " No outro día nos fomos e passámos muí· 
tos despovoados. especialmente um de vinte e tr~ jornadas, por entre uns fn· 
dios que se chamam tapuzas, que é uma geracAo d e fndios bestial e feroz ; porque 
andam pelos bosques como manadas d e veados, n6s, com cabelos compridos 
como mullieres" (N6brega, l . c., 148), 

\ 



102 Esteva.o Pinto 

grav, os quais sao cópias, um tanto modificadas 
(Paul Ehrenr.eich), do Zoobiblion de Zacarias 
Wagner, ou reprodu<;ao, talvez, de alguma gra
vura do Museu Etnográfico de Copenhague : o 
diadema masculino, de-fato, foi arbitrariamente 
modificado pelo copista. Vem descrita, tampé1n, 
tal espécie de cabeleira em Barlaeus e em 
Nieuhof s. Atualmente, a calo ta ainda se en
contra entre alguns botocudos, entre os coroados 
do Xipotó e entre os caingangues meridionais. Em 
muitos grupos, todavia, tal prática vai desapare
cendo ou degenerando em tonsuras parciais (nu
ca, etc.). As mulheres tapuias, em regra, usavam 
cabelos longos e soltos. 

A coroa, como vimos, parece ter sido um ge
nuino penteado tapuio e característico das tribus 
"appartenant ci une couche de civilisation ar
chaique" (1). Seriam as áreas culturais ges os 
centros de dispersáo de tal prática ornamental? 
E' possível. Como explicar, porém, que o cer
cilho f ósse evidenciado no seio das tribus do Culi
seú, que K. v. d. Steinen descobriu, insuladas nas 
matas interiores do Brasil? 

Adornos generalizados entre os indígenas do 
nordeste eram a pintura e a tatuagem. 

Conheciam os tupís da costa, de ambos os 
sexos (as mulheres mais freqüentemente que os 
homens, diz Thevet) os mais variados lavores 
pinturais. Algumas vezes eram apenas os pés e as 
faces que se tingiam de vermelho (2), e, em nao 
raros casos, os bra<;os e as pernas (3) ; havia oca-

(1 ) Ploetz, l. c., 12S 
(l) C. S . de Sousa, l. c., 315. 
(3) Staden, l. c., 148 e 149: "Pintam também um bra1:0 de preto e outro 

de vennelho, e do mesmo modo as pernas e o corpo" ; Ury, l . c. , 182 e 183. 
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sióes em que a pintura se estendia pela metade, 
ou mesmo por todo o corpo, menos em oertas 
partes (o estómago, por exemplo) (1). Tomavam 
amiüdamente os desenhos formas complicadas, 
como sejam, ondas ou espirais, escaques, fai
xas, etc. Extraía-se a tinta do genipapo ou 
do urucú; em alguns casos do "tauá", como 
acontecía entre os indígenas dos sertóes de Per
nambuco e do Ceará (2). O genipapo, mastigado 
e espremido, reduzia-se a matéria corante, que 
tornava a pele negra por espa<;o de nove dias: 
"e só en tao é que se desmancha, e nunca antes 
deste tempo, por mais que se lave", observa H.ans 
Staden (3). A tinta encarnada era fornecida pelo 
urucú, colhido antes de sua deiscencia: a semente, 
seca ªº sol, pilad'a e pulverizada, misturava-se ªº 
lambarí (tetragonopteros) da capivara ou do ja
caré, aos óleos vegetais, até tornar-se pastosa. A 
massa (assim o fazem os bororos) era, ~ntao "tra
tada pela almécega liquida, substancia aglutinan
te, secativa, aromática, que dá ao preparado a 

. 
(1) "Estava t into de tin tura verme1ha pelos peitos e costas e pelos qua• 

drfs, cóxas e pernas a té baixo, mas os vazlos com a barrlira e o estómago eram 
de sua própria c6r" . "AH verfels galantes, pintados de preto e vermelho, e 
quartejados, as..~im pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareclam 
bem. Também a ndavam entre ~les quatro ou cinco mulheres, novas, que assim 
nuas nl!o pareciam mal. Entre etas andava uma, com urna cóxa, do joelho 
até o quadril e a nádega , t oda tlnglda daquela tintura preta, e todo o resto da 
sua cór natural" (carta de P . V. de Caminba, ib., 92 e 93). - Cf. alnda Car· 
dim, 1. c .. 66 ; Abbeville, r. c., 316 e 317. - "O urucú e o genipapo sio duas ma • 
t faias indispensávels na vida d os tapirapés; homens e mulheres usam delas con• 
dnuamente para pintar todo o corpo. V~r. as v~zes, uma mulher sem pintura .me 
causou a mesma impresslio de vér, em hora inconveniente, uma senhora civihza· 
da num négligé" (Herbert Baldus, ''Ligeiras notas sóbre os fndios tapirap&"' 
em Documenta~ao Social, n. 2 - Separata do n.º 16 da Rev. do Arq. Mun. de 
Sao-Paulo, 17, Sao-Paulo, 1935). 

(2) "Jnformai;<Ses sóbre os fndios bárbaros dos sert0es de Pernambuco", 
em R. T ., XLVI., 2.• parte, JOS, 1883. 

(3) L . c., 175. 
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consistencia de bolo e perfuma-o" (1). No dizer 
de A. Osório de Ahneida, deve-se a propriedade in
teressan te do fruto a "bixina ", estudada por Che
vreuil, insolúvel na água; ainda hoje, na América, 
essa substancia serve de objeto comercial (para 
cor ar o arroz, para dar a in argarina a cór amarela 
da manteiga) (2). 

A universalidade dos corantes ver1nelhos deu 
lugar as mais desconoertantes hipóteses. Que seu 
uso é ritual ou mágico, nao resta dúvida. Rafael 
Karsten, por exe1nplo, já aventou a possibilidade 
de ser a bixa orellana urn substituinte do sangue 
(3); o explorador A. Knivet afirma, de-fato, que os 

nossos indios só se pintavam de urucú quando ha
viam executado um prisioneiro. Mas, nao <leve
mos esquecer que, conforme o demonstrou A. Osó
rio de Almeida, esse fruto protege a pele contra os 

(1) J . Barbosa de Faria, "Tintas usadas pelos indios bororos", em Bol. do 
Mus. Nac. 1, 401. Río, 192S. - Os tagnanís "preparam urna pasta, ou creme, 
com a mesma substAncia Incorporada a enxúndia de alguns animais, e perfumada, 
bem agradavetmente, por processo desconbecido" (Roquette-Pinto, Rondónia, 
cit., 240 e 241 ). - Referindo-se aos tupiniquins, diz Pedro Vaz de Caminba (ib. 
9S): "E estavam cheios de uns graos vermethos, pequeninos, que, esmagando-os 
entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelba de que andavam t ingidos". 

(2) "A acao protetora do uruc6", em Bol. do Mus. Nac., VII, 3, Río, 1931. 
(3) The Ci11ilization of the South American lndians, 41, Londres, 1926. -

"E' um caso, o da freqüblcia do encarnado no trajo popular da mulher brasl· 
lelra, principalmente no nordeste e na amazónia, dpico daqueles em que as trés 
influéncias - a amerfndia, a africana e a portuguesa - parecem reünidas numa 
s6, sem antagonismo nem atrito. Em sua origem, e por qualquer das trés vias, 
trata-se de um costume místico, de prote¡;ilo ou de profilaxia do indivfduo con• 
tra espfrltos ou influblcias más. Mas a influencia malor parece ter sido a do 
fndio, para quem a pintura do corpo de encarnado (urucú) nunca fol a expres• 
silo de simples gósto de bizarría que pareceu aos primeiros cronistas. Sem des• 
prezarmos o fato de que pintando-se, ou antes, untando-se de oleoso uruc6, pa· 
rece que se protegiam os selvagens, durante a caca ou a pesca, da a¡;ilo do sol 
aóbre a pele, das picadas de mosquitos e de outros insetos e das oscila¡;0es de tem
peratura - costume observado pelo prof. von den Steinen entre as tribus do 
Xing(J, por Krause entre os caiarás e por Crevaux entre os japurás - encontra• 
mos a pintura do corpo desempenhando entre os indigenas do Brasil fun¡;ilo pu• 
ramente mística, de profilaxia contra os esplritos maus e, em n6mero menor 
de casos, erótica, de atra'8o ou exibi¡;ao sexual" (Gilberto Freire, l. c., 107 e 
108). - Sempre que recebiam bons presentes, os tagnanfs untavam-se de urucó. 
como sinal de homenagem aquele de quem tinbam recebido o ob~uio (Roquette• 
Pinto, Rond&ai4, cit., 241). 

I 
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raios químicos do sol. Muitos selvícolas, de
mais, a exernplo dos botocudos, acreditavam que o 
rubicundo corante os preservava das picadas dos 
insetos (1). O preto e o vermelho nao eram as úni
cas tintas ornamentais de uso entre os indígenas 
brasileiros, que iempregavam, também, o amarelo da 
tatagiba e o azul do pau-campeche. Os ges e os ca
rirís, co1no os tupí-guaranís, faziam o mesmo em
prego . das matérias tintureiras (urucú, genipapo, 
etc.). Os botocudos, v. g., tingiam todo o corpo 
de negro, a exce~ao do rosto, do ante-bra~o e dos 
pés; o u tras vezes, pintavam apenas metade do cor
po com a mesma cór. A zona comumente verme
lha era a parte superior do rosto e a parte compre
endida entre a barriga da perna e os pés. Tra
':;OS, f aixas, linhas quebradas, arcos, pontos, man
chas disformes, crescentes, raios, semi-círculos (2), 
- sao os principais ornatos empregados com o uru
cú e o genipapo pela maioria dos ges e carirís. A 
obra artística da pintura cabia sobretudo as mulhe
res. "Encontrareis as vezes (escreve o padre Abbe
ville) u1n rapaz, deitado e apenas sustentado en1 
terra pelos joelhos e maos, e junto a ele urna rapa
riga ajoelhada ou assentada no calcanhar, com urna 
cuy, - cuia, espécie de vasilha feita da metade de 
um fruto, - contendo a tintura com que vai pin
tar e munida de um pequeno talo de pindoba, como 
pincel, lan~ar tra~os no carpo do rapaz tao direitos 
e limpos como se fóssem feítos por meio de ré-

(1) Manizer, l. c., 252; cf. H. Southey, History of Brazil, 111, 808, Lon
dres, 1822 e R. H . Desgenettes, "Os fndios Caiap6s", em R. T., LXVIJ, 2.• 
parte, 224, 1906. 

(2) J . B. v. Spix & K. F. v. Martius, l. c., I , 366; Wied-Neuwied, l. c., 
1, 13S, e seg. e 11, 218 e seg.: Métraux, "Les lndiens Kamakan", etc., cit ., 2S8. 
286 e 288 ; Simoens da Silva, A tribu caingangue, cit., 16. 

' 

• 
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T upina ml'>ás ornados c-0m seus ademanes e instr umen
tos, por ocasiáo das ceremonias magioo-rltuais (segundo 

H. Staden). 

gua, por máo de pintor, e neste mister sáo todas 
iguais, náo levando vantagem urnas as o u tras,, (1). 

A tatuagem era um aspeto, náo menos impor
tante, do ornato pictórico. Os tupinambás pratica
vam numerosas incisóes, os homens "por todo o 
corpo" e as mulheres "do umbigo até as coxas". 
Faziam-se as sarjaduras, em geral, com dentes de 

( 1) L . c .• 317. Cf. ainda G. S . de Sousa. l. c., 253 e 312 ¡ Thevet, Lis 
Singularttez, cit ., 156 e 157; Ury, l. c. , 185 e 189; fr. V. do Salvador, l. e, 
99; E vreux. l . c .. 40 ; Abbeville, l. c., 317 e 318 ; Knivet, l. c., 249. 
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cutia ou ossos "da canela de certos pássaros", 
afiados "como navalhas de barba". Nos gol
pes, feitos pelos rústicos instrumentos, espalha
vam os indígenas "go1na queimada, reduzida a car
vao ", suco de plantas tintoriais, etc. Essas im
pressóes indeléveis, de caráter sempre simbó
lico, significando mostras de intrepidez (1), - e nas 
inulheres, a idade púbere (2), - estavam m enos 
espalhados entre os ges (3). 

Quanto aos adornos tupí-guaranís, destacavam
se os batoques, m elaras ou tembetás, de uso ex
clusivamente masculino. Os tembés, tupís puros 
do vale do Gurupí, do Capim, do Guamá, do 
Acará e da 1nissao de Santo-Antonio-doPrado (4), 
deven1 m esmo seu nome ao uso exagerado desses 
ornamentos l abiais. 

(J) " D irei mais amplamente em outro lugar como os seus maiores guerrei
ros, afim de mostrarem valencia , e sobretudo quantos inimigos matam e quan
tos prisioneiros sacrificaram pa ra comer, retalham o peito os bra~os e a s có
xas" (Ury, l. c. , 185). - " Os maiores e valentes guerreiros, para serem mais es
timados pelos seus, e temidos pelos inimigos tan o costume de . .. picar e fazer 
certas figuras no corpa" (Abbeville, l . c. 317 e 318). - "Soube desses selva 
gens que d uas raz0es os levam a cortar assim seus corpas, uma significa pesar 
e o sentimento, que t em pela morte de seus país, assassinados pelos seus ini
migos, e outra representa o protesto de vingan~a" (E ' vreux, l . c., 41). C f. ain
da Staden , l. c., 167 e G. S. de Sousa l. c. , 33 e seg. 

(2) "Contratam os casamentos de suas filhas, ainda crian1;as, e logo que 
elas se fazem mulheres, cortam,Jhes o cabelo da cabe~a ; riscam,Jhes nas cos .. 
tas marcas especiais e lhes pendura?'! ao pesc~o uns dentes de an imais fero .. 
zes. Urna vez crescldo o cabelo de novo, as incis0es cicatrizam,se, deixando ver 
ainda o sinal desses riscos, pois que misturam certas tintas com o sAngue, para 
ficar preto quando saram, coisa que é tida como urna honra" (Staden l . c., 151 
e 152). - Cf. ainda J osé Card ús. Las Misiones franciscanas entre los inf ieles 
de Bolivia, 74, Barcelona, 1886; J oAo Daniel, "Segunda parte do tesouro des .. 
coberto no máximo rio Amazonas' ', em R. T., 111, 168, 1841; Herbert Bal .. 
dus, l . c., 17. 

. (3) Ploetz, l . c., 114. - Numerosas tribus túpicas conhecem a tatuagem , 
ta1s c~mo os cainguás, os chiriguanos, os guaraiús. os mundurucús, os j urunas, 
os tap1rapés, os a piacás, os parintint ins, os oiampís. Segundo M étraux, a tatua, 
gem tem, na América Antártica. urna distribui1;ao setentrional e ocidental (La 
ciu. mat., cit. 193 e 194). 

(4) Curt Nimuendajú, "Sagen der T embé - lndiañer (Pará und Mara
nhao)", em Zeit. f. Ethn. , X LVII , 287, Berlim, 1915. 
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Tais adornos tomavam diversos feitios, a sa
ber: 

a) Os botoques cilíndricos ou cónicos, de 
cerca de duas po1egadas, no dizer de Pigafeta (1), 
ou mesmo maiores, do "comprimento de u1na 
mao travessa e da grossura de um fuso de algo
dao" (2). Hermann v. Ihering (3) e Ladislau 
N·eto ( 4) dáo-nos algumas reprodu~óes desses ti
pos de adornos, encontrados em certos estados 
meridionais do Brasil. 

b) Os botoques semelhantes a rolhas de 
garrafa." A ponta superior e mais fina (descreve-o 
Hans Staden) fica para dentro dos lábios e a 
grossa para f ora, deixando o lhbio sempre pen
dido pelo peso da pedra". 

e) Os botoques da fei~ao de discos, rodelas 
ou cuias, ovais ou redondos, tao largos "como o 
concavo da máo" (5), cujos exemplares se veem 
nas obras citadas de H. v. Ihering e Ladislau 
Neto. O material para a fabrica~áo dos mes
mos era variado ( ossos ou madeiras, pedras 
de cores várias, - calcedonia, quartzo, berilo, 
feldspato, etc.), sendo a nefrite ou jade (6) o mais 

(l) Apud J . F. de Almeida Prado, Primeiros Povoadores do Brasil, 178, S4o• 
Paulo, 1935. 

(2) Carta de P. V. de Caminha, ib. 88. Cf. a inda Abbeville, /. c., 314 ; 
E'vreux, l. c., 37 ; Staden, l . c. , 148 ; "e algumas t~o compridas que lhe dio 
pelos peitos, e ordinório é em os grandes principais terem um palmo e mais de 
comprimento" (Cardim l. c., 174). 

(3) "Arqueolo~ia comparativa do Brasil", em Rev. do Mus. Pau. , VI, pi. 
XXI e XXIII , S~o-Paulo, 1904. 

(4) " lnvestiga~5es sóbre a arqueología brasileira", em Arq. do Mus. N~., 
VI, p . VIII , Rio, 1885. 

(5) E 'vreux, l. c., 37 ; G . S. de Sousa, l . c. , 314. 
. (6) E ' vreux, l. c., 36 e 37 ; Thevet, Les Singularlta, cit., 164; D14logos ; 
~ 286 ; fr. V. do Salvador, l. c., 59 ; Léry, l . c. , 143; Abbeville, l. c., 313, 

cgrav, l. c., 271. 
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estimado, por constituir, no dizer de alguns au
tores, urna espécie de muiraquitá ou amuleto (1) · 

As ceremonias preliminares do uso do boto
que come~ava1n no verdor da idade (aos quatro, 
cinco ou seis anos) (2). Os pais preparavam o 
cauiln e convidava111 os paren tes e amigos; nessa 
ocasiáo com chifrezinhos ou ossos de vea-' . do, perfuravam o lábio inferior do m enino e 
no orifício introduziam o rolete de pan ou pedra, 
ou um caracol, que untavam com ungüento. Se o 
paciente chorava, era isso prenúncio de pouco 
valor. Na pubérdade, substituia-se a metara ini
cial pela pedra verde símbolica, e, quando o 
guerreiro praticava grandes f eitos, abriam-se no
vos orificios na f ace: "alguns vi ( diz o padre 
Simao de Vasconcelos) com cinco, outros com se
te huracos nas faces, nos bei~os, e estes sao os 
melhores, os que mais fa~anhas obraram" (3). 
''E assim alguns, principalmente os feiticeir<:>s 
(acrescenta Nóbrega), trazem todo o rosto che10 
deles" ( 4). Gabriel So ares de Sousa afirma existir 
indígenas que perfuravam o lábio superior (5). 

(1) A respeito do assunto, leiam,se, entre outras, as seguintes obras: J. 
Barbosa Rodrigues, O muiraqu1ta e os !dolos simbdlicos, Rio, 1899 ; Camilo Tor, 
rend "O culto das pedras verdes entre os aborígenes do Brasil" , em Rev. do lnst . 
Hi.st: e Geog. da Bata, n. 4S, SA°'Salvador, 1919; F. R . Simch, "Tembet~s", 
em Re11. do lnst. Hist. e Geog. do Rio,Grande,do,Sul, ano 1, 3.0 e 4,0 trim., Porto, 
Alegre, 1924; Raimundo Morais, País das Pedras . Verdes, Manaus, 1930. ;--- T~ 
be~ nlo ~ simplesmente botoque, mas todo enfe1te pendente do bei~o inferior, 
explica Afonso A. de Freitas, Vocabuldrio Nheengatú, 1S3, SA°'Paulo. 1936. 

(1) Abbevllle, l . c. , 313 e 314; Léry, l. c., 181 e 182. Cf. Barl:•eus, 
l. c., 2S2 ; Staden, l. c. , 148 ; G. S. de Sousa, l. c. , 314. 

(3) L. c., p. SI do Li11. Pri. da! Notícias ; A. Gon~alves Olas. l . c., 73 ; 
Gandavo, l. c., 127 ; "nas faces tbn ~les ainda, de cada lado da boca, uma pe, 
quena pedra" (Staden, l. c., 148) ; Pigafetta, (apud o. c. , 178) ; Léry, l. c., 181; 
G . S . de Sousa, l. c., 314. Cf. a inda o que diz o pilot o Jean Parmentier em re, 
la~o ao gentio da costa entre o cabo de Sant°'Agostinho e o Maranhlo (apud 
J. F. de Almeida Prado, l . c., 179). 

(4) L. c., 98. 
(S) L ,c. , 313. 
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Entre as tribus túpicas da hacia amazónica o 
botoque é pouco usado. Conh~cem-no apenas os 
an1anajés, os tembés e os ma?~s, -e, g.uando apa
rece no seio de o u tras f am1li~s, . ve-se sempre 
substituido por ornamentos srmdares ?U suce
daneos (canic;os, -espinhas, agulhas, p1ngentes, 
etc ) Acha Métraux, por esse motivo, que o uso 
do· botoque entre os tupí-guaranís é exótico e de 
orig·e1n tapuia. , . 

o nariz, cmbora nao tanto qua1~to os labios, 
era tarnbén1 obj.eto de orna1nenta~ao. A Abbe
ville nao escapou a seguinte observa~áo relativa 
aos tupinambás n1aranhenses: "~uram ~utros o 
nariz e e1n cada venta f azem do1s ou tres hura
cos, onde trazen1, quando lhes parece, pedacinh:os 
de pau inuito finos, ou ossinhos brancos, mu1to 
delicad~s que, em for1na de grandes bigodes, lhes 
caem na~ faces" (1). Os tupí-guaranís perfura
vam tambero as orelhas e nelas introduziam 
ossinhos, pedras, cascas de árvores! conchas, 
etc. Os ornamentos auriculares, ma1s comuns 
entre as mulheres, eram constituidos do mes-
1no inodo de ossos, pauzinhos, ou outras sortes 
de arrecadas feitas geralmente de búzios (nami
poras, n.amipuíras, uatapús) (2). 

Os tupí-guaranís f abricavam colares de os
sos (dentes de pirambá, dentes huQianos, den
tes de animais ferozes) (3). Eram os aiüca-

(1) L . c., 314. Cf. Nóbrega, l . c., 98. - Os guaraiús e omáguas p<>ssuen 
o mesmo costume, adquirido Por influ~cia estrangeira (Métraux, La ci11. mat. , 
cit ., 169 e 170). 

(2) Staden, l. c., 149 ; Léry, l . c .. 143, 184 e 189; Cardim, l. c., 174 ; J~ 
Bernardo Fernandes Gama, Mem6rias Hist6ricas de Pernambuco, 1, 32, Pernam, 
buco, 1844 ; Abbcville, l. c., 313 e 314 ; M. Dobrizhoffer, Historia de Abiponibus, 
etc., 1, 71 (apud M étraux , La ci11. mat., 171). 

(3) G. S. de Sousa, l . c., 31S : " os quais fazem colares para o pese~ de 
dentes dos contrários, onde trazem logo juntos dois, trés mil dentes". 
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rd3, espécies de condecora~óes, que ninguém, diz 
o padre J . Daniel, se atrevia a usar sem o m ere
cer (1). Havia-os, também, de madeira preta, 
"luzent.e como azeviche" (2). Roquette-Pinto ob
servou a predile~áo dos nambiquaras pelas contas 
de cór negra. Os chipaias, curuaias e apiacás 
perfuram as nozes de tucuma e dáo-lhes a forma 
dos animais de sua preferencia. Os colares 
lnais comuns, todavia, f aziam-se de conchas ma
rinhas, ou de caracóis (os borés), as quais se en
fia va1n e1n cordóes, depois de aprilnoradas e 
lavradas a ponto de parecerem aljófares. "Juntam 
na praia muitas conchas grandes e caracóis : que
bram-nos em pequenos peda~os, pulem-nos muí 
industriosamente e1n cert~s pedras duras, fazem 
quadrados iguais, e, as vezes, quadrilongos cor
r espondentes e proporcionais uns aos outros. Fu
ram os quadrados nos quatro angulas, prendem
nos por um f io de algo da o tao fino como seda, e 
buscam imitar os joalheiros e ourives no fabrico 
das garganhlhas e colares" (3). Alguns desses 
ornamentos atingiam "mais de seis br~~os de 
comprido" (4). Traziam-nos os homens tanto ao 
pesco~o, como nos bra~os (5), mas as mulheres, 
parece, de ·preferencia nos bra~os (6). O ramal 

(1) lafarapora é o nome, também, dos colares de ossos dos indígenas : os 
dos homens e guerrciros faz iam-se de ossos de o:l<;a, etc. ; os das mulheres de 
frutos ou mlssangas (Stradclli, l. c., 450) . 

(2) Léry, l. c., 183; Dobrizhoffer, l. c., I , 101 (apud Métraux, La ci11. mat., 
cit. 175). 

(3) Abbeville, l . c., 320; Cardim, l. c., 174 ; Léry, l . c., 183; Staden, l. 
c., 148; C. S. de Sousa, l. c., 312. - Os borés serviam, também, para 11domar 
os tacapes (C. S. de Sousa, l. c., 337). Esses colares pareceram a J ean Parmentier 
como fei tos de escamas de pcixes (api,d o. c., 179). 

(4) Staden, l. c., 77. 
(5) C. S. de Sousa, l. c., 312 ; S. de Vasconcelos, p. 55 do Li11. Pri. daJ 

Notícias. 
(6) Ury, l . c., 190. 
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do cacique distinguia-se dos demais pelo tama
nho (1) . Colar simbólico era o do crescente,, (jacl~, 
em forma de ineia-lua, "branco como neve e fe1-
to de "grandes búzios marinhos", no dizer de 
Hans Staden (2). Os atólitos do pirambá (Cono
don nobilis, Linn.) serviam, em alguns casos, de 
penden tes ou placas peitorais (3). 

Os braceletcs sao assim descritos por J oao de 
Léry: " Elas (ref ere-se as mulheres tupinamb~s) 
faziem grandes braceletes, compostos de várias 
pec;as de ossos brancas cortados e talhados a ma
neira de gr ossas escamas de peixe, que sabem 
reünir urnas as ou tras com cera e várias resinas 
misturadas e1n guisa de cola, combinado o arte
f ato com tal acerto que melhor nao é possível fa
zer. Assim f abricam os braceletes do comprimen
to de quasi pé e meio e só podemos bem compa
rar aos bra~ais, com que cá jo_gamos a pela" (4). 
Entre os braceletes podemos incluir as axorcas, 
fabricadas de nozes, que chocalhavam a maneira 
de guizos. Destinavam-se aos dias festivos. Co
mo também as manilhas de cabelo, algodao ou 
palha, que usavam os cainguás (5), os parintin
tins (6) e o u tras f amílias tupí-guaranís. Brace
letes de significac;ao simbólica carregavam ainda 
as rnoc;as tupinambás, quando atingiam a idade 
púber.e : "e por nenhum caso se entrega a dama 
a seu marido enquanto lhe nao vem seu costume; 

( l ) Fernandes Gama, 1. c., 1, 33 ; Staden, l. c., 77. 
(2) L. c., 148. Cf. a inda Thevet, Les Singularitez, cit., 166. - Ou "de os.

sos mui lisos", diz Léry, 1. c., 183. 
(3) Cardim, l. c., 82. 
(4) L. c., 189 e 190. - Os braceletes tamhém podiam ser feitos de con• 

chas e carac6is (Abbeville, 1. c., 320 e 321). 
(5) Ambrosetti , "Los Indios Cainguá", cit . 705. 
(6) Curt Nimuendajú, "Os fndios parintintim", cit., 149. 

• 
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e como lhe vem é abrigada a mo~a a trazer atado 
pela cinta um f io de algodao, e ~m c~~a bu cho 
dos bra~os outro, para que venha a nohcia de to-
dos" (1). . 

As tapacuras eram propriamente ligas,.. teci-
das e1n algodao, tintas de ver1nelho, com tres_ de
dos de largo, de uso feminino, - "o que lhe poem 
as maes enquanto sao cachopas, para que lhe en
grossem as pernas pelas barriga~" ~2). Li~as ~e
melhantes sao usadas pelos ap1a.cas, m aues, JU
runas, chipaias, curuaias e e1!1erilons. Tal, ~e
f orma~ao torna-se 111esmo un1 .s1g~o car~~ter1st~co 
das mulheres caraíbas e peculiar as r eg1oes gu1a-
nenses e antilhanas. 

A propósito dos tapacuras, devemos ~embrar 
que as def orn1a~óes corporais podem .inclu1r-s~ no 
capítulo dos adornos. Achatar. o , nariz das cr1a~
~as, logo após o nascer, ~onslltu.1a para os t':1p1s 
importante tarefa. O nariz abatido era um sinal 
de beleza (3). o cranio mitrado dos omáguas, de 
que nos fala Cristóvao d~ Acuña (4) ~ ~utros 
historiadores castelhanos, hnham poucos imitado
r es, e parece, no dizer de certo etnó~rafo, ter sido 
um costun1e imitado dos povos andinos. Os gua
jajaras, segundo Kissenberth, limam os dentes; 
o mesmo fazem os ges de Indianópolis. 

O adorno mais importante estava na pluma
gem de certas aves (araras, quiruás, canindés, 
guarás, tu canos, e1nas, etc.). 

(1) C. S. de Sousa, l . c., 311 e 312. 
(2) G. S. de Sousa, l. c., 313. - Cf. Ma~cgrav~.'· c., 269 : "Ligant tantun Bra,. 

silienses recens natis in infantia crura certis fascns, quas vocant, Tapa cura, ea 
de causa ut robustiore fiant". - Cf. ainda Abbeville, l. c. , 319 ; Nieuhofs. , l. c., 
217 (apud ob. cit . , a pag. 54) 

(3) Femandes Gama, l . c., 1 32. C f. Abbeville, l . c. , 305 e Ury, l. c. , 
182. 

(4) Nuevo descubriment-0 del gran rfo de las Amaiornu, 11 , 117, Madrid, 
1891. 
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o processo especial de enfeitar-se com plumas 

(e algumas vezes com estilhas de madeira), co
ladas ao corpo, previamente ungido de alméce
ga (ananí, etc.), - tornara-se comum a quasi to
dos os amerindios (paiaguás, caiapós, bororos, 
tembés, oiampís, etc.). Segundo o testemunho 
do padre Fernao Cardim, o prisioneiro destinado 
ao festün 1nacabro era untado de resina e, depois, 
guarnecido com "pó de u1nas cas,cas de ovo ver
de '' (1). 

Léry, r·ef erindo-se aos tupinambás, assirn s~ 
expressa: "Depenam constantemente as gali
nhas brancas ; e, con1 instrumentos de ferro, de
pois que os tiveram, e, antes d.e os terem, com pe
~as aguc;adas, r ecortam o frouxel e as penas miú
das, r eduzindo tudo a partículas mais diminutas 
do que a carne de pastéis ; depois do que fervem 
e tinge1n de viermelho com pau-brasil, e, esfre
gando-se com certa resina apropriada para isso, 
cobrem-se co1n o cotao, emplumam-se e sarapin
tam o corpo, os brac;os e as pernas" (2). Outro 
sacerdote, o capuchinho Yves d'Évreux, acr escen
ta que esscs aborígenes prendiam ao cabelo, com 
un1a espécie de "cola ou grude", plumas de co
res variadas (3). 

Ornarncntos, em que as plumas exerciam pa
pel principal, consistiam nos diademas, sombrei
ros, colares, braceletes, ligas, gargantilhas, rode
las e mantas. 

( 1) L. c. , 187. 

d L(~) PL .. c., 183 e 184 ; cf. Sta den, l . c., 148 ; S. de Vasconcelos, l . c., p. SS 
o &o. ra. das N otfcias; F. de Paula Ribeiro, l . c., 192. 

V d(3)CamL. nhc., 21.; cf. Abbeville, l . c., 318; G . S . de Sousa l . c., 311 e 313 ; P. 
• e i a , ib. , 89. 
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Uma festa tupi (segundo H. Staden). Os ornnmentos 
plwnárlos representam, talvez, as acanitaraa descritas 

pelos cronistas clásstcos. 

Os diademas dos tupí-guaranís sao descritos 
pelo alemao Hans Staden , da seguinte m.a?eira: 
"Tem 1nais (os tupinambas) u1n ornato feito de 
plu111as verrnelhas, a que chamarn kanittare e que 
amarram e1n roda da cabe~a" (1). Léry dá-nos 
urna notícia 1nais niinuciosa da acanitara, a 
qual se referem, também, C. d'Abbeville, Gabriel 
Soares de Sousa, Fernao Cardim e outros. 

(l) L. c., 148. Ordinariamente vermelhas, a s plumas podiam ser, t <><fa, 
via, de outras c6res. 
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En1 vários trechos de sua célebre carta, Pe
dro Vaz de Can1inha f ala dos sombreiros, barre
tes ou carapu~as, usados pelos tupís litoraneos; 
do mesm o 1nodo Gabriel Soares de Sousa, Lé
rv, Thevet e C. d 'Abbeville. Métraux fez un1 
b.,0111 estudo da técnica do cocar de plumas dos 
tupís, gra~as a um inagnífico exen1plar exis
tente no Museu Nacional de Copenhague (1). Os 
ornan1entos plun1ários, que aparece1n na grav. 
da pág. 166 da obra de H. Staden (ed. cit.), repre
senta111, Lalvez, alguns desses sombreiros descritos 
pelos cronis tas clássicos. 

Dentre as tribus tupí-guaranís modernas, só 
os auctós, inaués, n1undurucús e camaiürás, ao 
que parece, usam o sombreiro. 

Colares, bracele tes e Jigas de penas sáo ain
da, constanten1cnle, rnencionados nas obras dos 
velhos escritores, a que acüna nos vimos referin
do. O 111es1no j á se nao pode dizer em rela~áo 
as gargantilhas. " Co1no volta ou colar (diz C. d'Ab
bevillc, r eferindo-se aos tupinambás do Mara
nha o) , trazen1 ao pesco~o um f io tecido com pe
nas, ::i que chama in aiuacara" (2). Os diademas 
e sombr eiros eram orna111entos exclusivamente 
rnasculinos ; do mesmo 1nodo as rodelas, - en
f eilcs de guerra, construídos con1 penas de ema, 
que se prendiam aos rins por dois cordéis. As 
rodelas ou rosetas, cha1nava1n-se enduapes (Hans 
Staden) ou aras6ias {Léry). 

Os mantos de plu1nas eran1 feitos, sobretudo, 
de penas de guará (Ibis rubra), ou, na falta 

( 1) La ci11. mat., l 31 e seg. 
(2) L . c., 319. - Léry refere-s:! aos crescentes de ossos, "tao brancos C<>' 

mo alaba stro, aos quais chamam jací, que os tupinambás traziam pendentes oo 
pese~ (l. c., 183). 

• 
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desta, de outras aves vistosas, que os tupís cr1a
vam cuidadosamente. P. Vaz de Caminha e 
Loreto Couto mencionam esse ornamento, que, 
segundo urna frase de Fernáo Cardim se ata
va pelos peitos, de modo a ficarem :'as abas 
pa~a cima como asas de anjo" (1). Os mantos, 
1na1s raros na A1nérica Antártica do que os som-

Enduapes, ornamentos magico-rituais dos tupis 
(segundo H. Staden). 

breiros ( diz Métraux), eran1 de labor masculino. 
C. d' Abbeville affirma que alguns desciam até as 
"coxas e as vezes até os joe·lhos" (2) e Marcgrav 
dá-nos urna boa descric;ao dos 1nesmos (3). Os 
tupís, enfim, servia1n-se ainda de plumas na orna
menta~áo das clavas ou ma~as de guerra. 

(1) L . c., 188. 
(2) L . c., 319. 
(3) L . c., 270 e .e¡. 
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Traje propriamente nao usavam os tupís, urna 
vez que esses indígenas viviam nus, "sem coisa 
alguma que lhes cobriss.e suas vergonhas" (se
gundo a conhecida frase de P. Vaz de Caminha), 
excec;áo dos carijós e outras tribus das regióes 
frígidas, que se abrigavam em peles de veado ou 
de outros animais (1). As mulheres viviam do 
mesmo modo despidas, sob o pretexto de que o 
"seu costume" a isso as obrigava: "em todas as 
fontes e rios claros, que encontram (informa 
Léry), acocoram-se na margem, ou entram na 
água, molham a cabec;a, lavam-se e mergulham 
todo o corpo como canic;os, e, em alguns dias, o 
f azem mais de doze ve.z,es" (2). Os homens, en
tretanto, protegiam os órgáos genitais, "por ga
lantaria, e nao por cobrir", di-lo pitorescamente 
Gabriel So ares de Sousa (3). "Os homens casa-
dos e especialmente os velhos, - anota, por outro 
lado, C. d' Abbeville, - cobrem suas vergonhas com 
um pedac;o de pano vermelho ou azul, que pren
dero ao redor da cintura com uro fio de algodáo . 
. . . A esse pano dáo o nome de caraúie e dele - , 
nao podem usar de forma alguma os meninos e 
os rapazes solteiros, aos quais é permitido· ape-

. ( l} ~nchieta , l . c., 329 ; Porto-Seguro, l. c., I, 29. Staden, l . c., 132, 
~1z, refenndo-se aos carijós : "As mulheres déstes mesmos selvagens faz:em de 
f1os de algodilo urna espécie de sa co, aberto em cima e em baixo, que elas ves
tem e que, na lfngua deles, se chama typpoy". 

(2) L. c., 191. 
(3) L. c. , 312. - Stradelli tambbn é da opinilo de que o "coéiu" nilo rara

men~e te~!do de tucum, com desenhos "a grega", ornado de "plum~s de efel
to vistoso , com que os homens de algumas tribus amazónicas envolvem as par
tes puben tes, - "é sempre e antes de tudo um ornamento" (l. c., 410 e 421). 
~ mesmo modo o muruar!, a vental pudlco das mulheres da mesma regiilo, feito 
la regra , de nozes de caranha, mas, em alguns casos, de barro artlsticamente 

vrado, á exempl? dos . de Marajó ( Weiberdreieke dos alemlles), descritos por 
iti:d Hart~, - ~~hum 11iUs a que alguns etnógrafos emprestam .caráter propicia
'~ du r!{tua~ ,\ Notas sóbre algumas tangas de barro dos anttgos indfgenas da 
• e araJó , em Arq. do M us. Na ., 1, 23 e 24, Río, 1876). 

, 
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nas amarrar o prepúcio com um fio de algodáo · 
ou urna folha de pindoba" (1). Mesmo assim, o 
estojo peniano era pouco usado, e, quasi sempre, 
pelos velhos, dando impressao a Léry de que estes 
últimos tinham o objetivo de ocultarem "alguma 
enfermidade". Usam o estojo peniano, atual
mente, os apiacás, os mundurucús, os chipaias, 
os curuaias e os jurunas; a ligadura do prepúcio 
existe entre os tembés e os manajés. Quanto 
aos cache-sexe.~ de_ cascas ,,de árvore, é certo que 
tais folhas-de-parreira nao tinham uso entre as 
feme as tupis do nordeste brasileiro; empregam
nas, todavía, os oiampís, os emerilons, os auetós . .. ' e os cama1uras. 

C. d' Abbeville observa que os tupinambás ma
ranhenses usavam cintas de pano, nas quais pren
diam conchinhas buriladas; é possivel que es
sas cintas tivessem urna signif ica~ao simbólica: 
as mulheres púberes deviam traze-la a mostra e 
só as podiam retirar quando perdiam a virginda
de (2). As tangas dos omáguas (3) , os "calembés" 
(Breech-Cloth) dos oiampís (4), as camisas dos 
guaraiús (5)' etc., sao pe~as da indumentária de 
influencia provavelmente exótica. 

Em regra, o ho1nem da idade lítica andava 
nu. "Los testimonios gráficos per1niten afirmar 
que, al menos en la zona m editerránea, los hom-

. (1) L. c., 321., - S6 após os vinte e cinco anos, observa E'vreux, que é a 
1dade do cunumf.-~, podem os rapazes usar o "caracobe" , isto é, "um peda~o de 
pano atado na frente para encobrir suas vergonhas, como fazem os homens ca, 
sados"; antes désse período s6 usavam "um folha de palmeira" (l. c., 75). 

(2) G . S . de Sousa. l. c., 312. 
(3) J . Chantre y Herrera, Historia de '. as Misiones de la Compallia de je .. 

st1s m el Mara/fon espallol (1637,1767), 83, Madrid, 1901. 
(4) Jules Cr~vaux , Voyages dans l'A mirique du Sud, 2 13, Pa ris, 1883. 
{.5) A. d 'Orbigny, L'homme américain , H , 328, Paris 1839. 

Os Indígenas do Nordeste 121 

bres llevaban a cabo sus ocupaciones principa
les la caza y la guerra, desnudos" (1). Assim, os 
cal~otes etc.,que se veem em algumas pinturas 
rupestr~s do levante espanhol (Cogul, Els Secans) 
deven1 ter um sentido mágico. Os indios da Ser
ra-do-Norte (Mato-Grosso) usavam tiras de palha 
passadas ao nível do hipogastro, mas, observa 
Roquette-Pinto, "isso nao é a regra ". 

Os ges e os carirís, se, em alguns adornos la
bi ais ou auriculares, mostravam pouca dif eren~a 
dos tupí-guaranís, e1n outros, porém, distancia
van1-se bastante desse últin10 grupo cultural-lin
güístico. 

No uso dos adornos labiais sobressaíram-se, 
sobretudo, os tapuias: ao botoque devem seu no
me numerosas comunidades ges (os aimorés de 
Ilhéus e de Porto-Seguro, os atuais boruns dentre 
os rios Pardo e Doce) (2). Os antigos ges faziam 
mesmo da nefrite, urna espécie de comér
cio (3) : Sebastiao Fernandes Tourinho, em 
sua entrada pelo vale do rio Doce (1571-1573), 
trouxe noticias de jazidas de "pedras verdes e 
verrnelhas, tao compridas como dedos, e outras 
azues, todas mui resplandescentes ", que os indí
genas extraíam do solo (4). Os tapuias nordesti
nos traziam no 1ábio inferior cristais, nefrites, 
"jas pidem , magnitudine nucis avellanre, vocant ta
lem lapidem Metara & si virides vel creruleus 
f uerit Metarobi nominant" (5). Preferiam-se as pe
dras verdes. 

( l) Obermaier, l. c. , 103. 
(2) Botocudos st¡o também chamados os aveicomas de Santa..Qatarina e 

do Paraná, assim como os arés das margens do Ivaf (oeste do Paraná), 
(3) Thevet , Les S ingtdaritez, cit. , 164-e 239, 
(4) G . S. de Sousa, l . c. , 70. 
( .5) Marcgrav,!l. c., 271. 
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A. de Saint-Hilaire assim descreve os ornatos 
lábio-auriculares dos botocudos: "Des morceaux 
d'un bois tendre et léger de deux a trois pouces de 
diametre, épais d'un peu moins d'un pouce et qu'on 
peut comparer aux bondes de nos barriques, sont 
passés uerticalem ent dans leurs oreilles. Enf in, un 
rnorceau de bois semblable a ceux des oreilles, éga
lement placé dans un large trou de la levre infé
rieure, s'y montre horizontalem ent comme une pe
tite table, et est retenu par la partie supérieure de 
la levre qui forme antour de fui comme une sorte 
de ruban" (1). Muitas vez·es, ess·es discos, fabrica
dos com a madeira da barriguda (Bombax uentri
cosa) ou do embira~ú (Bombax gracipilex), rom
piam, a custa do peso, o orificio labial, cujos lóbu
los era preciso atar; ou, quasi sempre, deforma
vam e gastavam os dentes (2). Em regra, a per
fura~áo das orelhas e dos lábios tinha lugar logo 
após a primeira infancia (aos sete ou oito anos); 
em alguns casos, a perfura~áo do lábio inferior 
era feíto somente na época da puberdade e do ca
samento -(3). As mulheres botocudas usavam tam
bém o célebre disco, mas o adorno feminino nao 
tinha o mesmo acabamento e as mesmas propor
~óes do adorno masculino. Embora o botoque este
j a associado a urna prática de ordem mística, seu 
uso vai desaparecendo a pouco e pouco. O 
tambetá de resina, que é um botoque de forma es
pecial, freqüentemente semelhante ao fuso, encon
tra-se entre os bugres ou xocrens de Santa-Cata
rina ( 4). As prismas de resina veem-se, do mesmo 

(1) L. c., 1, 140. 
(2) Wied,Neuwied, l . c., 11, S e seg. 
(3) J. J . v. Tschudi, Reí.sen durch Südamerika, 11, 268, Leipzig, 1866-1869 ; 

H. v. lhering, " Os botocudos do Rio Doce", cit. , 40. 
(4) Ploetz, l. c., 128. 
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modo, entre os caiuás de Sáo-Paulo (1) : a ~ub
stancia extraída do jataí (Hymenre courbaril) 
simula, por sua pureza, o ambar europeu (2). Os 
caiapós, descendentes dos ubirajaras ou bilreiros, 
trazem nos lábios dois tipos de botoque: "l'un en 
forme de casquette a deux visieres, et l'autre ayant 
l'appareuce d'un T" (3). Os discos cóncavos, em 
forma de prato, sao comuns entre os timbiras, dos 
quais importante grupo, o dos acabús ou gamelas, 
deve seu nome ao u sa desse ornamento caracte
rístico. Julgam Ploetz e Métraux que o adorno la
bial dos botocudos, das gamelas, dos suiás e dos 
xocr·ens adveio diretamente do simples disco de ma
deira, o qual, por sua vez, derivou do rolete de bam
bú, ou da pluma. Aliás, a exce~ao dos tapuias 
nordestinos, dos xocrens, dos caiuás, dos caiapós, 
dos chavantes e dos cherentes, o botoque dos ges 
é, em regra, de madeira e nao atingiu o estágio 
sup·erior da pedra. 

Os colares da preferencia dos ges cram fabri
cados com materiais vários, tais como bagas ou 
graos, aos quais se inte rcalavam den tes de ani
mais (macacos, on~as); havia-os também de con
chas, de ossos de pássaros, de garras de animais, 
etc. (4). Os demais ornamentos consistiam em: 
a) braceletes, que se punham nas pernas e nos 
bra~os, algumas vezes ornados de plumas encar
nadas e amarelas, outras vezes feitos da cápsula 
de certos frutos, que chocalhavam com o movi-

(1) F. R . Ewerton Quadros, l . c., 2SO 
(2) J6lio Trajano de Moura , "Do homem americano" , em R. T., C ., 786, 

1928. 
(3) Pritz Krause, In den Wildnu sen Brasiliens, 220, Ldpzig, 1911 (11pud 

Ploet z, cit ., 130). 
(4) Wied, Neuwied, l . c., 11, 12 e ae¡.; ], M. de Paula, l. c., llJ. 
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mento do corpo (1); b) ligas de fibras téxteis ou 
ataduras de cascas de árvores, usadas nos punhos, 
nos tornozelos, abaixo do joelho (a tapacura, ao 
contrário do que acontecia €ntre os tupí-guara
nís, tinha por fim, em geral, adelga~ar as per
nas) (2); e) diademas ou tufos de plumas de emas, 
que serv,iam, en1 certos casos, de distintivo so
cial e tomavam, como entre os camacas, o fei
tio de v€rdadeiros bonés (3) ; d) o escudo ou ro
dela de plumas de ema, diferente do enduape 
nacional dos tupís apenas, no dizer de Ehrenr·eich, 
na maneira de prender-se ao corpo: os tapuias 
atava1n-no co1n u1n cordao em volta do corpo, ao 
passo que os tupís traziam o adorno suspenso da 
espádua direita ( 4). 

Cobriam-se ainda os ges de almécega, e, nas 
partes corporais assim ungidas, pregavam penu
gens de várias aves. "On peut supposer que 
dans les temps tres anciens ( observam Ploetz e 
Métraux), les ancetres des lndiens actuels ont 
commencé par coller au moyen de cire ou de ré-

(1) Marcgrav, l. c., 270. 
(2) Saint,Hilaire, l. c., ll, 151 ; Métraux, "Les lndiens Karnmakan' , etc., 

cit., 257; Eschwege, l. c., 1, 109. - Referindo-se aos cherentes, diz Urbino 
Viana, l. c., 43 : "Em prirneiro lugar, está o uso do amarrilho, distintivo da vir, 
gindade nos m~os e m~as, sendo que o nome x'p~á, com que o dlstinguem, se 
estende aos homens virgens que os conduzem, sendo as m~as chamadas ba
cridds. Os homens, até a idade em que se amaridam com as picons ou bacr1' 
dds, porque, em gcral, o m~o toma urna mais velha que ~le, e um velho urna 
crian~a, As vezes, pelo inter@sse da experiencia que tem um , e a necessidade de 
amparar o outro na vida selvagem, os homens até que se q1sam levam nos pu· 
nhos o x'pi,d, e silo mantidos vígiados no udran, que é a casa onde silo criados, l°' 
go que se tornam p6beres, esperando que lhes chegue todo o vigor viril, para 
realizar a unllo sexual com a mulher escolhida, ou aqueta que o conselho lhe 
destina. Quer o homem, quer a mocinha, quando recebe o emblema da virgin· 
dade, asslna a obriga~ilo de mante-la; e, quando nilo o fazem, sao despreza, 
dos ... Fazem grandes festas na aldeia, por causa do x·p~; e as mulheres o 
traz:em nos tornozclos e cintura, As vez:es enfeitados de borlas. A oordinha é de 
algodlo ou embira ; e s6 a quebram ou destroem, quando o marido colhe as pre· 
missas amorosas da noiva ou o homem procura a companheira". 

(3) Wied-Neuwied, l. c., 11 , 218 e seg. ; Ambrosetti, /, c., 318. 
(4) "Sóbre alguns antigos retratos", etc., cit., 37, 
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sine les plumes dont ils voulaint orner leur tete 
ou leur corps, soit dans un but esthétique soit pour 
obéir a des suggestions d'ordre magique. La fete 
finie, on se débarrassait, en se lavant, des plumes 
qu' on avait f ait adhérer a sa personne au risque 
de les perdre. Ce danger et la commodité contri
buerent a leur donner tidée de les réunir au moyen 
de fils ozz de les prendre dans les mailles d"un 
f ilet, et e' est ainsi que se développerent petit a 
petit les merveilleux ornements de plumes que les 
Euro péen.~ trouverent par mi eux" (1). Certas par
ticularidades eram próprias para distinguir o va
lor beUcoso do home1n: os guerreiros, por exem
plo, traziam unhas crescidas, exceto no dedo po
legar (2). 

A exemplo dos tupís, os ges viviam geral
n1ente nus. Ainda há poucos tempos, assim faziam 
os botocudos, os camacas, os coropós e outros. As 
mulheres, segundo Gabriel Soares de Sousa, tra
ziam, todavia, "cingidas ao redor de si urnas fran
jas de fio de algodao", cujos longos cadilhos bas
tavam para cobrir suas "vergonhas" (3). ~sse 
costume provavelmente f oi urna inova~ao produ
zida pela influencia de outras tribus, ou dos co
lonos cristaos, do mesmo modo que a cintura dP 
follzas, a que se refere Barlaeus (4). O av€ntal 
característico dos tapuias nordestinos era o tufo 
de ervas; "apreciando o bel o a ven tal verde, por 
Eva desdenhado, revest€m-se co1n ele durna ma
neira especial ( diz Zacarias Wagner), anterior e 

(1) L . c., 132. 

(~) Herckmans, l. c., 281 ; S . de Vasconcellos, l. c. , p. 62 do Lw. Pri.. das 
Notfcias. - Só o cacique podia trazer crescida a unha do dedo polegar. 

_ (~) L . c., 352; as mulheres cherentes usam "uma pequena tapa de algo
dao tinto de vermelho" (Urbino Viana /. c., 43) 

(4) L c., 257. 

• 
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posteriormente, curando inais dessas cintas de 
verdura do que de quaisquer outros bens" (1). Os 
homens "membri sui genitalis fistulam in se con
trahunt & involvunt, ligantis teniola quadam, va
cantque id quo ligant membrum Tacoaynhaa" (2), 
ou ocultam o penis em esto jos (3). A liga<;ao do 
prepúcio ve-se boje em dia, entre os caingangues, 
os botocudos, os pataxós, os tapirapés, os cheren
tes; do mesmo modo o estojo de folhas (botocudos, 
camacas, etc.). As tapuias do Brasil meridional 
vestem tangas (curús), que se explicam, talv·ez, por 
influencia, do clima. 

A acreditar em Marcgrav, os ges do nordeste 
usavam alpercatas de cascas de gravatá. Urbino 
Viana encontrou entre os cherentes um cal<;ado: se
melhante a alpercata, de palha entran<;ada, "de for
ma que a parte da frente servia de descanso ao cal
caneo". As pegadas imprimiam-se, pois, em sentido 
contrário. lndagando-se-lhes qual o motivo de· tao 
estranho uso, responderam os indígenas: - "E' pa
ra crista o nao saber da viagem ". Os ges da serra 
de lbiapaba possuíam sandálias de "corti<;a de 
uruguá,, (4). r.~ · 

Muitas das práticas ornamentais dos nossos 
selvícolas está o ligadas a procedimen tos de ordem 
mágica. Para a nubilidade, e, em alguns casos, 
quando se queria indicar a virgindade da mulher 
tupinambá havia especiais adornos: lago que a 
mo<;a atingia a puberdade, cortavam-lhe os indios a 
cabeleira, punham-lhe ao pesco<;o colares de den
tes de animais ferozes e tatuavam-lhe as costas 

(1) Em R. P., XI, 189, 1904. Cf. Marcgrav, l. c., 270. 
(2) Marcgrav, l . c., 270; R. P., XI, cit., 188; Herckmans, /. c., 280. 
(3) Barlaeus, l. c., 257. 
(.f) Fernandes Gama, l. c., 1, 1.58. 

1 
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com 1narcas deter1ninadas (1); ou, entáo. tinha 
a mo~a de trazer a simbólica tapacura de algo
dao (2). Entre os caigangues, ou coroados de Gua
rapuava, sao as ligas emblen1as inísticos contra 
a mordedura das cobras (3). V estígios tote1nicos 
deveria1n ser, presum1velmente, a cobra, a on<;a 
e outros animais. 

Ninguém ignora as cere1nónias coinuns a to
dos os indígenas brasileiros, lago que a crian~a 
a1can~ava os lin1il·es da prirneira infancia: abria1n
lhe os tupís, em meio de festas e liba~óes, orificios 
nas orelhas e nos lábios, onde se colocavam boto
ques de madeira, ossinhos, etc., os quais, na época 
viril, substituiam-se por pedras verdes. Tam
bém, por -cssa ocasiáo, fazhpn-se novas aberturas, 
dessa vez nas bochechas (4). J. M. de Paula des
creve-nos u1na das festas rituais dos aveicornas 
ou botocudos do· Paraná e de Santa-Catarina, em 
meio do cauiln, do canto, do baile e da 1nusica do 
maracá (5). Ten do persuadido Manizer a certo 
botocudo que retirassc do lábio a metara, foi o 
indio for~ado pelo cacique a pagar multa a "Ma
ret-Khmaknian ", hcrói-civilizador dcsses aborí
genes (6). Os adornos plumários estava1n Intima-

(1) Staden, l. c. , 151 e 152; Thevet, La O,smographie universale, fol. 946 
v., cit., (apud Métraux, La Religion des Tupinamba, cit., 178). O mesmo acon1 

tecia entre os tapuias do nordeste: a mo!;a púbere era pintada de vermelho, 
posta ern. urna esteira ao lado do cacique, que a exorcitava e fumegava (Bar .. 
laeus, l. c., 253). A tintura de genipapo, segundo Stradelli, "é sinal de mo~ 
solteira" (1. c., 468). 

(2) G. S. de Sousa, l. c., 312: "E como o marido lhe leva a flor, é obrf .. 
gada a noiva a quebrar ~stes fios, para que seja notório que é feíta dona; e 
ainda que urna m~a destas seja deflorada por quem nao seja seu marido, ain .. 
da que seja em segredo, há de romper os fios da sua virgindade, que de outra 
maneira cuidará que a leva logo o diabo". Cf. ainda o que diz Eschwege, l. c., 
I, 109. . 

(3) A. d E. Taunay, l. c., 580. 
(4) Herckmans, l. c., 283 ; Z. Wagner, l. c., 189. 
(5) L. c., 129. 
(6) L. c., 254. 
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Gucrrelro t abajara, cujas tatuagens indicam que m.a
tou vinte e quatro inimigos e ganhou outros t antos nomes 

(C. d' Abbeville). 

mente ligados as atividades guerreiras e caniba
lescas dos nossos indígenas (1). Do m esmo mo-

(1) Léry, l. c., 185 ; Ploetz, l . c., 116. - E n fei ta r-se de penas era urna 
espécie de remédio para os bororos. "Os lugares do corpo que doiam eram fric
cionados com resina de almíscar e, depois, cobertos de penugens" (K. v. d . S tei
nem, "Entre os bororos", cit., 439). 

• • 
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do a pintura. Saint-Hilaire conta que, achando-se 
duas tribus boto cu das em guerra, um dos chef es, 
como ato preliminar de reconcilia~áo, ofereceu 
urucú ao outro chefe, o qual, dirigindo-se ao solo 
inimigo para aí buscar o presente de paz, foi ime
diatan1ente abatido. O urucú queria significar o 
sangue haurido subreticiamente pelo trai~oeiro e 
vingativo morubixaba. Yves d'Évreux, afinal, 
julgava enxergar nas incisoes um sinal de luto, 
ou u1n prot.esto de vingan<;a por parte dos paren
tes trucidados as máos dos contrários. As ta
tuagens seguiam-se, quasi sempre, a matan~a do 
inimigo. O matador, após a dolorosa operac;áo, 
estendia-se na rede, por alguns dias, "sem falar 
nem pedir nada"; para nao quebrar o silencio, 
punham a seu alcance farinha, água e amendoim, 
pois lhe era vedado, durante o tempo das cica
trizes, tocar em peixe ou carne. 

As informac;oes fornecidas por Barlaeus, Mar
cgrav e Herckmans em rela~áo aos tapuias nor
destinos aplicam-se, em suas linhas gerais, aos 
carirís, un1a vez que os cronistas da época da se
gunda invasao holandesa incluiam comumente 
aqueles indígenas no grupo dos ges. Que os ca
rirís tinham especial cuidado por seus adornos 
nao resta dúvida, urna vez que Yves d'Évreux in
forma que os tererne1nbés buscavam as regiües cir
cumvizinhas do río Turí porque nelas existia, com 
abundancia, "o ambar-gris", destinado a servir de 
amuleto ou te1nbetá. 

' 



O tnh\ (segundo JT. Slndcn). 

A 

111. A VIDA ECONOMICA 
(conclusao) 

• 

1 O. Indústria 

O e11xoval dos indígenas brasileiros limitava-se, 
no dizcr do beneditino Loreto Couto, a "hua 

rede, hu1n patigua, hum caba~o, hua cuya, hum 
cao" (1). E com isso, acrescenta o autor dos Diálo
gos das Grandezas do Brasil, "se tero por 1nais ri
cos do que Creso com todo o seu ouro, vivendo táo 
contentes e livres de toda a1nbi~ao como se foram 
senhores do mundo". Quen1, todavia, se de tém 
n1enos perfun toriamente nas atividades da vida so
cial dos ameríndios, chega a evidencia de quanto 
está longe da verdade a observa~áo simplista do 

(1) L. c., 61 ; cf. Marcgrav, l. c. , 271. 
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frade perna1nbucano. E outra coisa nao e ra de es
perar, r ealmente, de individuos, que se mostravam 
tao hábeis no oficio de carpinteiros, serradores, 
oleiros, carreiros, ou, quanto as mulheres, no mister 
de " cozer e lavrar". 

Nao se pode obscurecer a complexidade e o 
a van<;ado estágio da indústria dos indígenas nor
destinos. J á ti vemos ocasiáo de referir-nos a 
numerosos utensilios da atividade fabril dos nos
sos selvícolas, sobretudo quando estudámos os 
seus instrumentos de ca<;a ou pesca, os seus uten
silios de cozinha e os seus objetos de adorno. Ar
madilhas, tocaias, zaiacutes, redes, anzóis, covos, 
urupemas, aparelhos ignígenos, iga<;abas, caba<;os, 
1narrr1itas, piloes, raspadeiras, machados, juraus, 
cuias, colheres, petiguás, panacús, tal has, f ornos, 
n1oquéns, tipitís, pentes, botoques, colares, brace
le tes, diademas, gargantilhas, mantas, ligas, coca
res, plumas, o sabáo, o sal, a pimenta, os narcó
ticos, as bebidas, a farinha, os óleos, os corantes, 
a almécega, ele., - tudo está a indicar a riqueza 
e a variedade da vida manufatureira das popu
la<;óes nativas do Brasil. 

Vejamos, de modo mais sistemático, em que 
consistia a indústria dos tupí-guaranís: 

a) Arcos. - Os arcos (uiraparas), segundo 
a ob~erva<;áo de Hermann Meyer, varian1 muito 
de forma e matéria ·em rela<;áo as diferentes tri
bus. 

Os tupís f abricava1n-nos com a ubirapariba 
(1), com o jacarandá, com a sapucaia; te
ciam-nos com palmas multicores, geralmente, 

(1) G . S . de Sousa , l. c., 214 ; ou pau d'arco (Tt cona conspkua, P. DC.), 
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porém, brancas e pretas; emplumavam-lhes, al
gumas vezes, as extremidades, as quais tam
bém entalhavam afim de evitar o deslise das 
cordas. A madeira era lixada a custa da folha 
áspera da embaíba. Do algodáo ou do tucum te
cian1-se as cordas, que se tingiam, em geral, de ver
de ou vermelho: "embora sejam assás delgadas, 
sao, todavia, tao fortes que um cavalo com elas 
poderia puxar qualquer veículo". Dificilmente 
brandia-se um desses arcos. Os- tupís desco
nhecia1n o bodoque, "que é o mesmo arco adap
tado ao uso de bolas de argila" (1). 

Métraux, apoiado nas indica<;oes do padre 
Schn1idt, divide os arcos dos tupí-guaranís em 
quatro categorias: a) arcos de secciio circular 
(carijós, auetós, camiürás, caingás); ~ b) arcos de 
sec<;iio plano-convexa ou cóncavo-convexa (tupi
nambás, guaraiús, pausernas, tembés, apiacás, 
mundurucús, maués, parintintins, oiampís, emeri
lons; c) arcos de sec<;iio convexo-plana ou convexo
cóncava (maués, mundurucús); d) arcos de sec9iio 
quadrangular ou abatida (chiriguanos, guaraiús, ju
runas). O arco comumente empregado pelos 
tupís nordestinos era o da secc;ao plano-convexa, 
conforme se pode ver no retrato de Eckhout, pin
tor que aeo1npanhou o príncipe Mauricio de Nas
sau a Pernambuco. 

J. B.arbosa Rodrigues notou que os tembés 
pro!egiam a n1a?, contra o embate da corda, por 
me10 de urna f a1xa de algo da o (2); com o mesmo 

(1) J. T . de Moura , 1. c., 788. Cf. ainda Cardim, l . c., 179 ; Abbeville. 
l. c

2 
.• 
3

3J6; G. S. de Sousa, l . c., 196, 197 e 319 ; Ury, l . c., 25i; É vreux, t. 
c. , . 

(2) RelatoriO sóbre o rio Capim, 42, Rio, 1875. 
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' 
Tupi do nordeste brasileiro da época d a colonizacao h o
landesa, segundo Eckhout (r eproduzido alnwés da obrn 

de .Métraux, La civilisation matérielle, cit., 71 ). 
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óhjetivo, usavam os cainguás um tro~o de ma
deira (1). 

Outra classifica<;ao, devido ao estudo de Herr
mann Meyer, é a seguinte: a) arco peruano (se
c<;ao quadrilateral ou elíptica); b) arco brasileo
setentrional (sec<;ao semi-circular); c) arco guia
nense (sec<;áo parabólica e goteira na f ace ante
rior); d) arco chaqueano (sec~áo circular); e) 
arco brasíleo-oriental (para o oriente abrange os 
arcos dos ges). 

Relativamente aos antigos tapuias, apenas. sa
bemos que esses indios possuíam arcos de gran
des propor<;oes (2). Os ges modernos, todavia, em
pregam na fabrica<;áo dos arcos diferentes ma
deiras, a saber, o airi (3), o pau-darco ( 4), a bra
jaúva (5) e a cabiúna (6). A sec<;ao mais comum 
é a circular ou cilíndrica. Os botocudos, os coroa
dos .e os purís usavam cordas de caranguatá (7) ; 
os caingangues cordas de embira (8). Segundo 
Martius, os coroados e purís conheciam o bodo
que. Manizer dá-nos urna flagrante descri<;ao da 
técnica usada pelos botocudos do rio Doce na fa
brica<;ao dos arcos. Interessante estudo a respeito 
da eficacia do arco indígena deve-se a Georg Fried
derici (9). 

(1) Rengger, l . c. , 122. 
(2) Cardim, l. c., 199; Gandavo, l. c. , 142; G. S. de Sousa, l. c., 58. Esu1 

observai;0es slo confirmadas por Wied-Neuwied, l . c., 11, 22 e 23. 
(3) Wied-Neuwled, l. c., II, ib. 
(4) Splx e Martlus, l. c., 11 , 481 ; A.G. Días, l. c., 75. 
(SJ H. v. Ihering, "Os botocudos do Rio Doce", em Rev. do Mus. Paul., 

VIII, 42, Slo-Paulo, 1911. 
(6) J . M. de Paula, l . c., 123. 
(7) H. Ihering, " Os botocudos", cit ., 43; Wied-Neuwied, l. c., I, 139. 
(8) A. d 'E. Taunay, "Os indios caingangues (coroados de Guarapuava)", 

em Rev. do Mus. Paul, . X, 578, Slo-Paulo, 1918. 
(9) Trad. de Alfredo de Carvalho, em R. P., XII, 471/494, Recife, 1907. 

Cf. Cardim, l . c., 180. 
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b) Flechas_ - Léry assim descreve as fle
chas dos nossos tupís: "Quanto as suas flechas, 
ten1 estas quási urna bra<;a de co1nprimento e co1n
póem-se de tres pe<;as, a saber: a parte m édia de 
canic;o e as outras duas de madeira preta, juntas 
e ligadas co1n fitas de cascas de árvore, tao acer
tada1nente como nao é possível adaptá-las me
lhor. Cada u1na tem duas penas com um pé de 
comprimen to, as quais sao perf eita1nente ligadas 
e ajeitadas con1 fio de algodao na falta do uso da 
cola. Na ponta de un1as flechas póem ossos pon
leagudos, na de outras um peda~o de cani~o seco 
e duro e acerado co1n ·a forma de lanceta, e, al
gu1nas vezes, encaixa1n o ferráo da cauda da ar
raia que co1no albures J. á disse, é mui veneno-' ' . so" (1). Quási sempre escolhiam-se can1~os sem 
nós (2). Tal era o tipo de emplumac;ao con~eci
do pelo nome de brasílio-oriental (East Brazzlian 
f eathering), ou tupí-ge, atualmente usada, segun
do Nordenskiold, pelos cainguás, guaranís, pau
sernas, jurunas, 1nundurucús, apiacás, maués, ta
pirapés, camaüirás e porintintins (3). 

H. Meyer, em sua célebre obra Bogen . u'!d 
Pfeil in Central-Brasilien, editada em Le1pz1g, 
classif ica as flechas hrasileiras em set e grupos ( 4) : 
a) o de empluma<;ií.o brasíleo-oriental (penas intei
ras, presas com fibras); b) o de empluma<;áo guia
nense (pena fendida ao meio, longitudinalmente, 
cujas duas por<;óes sao pr,esas a has te por anéis de 
fibras); e) o de emplu1na9áo do Xingú (penas fen
didas como na e1npluma<_;ao guianense, mas presas 

(1) L. c., 252. 
(1) Abbeville, l . c., 337. 
(3) Apud Métraux, La ci11. mat., 73. 
(4) Apud Roquette,Pinto, Rond., 268 e 269. 
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diferentemente); d) o de empluma<;áo dos araras 
( duas nieias penas, longas, presas, de espac;o em es· 
pa~o, por anéis de fibras); e) o de empluma~áo 
dos maués ( duas meias penas, presas no ápice e na 
hase); f) o de empluma<;áo peruana (ligadura com 
fibras); g) o de empluma<;ii¡o peruana (apenas 
amarradas, em hélice, sóhr.e a baste, e mantidas por 
fios de resina pre ta). 

As pontas de flechas usadas pelos tupís eram 
constituidas por taquaras, por talos de madeira 
dura, por ossos de peix·es ou, preferentemente, por 
dentes de tubaráo (1). E' possível que usassem 
os indios desse grupo flechas especiais na ca~a de 
certos animais (saguís, pássaros), de ponta em
botada própria para contundir a embiara (já tive
mos oportunidade de tratar das flechas de pes
ca). Cardim f ala em flechas providas de "pec;o
nha"; é provável, entretanto, . que o pretenso 
veneno usado pelos tupís fósse inócuo, a exemplo 
do dos namhiguaras. As setas incendiárias 
eram conhecidas dos tupinamhás (2), os quais do 
entrecasco do "goaiamhira" fahricavam urnas es
pécies de aljavas (3), que interiormente betuma
vam a 1naneira do que f azian1 com os can u dos 
destinados a guarda das plumas ( 4). 

A. Gon~alves Dias infor1na que os tapuias 
conhecian1 tres espécies de setas: 1) flechas de 
ponta alongada ou elíptica, "cortante como fa
ca", fabricadas com a taquara; 2) flechas arpoa
das, de pau-darco ou de airí, com oito ou dez 

(1 ) Cardim , l. c., 86 ; C . S. de Sousa, l. c., 281 ; Staden , l. c., 159. 
(2) Staden, l. c., 159 ; Thevet , us Singularitez, cit., 187. 
(3) C . S . de Sousa, l . c., 213. 
(4) L~ry, l . c., 224. 
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dentes; 3) flechas obtusas, contundentes. Nao 
usavam carcaz. Essas informa~óes referem-se aos 
botocudos (rio Doce) e sao fornecidas por M. de 
Wied-Neuwied. As plumas utilizadas eram as 
do mutum, da jacuntinga e da jucupemba. Em
bora o padre Joao de Azpilcueta afirme que os 
anügos ges usavam "frechas ervadas" (1), nao se 
conhece qual tenha sido a substancia tóxica usa
da por esses aborígenes. Outras informa~óes a 
propósito das flechas usadas pelos maxacalís, ca-
1nacas, pataxós, purús, caingangues, etc., podern 
ser colhidos na obra citada de Hermann Ploetz 
e A. Métraux. 

e) Sarabatanas. - A sarabatana, também 
chamada ergaravatana, - arma de arremessar 
setas ervadas ou balas de barro, por meio de um 
tubo, - era desconhecida dos tupí-guaranís do 
litoral (5), e, provavelmente, dos ges. Usam-na , , 
os omaguas, cocamas e manes. 

d) Propulsores .. - Os propulsores náo eram 
empregados pelos tupí-guaranís da costa. Co
nhecem-nos, todavia, os 01náguas e os cocamas, 
por influencia talvez exótica. A presen~a do pro
pulsor entre os auetós e camaiürás espantou A. 
Métraux: "11 est en e/f et étonnant que cet en gin 
qui n'e_st employé que par de,s Tupi-Guarani ayant 
perdu leur ancienne culture comme les Omagua, 
se retro uve précisement chez ceux du Xingú ". 
O problema simplificar-se-ia se nos recordamos de 
que muitas outras analogias vamos encontrar em 
popula«;óes inteitan1ente insuladas ou extranhbs 
urnas as outras, tais éomo, a trepana~áo, a cabe-

(1) Cartas Awlsas, cit., 148; cf. H. v . lhering, "Os botucudos do Rio Do
ce", cit., 42; Salnt-Hilaire, l. c., 11, 165 ; SpiJ: e Martius, l . c., 1, 691 e •I· 
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~a-trof éu, os dentes limados, os machados de pe
dra, etc. Empregavam o propulsor, todavia, os ta
puias e carirís do nordeste brasileiro. Mas sua 
forn1a era característica e, talvez, ún'ica na Amé
rica Antártica. O autor dos Diálogos, cit., refere-se 
a essa arma, da qual os indios def eriam certeiros 
tiros (1). A palheta de lan~ar chamavam os carirís 
de "bybyté". Pertence a Paul Ehrenreich um 
dos mais complet9s estudos sobre tao interessante 
arma de arremesso (2). 

Bolas d e arremésso dos indígenas d os campos rlo-granden
ses-do-sul (segundo C. Teschauer). 

e) Fundas, bolas. - Armas desconhecidas, 
ao que parece, entre os ges e carirís. Usavam-nas 
os tupí-guaranís do Chaco (chiriguanos) e do 
Brasil meridional, contrariamente ao que supóe 
Métraux (3), pois Cardim menciona as "bolas de 
arremesso" dos carijós (4); H. v. Ihering (5) e 
Carlos Teschauer (6), aliás, confirmam a existen-

(l) P. 289. - "Por isso servem,se de umat madeiras leves, que em compri, 
mento fazem iguais A metade das azagaias ; abrem em di tas madeiras um r~go, 
onde colocam as azagaias, e as atiram com tal velocidade que, nao encontrando 
nenhum osso, atravessario o corpo de um homem nu" (Herckmans, l . c., 281 
e 282). Cf. J . R . Corio1ano de Medeiros, l. c. , 679. 

(2) "S6bre alguns antigos retratos", cit., 33 e seg. 
(3) La civ. mat., 80. 
(4) L. c., 36. 
(5) "Arqueologfa comparativa", cit., 5n. 
{6) PortJndubtJ tioJrtJn<knst, 213, Porto-~lepc! 1919. 
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cia de bolas de jato em regioes do atual es tado do 
Rio-Grande-do-Sul. 

/) Clavas, espadas, punhais. - A clava, ou ta
cape, era a arma, pode dizer-se, sagrada e nacional 
dos tupí-guaranís. Talhavam-na em 1nadeira rija, 
negra ou vermelha, "ordinaria1nentc do corn
prirnento de cinco ou seis pés ", oval ou redonda 
na extrernidade. "tsses tacapes (nota Léry) tem 
a espessura de inais de urna polegada no rneio e 
sao trabalhados nas bordas corn tanta perfei<;áo 
que, por serem de 1nadeira dura e pesada como 
buxo, cortam quasi como machado; e opino que 
dois dos nossos rnais destros espadachins de cá 
teriam bem dificuldade de haver-se com um dos 
nossos tupinan1bás, se, enraivecido, empunhasse o 
tacape" (1). 

A ina<;a das execu<;oes capitais tinha a cabe<;a 
"quási triangular": "a has te, que será de set e ou 
oito palmos, nao é toda roli<;a, terá junto da cabe
<;a quatro dedos de largura e vem cada vez estrei
tando até o cabo, onde tem uns pendentes ou carn
painhas de penas de diversas cores". Envol
viam-se os punhos com palha entran'(ada (2). H. 
Staden assim descreve o modo como a adornavam : 
"Tomam entáo cascas pardas de ovos de um pás
saro chamado nackukawa, e 1noem-nas até redu
zí-las a pó, que esfregain no bastáo. Urna mulher 
entáo risca figuras nesse pó aderente ao bastao, e, 
enquanto ela desenha, as mulher·es todas cantam 
ao redor. Urna vez pronto o iwera pemme com os 
enf eites de penas e o u tras prepara<;oes, penduram-

(1) L. c., lSl 
(l) Cardlm, . c., 181. A essa palha entran~da chamavam •aterabebi" (Ab

bevill~, l . c. , 340). A t~cnica era a mesma que empregavam na confec~llo dos seus 
d~ma1s adornos de palha (Ury, l . c., 18S), 
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no e1n urna cabana desocupada e cantam em re
dor dele toda a noite" (1). 

Ern viagem, os tupís traziam o tacape atado ao 
pesco<;o, "por detrás". 

As ma<;as dos cainguás, dos chiriguanos, dos 
tapirapés, etc., distanciam-se, na forma e nos or
namentos, das dos tupís do litoral brasileiro. 
O porrete é, ainda boje, u1na arma perigosa nas 
n1aos dos canoeiros (2). Os 1nundurucús possuem 
urna espécie de punhal (quicé), co1n que cortam a 
cabe<;a dos adversários (3). 

A clava (macana) existía entre os ges clo nor
deste (4). Provavelmente, eram os paus-feiti<;os, de 
de que nos f ala Cardim, que, no dizer de P. de 
Magalhaes Gandavo, as 1nulheres podiam manejar. 
De acórdo com a descri~ao de E. H·erckmans, 
os antigos tapuias do nordeste usava1n ainda um 
taca pe de pau-brasil, na forma diferente da ma~a 
dos tupinambás, talvez semelhante ao espadao dos 
craós do rio Preto e dos gamelas. 

Os atuais caingangues usam bastoes destinados 
aos jogos, muilas vezes confundidos com os ta-

(1) L. c., 162. - Em notas a p. 70 diz Teodoro Sampaio que o vocábulo 
iwera pemme significa pau aplainado e é o nome do instrumento bélico a que 
o gentio chamava tangapema, ou melhor, tacapema, - o tacape chato. A

1 

prop6' 
sito do adórno de cascos de ovos, cf. C. S. de Sousa, l. c., 337 e Abbeville l . c., 
273. • 

(2) Couto de Magalhaes, Viagem ao Araguaia, 105 e 106, Silo..Paulo, 1934 : 
"tiram-no do cerne de madeiras de lei, atam-no com urna corda e manejam-no 
de modo que sua pancada, se nílo é sempre mortal, serve pelo menos para der• 
ribar a vítima e dar-lhe ocasiio de matá•la mais cómodamente . . . O porrete ~ 
curto, de trh palmos, e o cano é do tamanho de quatro polegadas ; a ponta ~ 
mais larga do que o resto e termina em forma de azagaia". 

(3) A. M . Con,alves Tocantins, "Estudos sóhre a tribu Mundurucú", em 
R. T., XL, 142, 1877. 

(4) Marcgrav, l. c. , 178 ; cf. "Relation du voyage de Roulox Baro ínter• 
prete et embassadeur... au pays des Tapuies dans la terre firme du Br~sil", 
em R elati-Ons uéritables et curieuses dt l'isle de Madagascar et du Brlsil, 146. Pa· 
ris, 1615 (apud P. ghrenreich , "$6hre alguns antigos retratos", cit. 1 34 ). · 

• 
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capes. Os cherentes empregam o cacete na ca~a 
e na pesca. 

g) Lan9as. - Os cronistas nao informam se 
os tupí-guaranís litoraneos usavam lan~as ou mu
rucús, todavía conhecidas dos antigos chiriguanos 
e omáguas (1). 

Os ges é que deviam usar essa arma tosca e 
primitiva. Debret (2) e J. Maria de Paula (3) 
dáo informa~óes mais ou menos minuciosas a res
peito das lan~as dos aveicomas. 

h) Escudos. - Os escudos dos tupís do lito
ral brasileiro sao assim descritos por Léry: "Fi
nalmente tem rodelas feitas de couro seco e da 
parte mais espcssa do dorso de um animal, a que 
chamam tapiru9ú (do qual já falei), e sao largas 
e redondas, como o fundo de um tamboril da Ale
manha. E' verdade que, quando hrigam, nao se 
cobrem com ·elas, coino cá os nossos soldados pra
ticam com as suas; mas servem-lhes apenas para 
no combate amparar os golpes das flechas inimi
gas" ( 4). Além do tapir, ou anta, empregavam 
também os tupís cascas de árvores e madeira 
leve na f abrica~ao dos broquéis, algumas ve
zes adornados de plumas e pintados de cores 
várias (5). Para o mesmo efeito possuiam peito
rais de escamas de jacaré. No dizer de Mé-

(1) Métraux, La civ. mat., 83. 
(2) L. c., 1, 25. 
(3) L. c., 123. Cf. A. d'E. Taunay, l. c., 587, quanto aos caingangues ou 

coroados de Guarapua va. 
(4) L. c., 252. Cf. também p. 206 e Thevet Les Singularitez, cit., 190 · 

C . S . de Sousa, l. c., 244 ; Anchieta, l . c., 119 ; Abbeville, l . c., 337. ' 
(~) "cada almadia traz lx hom s todas apavezadas de pa vezes pintados 

como os nossos" (do Didrio de Pero Lopes de Sousa, em Hist. da Col. Port. 
do Bras., 111, 143, Porto, 1924). 
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traux, a distribul~áo geográfica do escudo na 
América-do-Su! é nitidamente noroestina. Os 
omáguas usavam broquéis de folhas de canabrava. 

i) Engenhos de ca9a e pesca .. - A respeito 
dos engenhos de ca~a e pesca (tocaias, la~os, ar
madilhas, redes, etc.), já tivemos ocasiáo de tra
tar nos capítulos pertinentes. 

j) Ferramentas (machados, facas). - P. Vaz 
de Caminha assim descreve os machados líticos 
dos tupís da costa do Brasil: "Muitos deles vi
nham ali estar com os capinteiros. E creio que o 
faziam mais para ver.em a ferramenta de ferro 
com que a f aziam do que para verem a cruz, por
que eles nao tem coisa que de ferro seja, e cortam 
suas madeiras e paus com pedras como cunhas, me
tidas em um pau entre duas talas, mui bem atadas 
e por tal maneira que and"am fortes ". :ésse 
tipo de encaixe nao era exclusivo dos amerindios 
do nosso litoral, pois vamos encontrá-los até en
tre os nambiquaras. Machados providos de colo 
ou sulco, destinados a tornar menos escorre
gadia a pedra, foram descobertos no sul do país, 
onde também se acharam achas entalhadas 
na madeira fendida e a ela presas por fortes em
biras de tucum (1). Um quarto tipo de encaixe 
consistía em aplicar simplesmente o dorso da pe
dra ao cabo. 

Despeda~avam-se os calhaus pelo processo da 
água e do fogo: ainda hoje certas popula~óes do 
interior queimam lenha em cima da rocha, e, 
quando esta se encontra bem aquecida, fazem-na 

(1) Paul Rivet e R. Verneau1 Ethnographie ancienne de l'E 'quateur, 144 
ee¡., Parl1, 1911, 
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es talar a f ór~a de água fria. Diorite, diábase, 
gneisse, quartzo, basalto e granito eran1 o 1naterial 
co1n que os tupís f abricavam os 1nachados. 

Os machados semi-circulares ou f al catos, 
ta1n~én1 chamados de crescente, sao típicos do 
Brasil e encontrados em quasi todas as regióes 
habitadas pelos tupí-guaranís. Ladislau N1eto 
informa que os caciques jurunas exibia1n-no por 
ocasiao de suas festas (1). 

Na fabrica~ao das facas, raspadeiras e lan
cetas en1pregavan1 os tupís, alén1 da pcdra, dentes 
de porco do mato (2), cascas de ostra (3) e bam
l>ús (4). 

Os n1achados semi-circulares era1n ar1nas de 
guerra, cu instrumentos votivos; os de outras for-
1nas servia1n, sobretudo, para abrir ro~ados e 
aba ter árvores. Ref erindo-s.e aos na111biquaras, 
diz Roquette-Pinto: "Para derribar u1na árvore 
de certo porte, con1 tal instrumento, ajuntam-se
lhe ao redor diversos machadeiros; o lenho, f usti
gado pela pedra, cede mais depressa do que se 
pensa" (5). Outro processo é es1nagar bem a ma
deira, gra~as aos golpes do instrurnento, deixá-la 
murchar, e, em seguida, atear fogo ao caule res
sequido (6). Assim f aziam os nossos tupís. 

Em ?utra parte deste trabalho, já tive
mos· enseJo de lembrar que, apesar de sua analo-

(l) L. c., 490. 
(2) Staden, l. c., 141 ; G. S. de Sousa, l. c. 253; Cardim, l. c., 179. 
(3) G. S. de Sousa, l. c., 164. 
(4) Métraux , La civ. mat., 99. 
(5) Rond., 245. " Agora mesmo, os machados de pedra nilo existem mais 

na Serra-do--Norte ; cada indio já possue machado de a<;o. Riem,se até os nam, 
biquaras daquele venerável instrumento que, há dois ou trés anos, era elemen, 
to fundamental da sua vida , derrubando me/ e fa;endo ro(ados" (l. e,, 19). 

(6) Stradelli, l . e,, s7s. 

• 
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gia com os objetos paleolíticos e neolíticos da Eu
ropa, nao se presta o nosso material de pedra a 
nenhuma base para classifica~óes típicas ou cro
nológicas ao gósto da arqueologia clássica. Rai
m undo Lo pes já chamo u a aten~ao para o fato de 
ser o instrun1ental lítico a1nericano mais propria-
1nente alisado, do que polido. urna vez que o ca
lhau se ofercce ao operário bastante arredon
dado (1). Paul Sarasin acaba de rebater van
taj osamente "la fantá~tica suposición de que 
existiera en Patagonia un período paleolltico y 
pone en quicio el 1Jerdadero significado de los 
instrum~nfos que. - sin conocimiento cabal de la 
técnica que preside la con{ ección de los similares 
europeos, - fueron considerados como de igual 
valor mor/ológico e cronológico" (2). O mesmo 
podemos dizer em rela~ao ao Brasil. Nao houve 
mesmo entre nós, como o notou S. Fróis Abreu 
(3) '· urna fase paleolítica nitidamente separada 

de outra, a neolítica: houve predo1ninancia da 
p~dra polida porque, "na n1aioria das regióes ha
bitadas pelo homem,. as rochas se prestavam mais 
a f abrica~áo do material por desgaste do que por 
percussao,,. Com razao observa Métraux que a 
civiliza~áo tupí-guaraní caracteriza-se sobretudo 
pela preponderaneia da madeira e do osso re-

, ' 
presentando a pedra, na maior parte dos países 
habitados por esses indígenas, papel S·ecundário. 
Os objetos de metal encontrados entre os guara-

(l) "Pontas de silex lascado no Brasil", em &l. do Mus. Nac. do Rio
de-Janeiro.• 111 IS e seg., 1927. 

(2) Vignati, l. c., 105 
(3) "A importancia dos sarnbaqufs no estudo da prehistória do Brasil", 

em Rev. da Soc. de Geog. do Rio,de,]aneiro, XXV, 11 , 1932. Cf. Simoens da 
Silva, Pontos de contacto das civiliza(Oe! Prehistdricas do Brasil e da Argentina 
com os pafses da Costa do Pacífico (Mem. apre. ao XVIII Cong. de Amer. Rio 
1919) . ' 

1 

... 

.. 
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nis do Paraguai, p. e., eram de procedencia andi
na ou peruana; como os dos omáguas provinham 
da Colombia ou das Guianas (1). 

Relativamente aos ges, sabemos que os boto
cudos e coroados usavam machados de pedra en
cravada entre duas lascas de pau e presa na madei
ra por liames embebidos em cera (2). Os tapuias 
nordestinos possuiam machadinhos de m ao, de 
comprido cabo, que serviam de arma de guer
ra (3). A meia-lua, engastada, nao era desco
nhecida dos chavantes e cherentes (4). Os craos, 
além do mach.ado de pedra encabado, usam facas 
de lascas de pedra ou de taquara e raspadeiras de 
f~agm~ntos de. búzios e conchas (5). Os antigos 
a1mores tosqu1avam-se "com urnas canas" (6). 

Os carirís possuiam machados de sílex, de 
longo cabo. A fabrica~o da acha semi-circular 
era, por esses indígenas, acompanhada de cere
monias místicas: os teremembés, v. g., tinham o 
"costume mensal de velar toda a noite fazendo 
seus machados até ficarem perfeitos, em virtude 
da surpersti~ao, que nutriam, de que, indo para 
a guerra armados com tais instrumentos, nunca 
seriam vencidos, e, sim, sempre vencedores" (7). 

k) Instrumentos musicais. - Um dos instru
mentos musicais mais importantes, entre os tupí
guaranís, era a trompa ou buzina bélica, "da gros-

(1) La ci11. mat., 2S6 e seg. 
(2) Wied;Neuwied, 1. c., 11, 3S ; Eschwege, l. c. , 1, p. II . 
(3) Herckmans, l . c., 282. • 
(4) Fr. Rafael de Taggia, " Mapa dos lndios cherentes e chava ntes" etc 

em R. T. , XIX, 121, 18S6. ' ., 
(S) T . Sampaio, " Os crat>s••, cit .. 1S4. 
(6) G. S. de Sousa, l . c.,. SS. 
(1) E'vreux.' , c., 127. 
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sura e comprimento de metade de u1n dardo, 
mas com quási pé e 1neio de largura na extremi
dade inferior, como um oboé" (1). "Alguns (acres
centa Léry) trazem pífanos e gaitas feítas de os
sos dos bra~os e pernas dos inimigos, que mata
ram e comeram, e com tais instrumentos nao ces
sam em caminho de tocar, para incitar o bando 
guerreiro a fazer outro tanto com os adversários, 
contra os quais se dirigem" (2). A corneta de 
osso hu1nano dava-se o nome de memí ou membí 
(os romanos, como se sabe, chamavam a flauta de 
tibia, em len1bran~a de sua orige1n). H. Sta
den fala em trombetas "feítas de caba~as" (3). 
Gabriel Soares de Sousa e Simao de Vascon
celos descreve1n os instrumentos musicais fa
bricados de búzios : "nao há barco que nao tenha 
um, nen1 casa de indios onde nao baja tres ou 
quatro". 

O tambor era outro instrumento conhecido 
dos tupí-guaranís (4); os amoipiras manufatu
ravam-no cavando ao fogo o tronco das 1.rvores. 
A toada do instrumento devia ser um pouco 
monótona, porquanto Gabriel Soares de Sousa ob
serva que os indios náo dobravam as pancadas (5). 
O bordao de compasso, ou de ritmo, desses aborí
genes, - outra espécie de instrumento, - é assim 

(1) Léry, /. c., 2S4. 
(2) L . c., ~S4 . Cf. Ganda vo, l . c •• 138 ; G. S. de Sousa, l. c. , 347; E'vreux, 

l . c., 39. - Dtz Cardlm que os (odios fabricavam trombetas com o crtnio das 
on~s (l. c. , 38). 

(3) L. c., IS8. Deviam ser semelhantes As dos jurunas, com a caixa fel
ta de cabai;a e a boca a berta em uma das extremidades (K . v. d . Steinen Durclt 
Centra1'Brasilini, 244 e seg., Leipzíg, 1886). ' 

324
_ (4) Cardim, l. c., 339; Thevet, Les Singularitez, 195 ; G. S. de Souaa l . c., 

(S) L. c., 324. - Embora o tambor fósse conbecido, h4 longos anos nas 
Guianas, julga Métraux que ~se instrumento é entre os tupinambá1 de o;i¡em 
andina (La cill. mat., 224). ' 
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descrito por un1 dos an ligos cronistas: "urna cana 
de seis a sete pahnos de comprido, e tao grossa 

. que cabe un1 brac;o, por grosso que seja, por den
tro dele; o qual canudo é aberto pela banda de ci
n1a, e quando o tangem váo tocando co1n o fundo 
do canudo no chao, e toa tanto como os seus tam
bores" (1). Os bordóes, aliás de vários tipos, pos
suia1n propriedades mágicas. Quando a lua, na 
estac;áo hibernal, aparecia no céu envólta em 
nuvens rubras, diziam os tupís do Maranhao que 
ela estava senda perseguida por certa estr·ela, a 
iauare, ou o cao. Nessa ocasiao, os hon1ens to1na
vam os seus cacetes, con1 os quais, voltados para 
o alto, batiam o solo, exclamando: - Meu pai 
grande, sé bom, sé bom (2) ! Métraux deu-nos um 
estudo especial a respeito desse instrumento: "Le 
baton de rythme. Contribution a l'étude de la distri
bulion des élé1nents de culture d'origine mélané
sienne en Amérique du Sud", em Journ. de la Soc. 
des Amér., XIX, 1927. Sua distribulc;áo, segundo 
o notável indigenista frances, é setentrional (nor
te do Amazonas). N ordenskiold procuro u de-
1nonstrar que as tromhetas de e1nbocadura late
ral tinham sofrido a influencia das culturas n·e
gras, só sendo proprian1ente indígenas as de bo
cal situado nas extremidades, - hipótese, aliás, 
contrariada por Métraux. 

Quando dansavam, os tupinambás punham 
nos pés "uns cascavéis de certas ervas da f eic;ao 
de castanha" (3). 

(1) G . S . de Sousa, l. c., 347. 
(2) Abbeville, l . c., 365. - Como instrumento musical. o bastio de com

passo existe entre os calnguás e apapocuvas. 
(3) G. S . de Sousa, l . c. , 315; Léry, l. c., 186; Thevet, Les Síngularitn, 

174 ; AbbeviJJe, l . c. 319 e 320. 

Os Indígenas do Nordeste 149 

Resta-nos f alar do inaracá. Trata va-se de um 
chocalho feíto de cabac;a, que se assemelhava, no 
tamanho, a un1 ovo de avestruz, ou a um meláo
zinho óco, cheio de milho miúdo, de graos ne
gros, ou de pedras, atravessado por um pau. O 
pau servia de cabo, o qual os indios, nas festas re
ligiosas, pintavam de vermelho e adornavam de 
plumas multicores (1). Abria-se na abóbora um 
orif ício "a guisa de boquinha" (2). 

A flauta de Pan, usual entre os guaraiús, ju
runas, chipaias, au~tós, parintintins e omáguas, 
era desconhecida das tupinambás, ou seja, dos tu
p.ís do litoral! brasileiro. Métraux, ba&eado nos 
estudos de N ordenskiold, acredita que esse elemen
to cultural é de origem andina e de data recente. 
A syrinx, entretanto, que se supoe geralmente ter 
vindo da Melanésia, seria, no dizer de K. G. Iziko
wítz, um elemento nativo na América "s'il était 
prouvé que les f lúts de Pan a ligature simple sont 
les plus anciennes" (3). 

Os ges conheciam as flautas de taquara, com 
orificio para sópro nasal de uso feminino (boto
cudos, caingangues, apinages); as gaitas de folhas 
verdes, os apitos e os bastóes de ritmo (botocudos, 
caingangues); o maracá (caingangues, coroados, 
aveicomas, craós); "as trombetas" ou buzinas (craós, 
caingangues) (4). "Les instruments de musique des 

(1) Léry, l. c., 186 ; C . S . de Sousa, l . c. , 324; Abbeville, l. c., 48; The
vet, Les Singularitez, 223 e 224 ; Staden , l. c. , 153 e 154. - Os ovos do mu
tum substitufam, muitas vezes, o milho ou os graos negros (Cardim , l. c., S5 e 56). 

(2) Staden, l . c., 153. 
(3) "Les instruments de musique des lndiens Uro-Chipaya", em Rev. dt 

lnst. dt Etn. dt la Univ. Nac. de Tucumdn, II , 284, Tucumán, 1932. A p. 288, 
mapa de distribul~io dos diferentes tipos de ligadura das flautas de Pan. 

(4) Wied-Neuwied, l. c. , ll , 15 e 42 ; H . v. Heriing, "Os botocudos do 
Rio Doce", cit., 45 ; Anibrosetti , " Los indios Kaingángues", cit., J3t8; Roquette 
Pinto, Rond., 280; Manizer, l . c., 270; T. S . Sampaio, "Os cra6s", cit., 155. 
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Kamakan que nous counaissons, sont: une sorte de 
chapeau chinois dont les clochettes seraint rempla
cées par des sabots de cerf, de: pécari et surtout de 
tapir, percés et enfilés sur un fil de colon. lis agi
taient cesi breloques qui, bien sécheés et polies, fai
saint entendre une sorte de tintement avec lequel 
ils mCirquaient le rythme de leurs danses. Pour 
scander celle.s-ci, ils avaient aussi le maracá ou 
sonnaille, c~est-a-dire la calabasse emmanchée avec 
des pierres a l'intérieur" (1). 

Observa Artur Ramos que foi a imitar os ruidos 
da natureza, ou para marcar o ritmo dos rnovimen
tos das dansas religiosas e guerreiras, que o homem 
elementar inventou os instrumentos musicais. Um 
dos mais primitivos seria o tambor (instrumento 
membranof one) (2). Entre os indígenas do nor
deste (tupís, tapuias), nao existiam os instrumen
tos cordofones. O arco musical, encontrado entre 
algumas tribus ges, foi provavelmente introduzido 
entre esses indios pelos negros (3). 

/) Traje, adornos. - Veja-se o que escreve
n1os em outra parte deste trabalho. 

m) U so da borracha. - Entre as comunida
des túpicas, só os omáguas, auetós, guaraiús e chi
riguanos empregavam o latex de certas árvores na 
fabrica~ao de objetos vários. 

n) M óveis, etc. - Veja-se H abita<;áo. 

o) Embarca<;oes. - Veja-se Comércio, tran1-
porte, navega<;áo. 

(1) Ploetz, l. c .• 180. 
{l) O Negro brasileiro, 161, Rio, 1934. 
(3) Mttraux, "La Indiens Kamakan", 260. 
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p) Cer<i.mica. - A forma dos vasos fabrica

.dos pelos tupís do litoral brasileiro eram as mais 
variadas: "potes e grandes vasilhas de barro para 
f azer conservar a bebida do cauim, e tambem pa
nelas redondas e ovais, frigideiras medianas e pe
quenas, pratos e outra espécie de vaso de baITO, 
que nao é bem lisa por fora, mas é tao perfeita-
1nente poli<la no interior, e tao co1npletamente vi
drada com certo licor branco, que endurece, que 
nao é possív·el aos nossos oleiros de cá prepararem 
n1elhor as su as lou~as de barro" (1). 

Cabia as n1ulheres a fahrica~ao olar, cuja té
cnica ainda boje poden1os surpreender entre os chi
riguanos : "Tiran1 o barro e o amassan1, (diz 
I-Ians Sta den, falando dos tupinambás), dele fa
zc1n todas as vasilhas que querem; deixa1n-nas 
secar por algum te1npo, e sabem pintá-las bem. 
Quando quere1n queimá-las, emborcam-nas sobre 
pedras e a1non toan1 ao redor grande por~áo de cas
cas de árvores, que acenden1, e, com isso, f ica1n 
quein1adas, pois que se lornam brasas, como ferro 
q~e~te" "(~). Acrescenta Léry que esses selvagens 
d1lu1an1 llntas pardacentas" e tra~avan1 a pincel, 
na Jou~a, nun1erosos desenhos, "co·mo ra1nagens, 
lavores eróticos", principaln1ente nas pe~as onde 
guardavarn farinha e outros 1nantimentos; as fi
guras dif eria1n urnas das o u tras, pois nao possuiam 
1nodelo. Muilas vezes o forno de cozer a lout;a 
consistia e1n urna cova. Os vasos destinados 
as bebidas f er1nentadas era1n geralmente de notável 
din1ensáo (3). Ladislau Neto, Paul Ehrenreich, H. 

(1) Léry, l . c., 302. Cf. AbbeviUe, l. c., 356. 
(2) L . c. , 145. 

(3) Léry, '- c. , 200 ; G. S. de Sousa, l. e_, 320 ; Cardim, l . c. , 183. 

• 
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v. lhering e numerosos outros autores estudaram a 
ceramica exumada em várias jazidas arqueológicas 
da zona costeira do Brasil. Métraux, de acordo com 
esses estudos, assim caracteriza a lou~a guaraní: 
a) fabrica~áo pelo método "au colombin"; 2) fun
do, em alguns casos, obtido "en enroulant les bou
dins d'argile antour d'une pi~rre conique"; 3) po
limento efetuado a custa de um simples calhau; 
4) asa raramente existente, o que 1nostra a pouca 
influencia da civiliza~ao andina; 5) bordo supe
rior, en1 certos potes, perfurado por dois orifi
cios. 

No quadro da pagina seguinte, Métraux re
sume a técnica da ceramica tupí-guaraní, por onde 
vemos que os caracteres mais comuns sao a 
pintura e o verniz. 

A ceramica era desconhecida entre os ta
puias do nordeste brasileiro. A olaria encontra
da entre os ges a tuais mostra ser de origem rela
tivamente moderna e, ainda boje, caracteriza-se 
pela técnica rudimentar, pela simplicidade das 
formas e pela ausencia das grandes cubas desti
nadas as bebidas (1). 

O mesmo já nao podemos afir1nar e1n rela
~áo aos carirís. Quando Marcgrav fala em 
urna ou outra panela de barro ref ere-se, tal vez, 
aos carirís, em nossos dias insignes oleiros. A 
técnica dos carirís é assim descrita por um au
tor: "A todos os vasos dáo principio em cima 
duma folha de bananeira sobre o joelho; depois 
assentam-nos num prato grande pulverizado de 
cinza, sobre o qual acabam de lhe dar a forma e 

(1 ) Ploetz, l . c., 171/173. 
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TÉCNICA DA CERAMICA TUPÍ,GUARANÍ 
. 

ELEMENTOS CULTURA IS 

TRI BUS OU 

COMUNIDADES Pin, lmp~ 
Ver, En, Hemisfe, SOeS di, Asas tura gitais niz gobo riddade 

Tupinambás + + - + - -.. 
Guaranís. + + - + + - ·· . -
Cainguás . - - +? . 

- - -
Chiriguanos . + + + + • - -
Guaraiús . - - - - - + 
Pausernas. - - - - - + 

. 
Jurunas. . -? - - - - -
Chipaias + - - + - -
Curaias - - - - - -
Ta pi rapés - + - - - -
Apiacás + - - - - -
Omáguas . + - - + - -

. 

Cocamas . + - - + + -
. 

Oiampís + ? - - - - -

" 

o enfeite. Elas mesmas (re/ere-se as malheres) 
procuram, acarretam, amassam o barro, e váo 
buscar a lenha para no sábado a noite cozerem a 
ob:a da semana, em grandes fogueiras num ter
~e1r,o~ sem que os maridos lhes deem o menor ad
Jutor10 ". 
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E' verdade que os xurucús de Ararobá (Per
nambuco) possuiam urna técnica olar muito primi
tiva. Mas, Nimuendajú acredita que esses indíge
nas formam um grupo aparte e de classifica~o 
difícil. 

q) Fia~ao, tecelagem, tran9ado. - Entre os 
cronistas antigos, Léry é o único a descrever o 
modo de fiar dos nossos tupinambás: "Depois de 
tirarem os casulos, em que se cria o capucho, o 
estendem con1 os dedos, sem aliás o cardar, como 
achna disse, descrevendo a planta produtora do 
algodáo, e reüne1n e1n pequenos acervos junto de 
si, no chao ou sobre qualquer objeto; e porque 
nao usa.in de rocas, con10 as mulheres européias, 
o seu fuso consiste em um pau redondo, da gros
sura de um dedo e do comprimento de quasi um 
pé, co1n un1 trincho de n1adeira da mes1na gros
sura nele atravessado: liga1n o algodao na parte 
mais comprida do- <lito pau, e depois, rodando-o 
nas coxas e soltando-o da máo, como fazem as 
fiandeiras COlll as Illa~arocas, volteando assiin es
SC rólo con10 un1a grande carrapeta no meio da 
casa ou en1 qualquer outro lugar, f ormam nao só 
fios grosseiros para fazer leitos (redes), mas, tam
bém, f ios delgadíssin1os e be1n torcidos" (1). Fro
din e Nordenskiold, citados por !\1étraux, clas
sificam esse modo de fiar dos tupinambás de 
método bacairí. Os guaraiús empregam a técnica 
dos boro ros. Os f usos dé extren1idade superior 
provida de um crochet ou bojo existem entre os 
cainguás, chiriguanos, guaraiús, tapirapés, auetos, 
apiacás, 1nundurucús, maués e parintintins. 

(1) L. c., 300 e 301. 
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Fusos do tipo b acairl, usados pelos chlrfgnaoos (apud 
Métraux, " E'tudes sur la civlllsation des lndlens Chi

riguano" , cit., 434). 
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Vários autores referem-se a fabrica~o de 
cordas entre os tupís litoraneos, construidas coro o 
algodáo (como as mu~uranas), ou com outras fi
bras vegetais (1). As linhas dos anzóis eram fei
tas de tucum. Provavelmente, a maneira dos 

(1) Staden, l. c., 162; Ury, l . c., 189; Gandavo, l. c., 138; Cardim, l. c. 15. 
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selvícolas da Serra-do-Norte, ésses indios con
servavam as pelotas de algodao em envoltórios de 
folhas. 

Os tupís litoraneos (oriente, nordeste) desco
nhecia1n a tecelagem, embora esta já tivesse dado 
os seus prin1eiros pass os, como pro va a man uf a
tura: 1) de "fitas como passamanes ", algumas tao 
largas que serviam para enastrar os cabelos; 
2) de ligas com fios de algodao, de tal modo teci
das e unidas que pareciam "urna só pe~a"; 
3) de charpas de carregar as crian~as (1) ; 4) de 
redes. "Para fabricar os Ieitos de algodao, que 
os selvagens chamam inís, as mulheres tém teares 
de madeira, os quais nao sao horizontais, como os 
dos nossos tecelües, nem tém tantos 1naquinismos, 
mas .sao perpendiculares e levantados até a altura 
delas. Depois de urdirem a seu modo. come{!am a 
t,ecer as redes pela parte inferior do tear: urnas 
sao a maneira de renda ou de redes de pescas, e 
outras de te~ume apertado, como brim grosso. Estas 
redes sao pela maior parte do compri1nento de 
quatro, cinco ou seis pés, e da largura de urna bra
~a mais ou menos; tém duas argolas ou do is pu
nhos também feit9s de algodao, nos quais os sel
vagens atam cordas para amarrá-las e suspende
las no ar em paus fronteiros expressamente infin
cados para isso em suas casas n (2). Foi o uso do 
algodao, aliás, que deu a esses indios tao notável 
desenvolvimento a plumária (3). J á os tupís do 
sul, ou guaranís, estavam mais avan~ados na arte 

(J) Abbeville, l. c., 356; Pigafetta (apud J. F . de Almeida Prado, l. c., 178 
e 179). - Cardim afirma que a charpa tinha o nome d e tip6ia (l . c., 170 e 310); 
tipóla era, também, urna espécie de camisa sem mangas, "verdadeiro saco com 
os furos precisos para passar a ca~ e os bra~os" (in Sta den, l. c. 132), 

(2) Ury, l . c. , 301. Cf. Gandavo l . c., 129 e 130. 
(3) Ralmundo Lo~ (ootas il Rond~nia, p. 250). 

.Mulhcr tupi do nordeste, segundo Eckhout, pintor holnndes da 
época nassOYiana. Pcrtcnce ao l\Iuscu Nacional d e Copcnhague. 
Rrproduzido através da obra d e l\létraux (La civilisation ma
térielle, cit., 21!}) . Cnractcr ístico é o panacÚI oblongo, que l eva 

a india a cabe1,:a. 
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da tecelage1n e, ainda hoje, os cainguás, os chiri
guanos, os jurunas, os chipaias e os oia1npís lavra1n 
excelentes tecidos em teares do tipo aruaque (1). 
Foram os aruaques, de-fato, que introduziram a 
tecelagem entre algumas tribus tupí-guaranís. 

Os balaios, cestos, samburás, urupemas, far
dos, etc., usados pelos tupís da costa, eram f abri
cados con1 o timbó ou outras fibras téxteis, com 
que ta1nbé1n atavam esses indios seus tetos de 
paln1a (2). O cipó, por sua contextura, tinha mes
mo a aparencia do junco. Marcgrav, referindo
se provavelmente aos tupís do nordeste, cscreve : 
"Canistra faciunt ex foliis Palmre, & appellant Pa
tiguá: in his recondunt quicquid habent. Alios quo
que prrelerea habent corbes ex arundinibus concin
natos. Hanc suppellectilem generali nomine vocant 
Cara1nemoa. Ex virgultis quoque conficiunt corbes 
oblongos satis amplos, quos capite porlant impletos, 
vocant Panacu" (3). A técnica empregacfa nos pa
nacús pelos tupís do nordeste (segundo o quadro 
de Eckhout) pertence ao tipo ou grupo a que Max 
Schmidt dá o nome de Palmblattflechterei (4). 

A r espeito da arte do tran~ado entre as demais 
tribus tupí-guaranís, cf. a vasta bibliografia cita
da por Alfred Métraux a p. 252 de sua obra La. ci
vilisation matérielle des tribus Tupi-Guarani (Pa
rís, 1928). 

No quadro adiante ternos urna vista de conjunto 
dos elementos culturais, que se relacionam com a 
técnica da tecelagem, etc. : 

(t) Métraux, La ci11. mat., cit ., 230 e seg. 
(2) G . S. de Sousa, l . c., 168, 221 , 222, 294 e 319 ; Abbeville, l . c., 328 e 

356 ; Nieuhofs (apud Métraux, La ci11. mat., cit. , 248} ; Léry, l . c., 303; E'vreux. 
l. c., 20. - Da carapa~a dos tat<is, faziam os tupinambás cestinhos ou carame
mos (Léry, l . c., 209). 

(3) L . c. , 272. 
(4) Cf. Rondónia, 278. · 

' 
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Parece que a tecelagem nao era conhecida e ntre 
algumas tribus ges (os tapuias do nordeste, p. e.). 
Ao contato, porém, dos tupis, vamos encontrá-los 
já de posse da rede, em oposi~ao ªº que afirma 
Morisot, em nota a Relation du voyage de Roulox 
Baro (1). E. Herckmans observa que os tapuias 
acendia1n fogueiras e, ªº longo delas, suas redes; os 
anciaos eram transportados também nesses uten
silios (2). Knivet surpreendeu os guaianás carre
gando provisoes e1n f ilets (3). E Gabriel Soares de 
Sousa, :referindo-se aos tapuias do interior da Baía, 
observa que esses selvícolas andavam com os cabe
los "enastrados com fitas de fio de algodao"; as 
mulheres, demais, cingiam-se com franjas do mes
mo vegetal, cujos cadilhos eram tao longos que 
bastavam para "cobrirem suas vergonhas" ( 4). A 
fia~ao, todavía, er a a mais rudimentar possível, pois 
nao conheciam os tapuias o fuso, co1n exce~ao de 
um ou outro grupo (os camacás v. g.). 

As cordas e r edes para o transporte de objetos, 
ou inanlimentos, ainda hoje constituem a indústria 
característica dos botocudos (fibras de tucum ou de 
caraguatá, curtidas na água) (5). Nao menos ca-
racterística é a técnica empregada pelos referidos 
indígenas na fabrica~áo das cordas, a qual Manizer 
descreve com admirável flagrancia e preci
sáo (6). 

(1) P . 273 (apud "Sóbre alguns antigos retratos", de P. Ehrenreich, cit. 40). 
(2) L. c., 283 e 286. Cf. Laet, Hútorie oft j aerlijik Verliael, etc., 401, Lei-

den, 1644 (c:pud E hrenreich, obra acima cit., 39). 
(3) L . c., 247. 
(4) L. c., 3,l. 
<'> Wied .. Neuwied, l . c., 11 , 20. 
(6) L. c., 2.SS. 
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A tecelagem, conseqüentemente, nao era conhe
cida dos ges. Conhecem-na, boje em dia, os cain
gangues e os aveicomas, mas por influéncia exótica. 
O tear avcicoma, aliás, é rudimentar e de um tipo 
difer ente do usado pelos tupí-guaranís. 

A r espeito do tran~ado ge quasi nada se sabe. 
Os caingangues, os aveicomas e os guaiaquís, toda
vía, usam balaios revestidos interiormente de cera 
virgem (1), - os primeiros passos, sen1 dúvida, na 
arte da ceramica. L·en1bremo-nos que os motivos 
ornamentais da industria olar marajoara sao de ori
gem plectónica, segundo a teoria de Heloisa A. 
Torres (2). 

Quanto aos carirís, as informa~oes sao ainda 
n1 ais parcas. A exemplo dos ges, esses índios trans
portavan1 os velhos em redes, em cuja f ahri
ca~iio eram, outrosim, excelsos (3). "Tapuyre Ca
riri ( diz Marcgrav) duodecim ve/ quatuordecim 
pedes longa faciunt . sex ve[ septem ampla, ita ut 
quatuor homines siniul in eo cubare pos.<;int". 

11. A habita~ao e o mobiliário 

As aldeias dos tupís do litoral brasileiro, e, con
seqüentemente, as dos indios do nordeste eram 
verdadeiras acrópoles, erigidas em sitios eminen
tes -e arejados, na vizinhan~a dos rios, rodeadas de 

(1 ) Simoens da Silva, A tribu caingangue. cit., 20 ; J . M . de Paula . l. c .• 125; 
P . F r. Vogt (apud Ploeti , l. c., 178). - S6bre a técnica da fabrica~o do¡ 
ce1tos, cf. Saint.-Hilalre, Viagcm as nascentts do río S . Francisco t peta prorincla 
dt Goia.i, 11, 121, Sao Paulo, 1937 (refere-se aos calap61). 

(l ) "Ced mica de M;araj ó", em R. P., XXXIII . IS7, 1935. 
(3) P. Ehrenreich , -•s obre alguns retrat os", cit., 40. 
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Aldein dos t upis do lit-0ral brasileiro (segundo 
H. Staden) . 

matas e terras férteis (1). Segundo parece, a el~i
~áo das alturas subordinava-se tambén1 a u1n prin
cipio estratégico. Os jes.uitas, qu~ !ldquir~ram. !ªm!l 
de ·entendidos na mane1ra de er1g1r alde1as, nao f1-
zeran1 outra coisa senáo seguir a experiencia dos 
selvícolas: as missoes da Companhia assentavam, 
em geral, em antigas taperas indígen~s. 

(1 ) G . S. de Sousa, l. c., 310 ; Staden, l . c., 134 e 135. - O mesmo co~ 
turne entre os nambiquaras (A. A. Botelho de Magalhlles, Pelos sertoes do Brasil , 
Ul, Porto-Ale¡re, 1930). 
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As malocas quadrangulares, com "duas bra
~as de altura", "mais ou menos catorz·e pés de 
largura e uns cento e cincoenta de comprimento" 
(1), em número variável entre quatro e dez (2), 
estavam dispostas em torno de um páteo (ocara), 
geralmente quadrado (3), o qual, na expressao 
de um autor, r epresentava o forum destinado 
as atividades religiosas e sociais do grupo. Edifi
cavam os tupís primeiramente a arma~áo, consti
tuida de grossos esteios, atravessados por ti
rantes, que ligavam com cipó, cobrindo os in
tervalos con1 palha ou "taipa de miio" (4). Vi
nha, por fim, o teto, abaülado, feito de ripas 
e foJhas de pindoba, ou de outra qualquer pal
meira (5) ( estraídas, quando ainda bem tenras). 
Observa Gabriel Soares de Sousa . que essa palha 
no verii.o era fria e no inverno quente, sen do urna 
cobertura mais sadia que a telha, "se nao fora o 
perigo do fogo". Nao permitía, demais, a pas
sagem da chuva, e, vista do interior da oca, lem
brava um tecido bem disposto e arranjado (6). 

(1) Staden, l. c., 13.5. - As dlmens0es varlam de acl>rdo com os autores : 
"26 a 30 p& de largura, e 200, 300, 400 ou 5oo¡de~comprimento" (Abbeville, l. c., 
211 ) ; "casas mui compridas, de duzentos, trezentos, ou quatrocentos palmos, e 
cincoenta em largo" (Cardim, l . c., 306); "comprimento de 80 a 120 paS90S", 
"mais de 60 passos de comprimento" (Ury, l. c., 255 e 299). Na carta a d . Ma
nuel, P. Vaz de Caminha, escreve : "haverá nove ou dez casas, as quals dlziam 
que eram t ao compridas, cada uma, como esta nau capit4nea" (l. c., 9.5). 

(2) Gandavo, l. c., 126; Abbeville, l. c., 211 ; Staden, l. c., 135 ; Caminha, 
l . c., 95. - Paulmier de Gonneville, referindo-se aos Indios do sul do Caprl
c6rnio, fala exageradamente em "hameaux de tf'ente, quarante, cinquante, quatre
vingt cabanes" (apud Almelda Prado, l. c., 173). 

(3) Abbeville, l . c., 21 t. Cf. a grav. de Staden, A p. 136 e G. S. Soares 
de Sousa, l. c., 310. 

(4) Cardim, l. c., 307 ; Femandes Gama, l. c., 1, 33. 
(S) Nóbrega, l. v., 99; Cardim, l. c., 169 e 307; Gonneville (apud Almei

d~ Prado, l. c., 173) ; G. S. de Sousa . l. c., 310 e 331 ; Gandavo, l . c. , 126; Ca
mm!1a, l. c. , 95 ; Léry, l. c., 255 e 299; Thevet, Les Singularitez ., cit., 222 ; Ab
~vil.le , l. ~·· 21 l. - Alguns fndios fabrica vam urna espécie de esteira, que sub
st1tu1a a p1ndoba (C. S. de Sousa, l . c., 222). Ainda boje os tapira~s conser
vam a forma do teto de colmeia, tfpica dos tupfs (Herben Baldus Ensaios de etno• 
logia bra.sileira, 282, Sao-Paulo, 1937. ' 

(6) Abbeville, l . c., 68, 
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P enetra va-se na casa por "duas ou trés portas 
muito pequenas e baixas" (1), que se f echavam 
com anteparos de palha (2); dentro nao existía 
nenhuma divisa o, n1as cada f amília ocupa va o seu 
"lan~o", marcado pelos "tirantes", deixando no 
centro um corredor livre ao transito. As redes 
estavam suspensas e1n "paus fronteiros expressa
n1ente infincados para isso em suas casas"; 
junto a cada r ede crepita va urna f ogueira, desti
nada a proteger o dono dos mosquitos ou do frio 
(3). E també1n contra os maus espíritos, tanto que 
nao podia o mesmo dar um passo fora da cho~a 
sem levar o seu ti~ao hem aceso ( 4). Ha vi a a inda, 
no terreiro central, numerosas estacas, as quais se 
suspendiam redes por ocasiao dos conselhos ~u 
outras ce remonias públicas (5). Quando, todav1a, 
andavam em guerra, ca~adas e pescarias, ou em 
seus movimentos de ambulatórios, suspendiam os 
tupís esse utensilio entre duas árvores (6). 

A nao ser Gonneville (assim m esmo em 
referencia aos indios da costa m eridional do Bra
sil), nenhu1n autor afirma a existencia de chami
nés nas aringas dos tupinambás. Por isso mesmo, 
as suas casas, após algum tempo de uso, mostra-

'' . . vam-se "f.edorentas e afumadas : a prom1scu1-

(1) Cardim, t. c., 169 ; "e tinha cada casa duas p~rtas peq':'enas, urna 
numa extremidade, e outra na oposta" csaminha, ib., 95) ; tr~s port mhas, urna 
em cada extremidade, e outra no centro (Staden, l . c., 135). 

(2) Léry, l. c .. 255. 
(3) Cardim, l. c. , 166, 169 e 307; _Didlog?s cit ., 270 e 271 ; Loreto Co~to l. c. 

61 ; Sta.den, l . c., 135 e 137 ; Cam1nha, ib., 95; G:mdavo, l. c., 49 , L~ry, 
l. c., 299 e 301 ; G. S. de Sousa, l. c. , 310. 

(4) N óbrega, l . c., 99. 
(S) Abbevflle, l. c., 380; G . S. de Sousa , l. c., 32.S e 163. Cf. Congal• 

ves Tocantlns, l . c., 102 (rela tivamente aos mundurucws). 
(6) Ury, l. c., 301 ; Marcgrav, l. c., 272. 
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dade (1), as rédes apodrecidas pela urina ("por
que sáo tao pregui~sos que ao que demanda a 
natureza se nao querem levantar") (2)' a cac;a 
111oqueada, pendente do teto e a escorrer san_gue 
(3) , os despojos htunanos oriundos. do can1ba
lisn10 ou das matan~as ( 4), - tu do v1nha agravar 
a n1á hnprcssáo causada pela fulige1n. Devemos 
notar entretanto, que p·essoalmente a nossa india
da p;aticava alguns preceitos higienicos, como 
seja, banhar-se freqüentemente no rio, pentear os 
cabelos, lavar a boca após as refei~óes. As in
dias 1naranhens·es (afirrna Abbeville) lhnpavam o 
cabelo todas as n1anhas e ungiam-no com óleo de 
urucú: para tirar-lhe a gordura usavam "de urna 
raiz chamada uapacarí, a qual, n1olhada e aperta
da entre as inaos, produz urna n1assa branca, se
melhante ao sabáo" (5). Os tupina1nbás empre
gavam, també111, na lavagcm das redes, um sabao 
feito de certa cucurbitácea, que dividia1n e1n pe
dac;os, machucavam e batiam (6). O saboeiro (7) 
e o ananás (8) servia1n, do mesmo modo, para as 
lavaduras. 

As malocas abrigavan1, e 111. inédia, uns cem in
díviduos (9) ; as aldeias podiam contar até cerca 

(l) Cardim, l. .:., 307; S. de Vasconcelos, l. c., 51 do Liv. Prim. das 
Notfcias. 

(2) Cartas Avulsas, cit., 173. 
(3) Obras de ]oao Francisco L isbóa, J l, 210, Sao-Luis-do-Maranhio, 1865. 
(4) Cartas Avulsas, cit., 73 : "Depois fui a outras casas (diz Azpilcueta 

Navarro). cm as quais achci pés, maos, e cabe~as de homens". 
(5) L. c., 3 12. 
J6) Léry, l. c., 30 l. 
(7) Cardim, l. c., 67; cf. nota de Rodolfo Garcia a p. 127. 
(8) C. S. de Sousa, /. c .. 195. 
(9) Os dados variam muito. Cf. Nóbrega, l. c. , 99 ; Cardim, l . c., 307 ; 

Caminha, ib., 95 ; Stadcn, l. c., 135 ; S. de Vasconcelos, l. c., p. 51 do Lfo. 
Prim. das Notfcias; Pigafct ta (apud Alrneida, l. c., 176); Léry. l. c., 299. 
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de seiscentos habitantes (1). Logo que a terra se 
via eansada e rareava a cac;a, ou quando apodre
cia a palma das casas, os tupís migravam para ou
tras plagas; antes, porém, · destruiam e queimavam 
as edificac;oes, transportando apenas o m aterial 
mais importante (2). A aldeia mantinha o mes-
1no no me e nao dura va mais que seis anos. "Se 
lhes pergunlais (diz Léry) por que tao freqüente-
1nente r enovam as suas moradias, náo tem outra 
resposta s·enao dizer que, n1udando de ar.es, pas
san1 melhor e que, se fizesse1n o contrário do que 
fizeram seus avós, n1orreriam depvessa" (3). Em 
viagens de1noradas, ou e1n suas campanhas ci
negéticas, construiam os tupís choc;as provisórias: 
quatro paus cobertos de palha. As dos aborí
genes do nordeste eram mais rudimentares, se 
acreditarmos na informa~o de Marcgrav. 

Tipo de habita~ao característica dos tupís da 
costa antártica do Brasil era a maloca recoberta 
de cascas de árvores. 

Conta H. Staden que os tupinan1bás costuma
va1n elevar, em tórno das cabanas, forlificac;oes 
construidas de troncos rachados, "A cerca (pros
segue o mesmo autor) costun1a ter brac;a e meia de 
altura, e fazen1-na tao junta que nenhuma flecha 
possa atravessá-la. Deixam urnas aberturas pelas 
quais atiram. Ao redor da cerca f azem outra cerca 
de varas grossas e compridas, porém nao as colo
cara muito perto urna da outra, apenas tanto a náo 
deixar passar um homem. Alguns deles tem o 

(1) Abbeville, l . c., 215. 
(2) Staden, l. c., 135 ; G . S. de Sousa, l . c., 310; Cartas Awb as, cit., SO 

e SI ; fr. V. do Salvador, l . c., 56 ; S. de Vasconcelos, l. c., p. 57 do Li11. Prim. 
das Notfdas; Abbeville, l . c. , 323 ; Ury, l. ., 299. 

(3) L . c., 300. 
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costume de espetar en1 postes, em frente a en
trada das palhoc;as, as cahec;as dos que foram 
devorados" (1). As caic;aras dos tamóios, segundo 
se depreende de um tópico de G. Soares de Sonsa, 
eram extraordinariamente fortes (2). 

l\1étraux resume no quadro da pág. seguinte as 
diversas f orinas de habita\!oes entre os tupí-gua
ranís (3), o qual reproduzimos com algumas emen
das e acrescentan1entos. 

A maloca tinha urna vasta distribui'.c;áo (exce
~ao dos tupís da hacia maranhense); do mesmo 
n1odo a cabana de plano retangular, que nao existía 
apenas entre os indios do Xingú, do Tapajoz e do 
baixo Madeira. O padre W. Schmidt, autor de 
u1na importan te obra sobre a civilizac;ao dos in
dígenas do continente· cis-ístmico (Kulturkreise 
und Kulturschichten in Südamerika, em Z. f. Et., 
Berlim, 1913), opina que a casa quadrangular é 
peculiar ao noroeste sul-americano e as vertentes 
oriental-andinas, gra\!aS as migra~oes tupi-gua
ranís; Métraux, todavía, considera duvidosa essa 
hipótese, urna vez que a ;casa quadrangular só por 
excec;áo se vé, hoje, no alto Amazonas (a maloca 
dos omáguas, p. e.). Por outro lado, Nor
denskiold demonstrou que a cho~a redonda ou 
oval pre do1nina justamente naquelas regioes re
feridas pelo p. Schmidt, única forma que o emi-

(1) L . c. , 136 e 137. Cf. jean Pa rmentier (apud Atmeida Prado, l . c., 19) ; 
"Entre o rio do Maranhíl'.o e o cabo de S. Agostinho encontram•se pavos dos 
quais alguns sao padficos e sociáveis, e outros conservam hábitos belicosos ... 
Suas ca sas e ro~s silo rodeadas de céreas." 

(2) L . c., 94. - Os portugueses adotaram a cai~ra em suas prlmeiras 
funda1;0es no Brasil. 

(3) La ci11. mat., cit .. 56. Cf. o texto, p. 53 e seg. Foram feitas duas cor
rigendas. Os tapira~s possuem tacanas (Herbert Baldus) ; os tupinambás 
tamb&n entaipavam os muros (Cardim). 
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nen te etnólogo escandinavo considera genulna
n1enle a111ericana. Note-se que as primitivas casas 
das esta~óes mesolíticas da Europa eram circu
lares. 

O mobiliário e os terens domésticos dos tupís 
do litoral oriental e nordestino (Brasil) nao eram 
tao sin1ples e modestos quanto o julgavam Lore
to Couto, Marcgrav e outros autores. Já tivemos 
ocasiao de estudar a complexidade de seas petre
chos culinários (pilóes, raspadeiras, machados, 
colheres, cuias, ·caba~as, samburás, panacús, pa
nelas, abanos, grelhas, urupemas, tipitís, paus 
ignígenos, etc.), assim como seus aparelhos de 
fiar ou tecer (fusos, teares). Veremos adiante em 
que eonsistia o mobiliário propriamente dito. De 
acórdo com os estados de Métraux, podemos dis
tribuir suas principais pe~as no quadro da página 
seguinte. 

A rede, como se observa, tem urna distribui
~ao universal, relativamente aos tupí-guaranís; 
quasi que se pode afirmar a mesma coisa em rela
~ao ao escabelo. As redes, algumas vezes, eram 
de um entran~ado ·tao justo que pareciam tecidos 
propriam€nte ditos. Assim acontecía entre os 
. tupinambás, os auetós, os guaraiús, os oiampis. 
'fribus havia que as confeccionavam de algodao 
(os tupinambás, os chiriguanos, os guaraiús, os 
jurunas, os chipaias, os pausernas, os amenajés, 
os guajajaras, os tembés, os tapirapés, os maués, 
os parintintins, os oian1pís); outras de fibras vege
tais co1n trama de algodao (os camaiürás, os aue
tó~, os mundurucús). Os omáguas e os. apiacás fa
br1ca~am-nas simultanearnente de algodáo e de ou
tras fibras téxteis. Os indígenas suspendiam-nas as 
traves ou paus, por 111eio de cordas presas aoa 
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punhos (1). O catre é um elemento exótico entre 
os chiriguanos e cainguás. De mistura com os mó
veis, es tavam as urupemas, os urús (cestinhos de 
tampa), os fusos, os teares, as talhas de água, os 
potes, os alguidares, as panelas. "Fora da cahana, 
depcndurada a urna ponta de caibro, via-se o 
tipiti e encostado a parede, mas deitado por ter
ra, o pila o (induá)" (2). 

I 'odos os velhos cronistas sao unanimes a res
pei to das tapuias: viviam no sertao e náo1 tinham 
" aldeias ncn1 casas ordenadas para vivere1n ne
las ", afir1na o autor dos Diálogos das Grandezas 
do Brasil (3). Suas habita~oes, por fór~a do no
n1 adismo, cram propriamente "abrigos" contra o 
sol ou as ch uvas, f citos de peles de vea do es ten
didas em quatro forquilhas (4), ou de folhagens, 
que as 1n ulhercs ar1navam sem ajuda dos homens 
(5). Há quem afirme mesmo que os antigos guaia
nás viviam em "covas ~elo campo debaixo do 
chao" (6), e, só no século XVIII, vamos encontrá
los 1norando em cabanas rudimentares semelhan
tes a toldos (7). Nos estados de Sao-Paulo e do 
Paraná ainda boje existem numerosas cavernas ou 
lapas, que, talvez, tivess.em servido de habita~áo 
a esses trogloditas. Em sua obra "Contrihution a 
l'ethnographie et a l'archeologie de la Province 
de Mendoza (R. A.)", em Rev. del l nst. de la Univ. 
N ac. de Tucumán, 13/ 16, Tucumán, 1929, Métraux 

( l) Léry, l. c., 301 ; Gandavo, l. c. loe .. 129 e 130. 
(2) Teodoro Sampaio. O tupr na geograf ía nacional , 151, Sio-Paulo, 1914. 
(3) P . 288. Cf. Gandavo, l . c .. 142 {relativamente a os a imorés) e Barlaeus, • c. 250. 

(4) F r. V. do Salvador . • c .. S4. 
(S) Herckma ns. l. c., 282 e 284. 
(6) G . S. de Sousa, l. c., 1 OO. 
(7) Teschauer, l . c., 343. 
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realizou interessante estudo da distribul~áo geo
gráfica das cho~as subterraneas ou semi-subterra
neas sul-americanas, cuja carta reproduzimos em 
seguida: 

40 

·•····· -·-···-··· 

Dlstrlbuicáo das casas subterrA.neas ou semt-subterrAneaa sul-amerlca-
nas (segundo A. Métraux) . 

1 ) Xuris (Cabrera). 2) Uarpés ou guarpes (Techo). S) Caup~ (l\o
drlgues do Prado). 4) Tslracuas (NordenskJOld) . 5) Matxtcuis (Azara) . 
~) Quichuas (Nordenskl6ld) . 7) Obacoatlaras (Cardim) . 8) Ouaranagua
~úa (Cardlm). ~) Piragui¡aquigues (Ga.rdlm) . 10) Guafan•• (G. s. 

de Sousa) . 
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Cumpre observar, todavia, que os maracás 
dos sertóes bai'anos, considerados ges, habitavam 
em " casas bem tapadas pelas paredes e armadas 
de pau a pique" (1). -

Na realidade, com raras excepc;óes, as mora
dias dos atuais ges sáo muito inferiores as de seus 
vizinhos os tupís. M. de Wied-Neuwied (2), A. d·e 
Saint-Hilaire (3), Debret ( 4), Canstatt (5), Tschudi 
(6) e outros viajantes deixaram inter~ssantes 
observa~óes a propósito da maloca dos botocudos, 
simples estacas fincadas em círculo e recobertas 
de f olhas de pindoba. Construiam, também, esses 
indígenas tapirís provisórios, - palmas plantadas 
na terra de modo que as extremidades pudessem 
ser ligadas e formassem urna espécie de cúpula. 
Tal forma de habita~áo foi substituida, em nos
sos dias, por simples abrigos ou guardaventos. 
Os camacás, na época da viagem do explorador 
frances J. B. Douville (1833-1835), possuiam ma
locas (7) ; do mesmo modo os monoxós. As ca
banas dos macunís eram baixas e acanhadas. 
Os purís viviam em verdadeiros abrigos. As 
casas dos coroados, a que se refere Teschauer, as
semelhavam-se a "uns ranchinhos miseráveis sem 
mais porta nem janela do que urna tosca táboa ou 
uns ramos de palmeira" (8). 

(1) G. S. de Sou51l , l. c. , S32. 
(2) L. c., Il, 19. 
(3) L. c., 11, 1S9. 
(4) L. c. 1, 41. 
(S) L. c. , 83 . 
(6) L. c., 11, 277. 
(7) Métraux, "Les lndiens Kamakan". cit . 151. 
(8) L . c., 296. 
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As aldeias craós nao passam de acampamentos 
pouco duráveis, constituidos por palho<;as humil
des e dispostas em círculo (1). As malocas dos che
r·entes erguem-s·e em "forquilhas de piassaba e pa
redes de taipa ou enchimento" (2) . A taipa, tam
bém empregada pelos atuais coroados, é certamente 
um elemento cultural exótico. 

A respeito das habita<;óes carirís quasi nada 
sabemos. Y. d'Évreux, todavia, informa que os 
teremembés eram "1nais vagabundos que estáveis , 
em suas moradias'', nao gostando "de fazer hor
tas, e nem casas", dormindo no chao e conduzindo 
consigo pouca bagagem (arcos, flechas, machados, 
um pouco de cauim, algumas cabac;as e pane
las). 

As principais informa~óes, enfim, relativa
mente ao mobiliário ge, podem resumir-se no es
quema da página 175. 

O catre, como se ve, é o elemento cultural mais 
comum as tribus tapuias; cumpre notar, entre
tanto, o seu caráter alienígena, observac;ao exten
siva, segundo parece, a rede (3). 

12. Comércio, transporte, navega~ao 

Em outra parte deste trabalho, ·tivemos oca
siáo de estudar co1no se iniciou o tráfico entr.e 
os amerindios e os colonos europeus, com notá-

(1) T. Sampaio, "Os craós", cit., ISS. 
(2) Urbino Viana, l. c., 41. 

(3) Devido A ignorAncia da rMe e da navegac4o, A ausbtcia de cer!mica 
e dos toldos de folhagem, Roquette.-Pinto considera que os fndios da Serra..do 
Norte apresentam característicos etonográficos próprios dos g~s-botocudos (Ron .. 
d8nia, cit., 309). 
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vel vantagem para os estrangeiros (1). Por um 
guizo davam quanfas pérolas tinham, diz Amé
rico Vespúcio, ref erindo-se aos caraíbas ou nu
aruaques das costas extremo-setentrionais do 
uosso continente antártico. As mercadorias 
constantes desse comércio incipiente eram facas, 
n1achados, espelhos, pentes, .tesouras, anzóis, en
xadas, contas e panos ordinários, que os frouche
ments trocavam por escravos, pau-brasil, pimenta, 
algodao, plumas, peles, óleo e animais silvestres 
(2). E' verdade que, concernentemente as armas 
européias, os indígenas acabara1n por prefe rir os 
seus arcos e flechas, muito mais eficazes e cómo
dos (3). 

Rela~óes 111ercantís existiam, também, entre 
os próprios selvícolas (plun1as, pássaros, colares, 
pedras verdes), mesmo quando se tratavam de 
tribus inimigas "O maracajá, carijó ou tupinambá 
(diz Léry, descrevendo urna dessas formas de si
lent trade), ou outro qualquer selvagem <leste paiz, 
sem fiar-se nem aproximar-se do goitacás, mostra
lhe de longe o que tem, quer seja foice, faca, pente, 
espelho ou qualquer outra mercadoria ou venia
ga, que traz, e dá-lhe a entender, por sinais, se quer 
trocar isso por outra coisa. Se o convidado, por 
seu lado, concorda, mostra-lhe em reciprocidade 
plumas, pedras verdes, que póem nos bei~os, ou 

(1) Vol. 1, cit ., 167 e seg. - Por wn a1finete ou espelho. os t upinambás 
davam grandes panacús cheios de frutas (Ury, l . c., 245). - Quando o tenen
te-coronel AmOcar A. Botelho de Magalhles esteve com os pareds, ensinou.-lhes 
o nosso sistema de pesos e med idas e o valor das moedas. "Havia gente incon
ciente (diz b se oficial) q ue vendía a os Indios a linha necessária para a fabri
ca¡;lo de uma tanga e comprava depois a tanga feita , por pre¡;o inferior ao da 
mattria prima empregada !" (l . c., 268). 

(l) E . Pinto, l . c. , 172/174. - O anapuró, p. e. , valia entre os {odios "dois 
ou trés escravos" (Gandavo, l . c., 111 e 112). Na época do padre Baltazar Fer
nandes (1567) "b6zios e contas" eram a moeda correntr (CArt4s A"'lsas. cit. , 
.f8S). 

(3) Ury, l . c., 253. 
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outras coisas das que tem no seu território, e co1n
binam o lugar a trezentos ou quatrocentos pés de 
distancia, onde o ofertante deposita em urna pe
dra ou peda~o de pau o objeto da permuta, e afas
ta-se para o lado ou para trás. Depois disto o goi
tacás vcm ton1ar o objeto e deixa no n1es1no lugar 
a coisa, que 1nostrara, e, arredando-se do lugar, 
permitirá que o 1narajá, ou quen1 quer que seja, 
Yenha buscá-la" (1). 

O comércio da nefrite era o 1nais importante, 
por constituir esse n1ineral u1na espécie de an1ule
to ou 1niraqueta. Suas 1ninas encontravam-se ge
rahnente no interior. 

En tre alguns povos do Xingú inferior nao 
existia valor deter1ninativo para as coisas, e, con
seqüenten1 ente, era-lhes estranho o sistema de tro
car obj eto por objeto: a troca só se operava me
diante a hospitalidade (2), prática cujos vestigios 
encontran1os entre os tupinambas. 

Os indios da costa brasileira nao possuiam 
nenhun1a idéia de pesos e medidas (3). 

Vários eram os meios de transporte. Um dos 
tnais con1uns, entre os tupí-guaranís litoraneos, 
consistia na alcof a quadrangular, que as mulheres, 
encarregadas da colheita da mandioca ou das fru
tas, traziam as costas suspensa por f aixas de algo
dáo (cf. a figura da obra de H. Staden, a pág. 113, 
ed. cit.). Carregavam também os tupí-guaranís 
panacús na cabe<;a a maneira dos negros (4), de-

(l ) L . c., 146. 

(2) Max Schmidt, "Sóbre o direito dos selva gens tropicais da Am~rica-do--
Sul" , em Bol. do Mus. Nac., VI, 247, Río, 1930. . 

{3) Fr. V . do Salvador. l . c., 59. 
(4} Marcgrav, l . c., 272. - Alnda hoje os caboclos amazonenses 

transportam fardos a maneira dos indios (GastAo Crula, A Amm:"nia que 
eu vi, 89. Rlo, 1930). 
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certo, por influencia destes. E conduziam as crian
~as em charpas, que chamavam tipóia, costu
me encontrado, aliás, entre os jurunas, guaraiús, 
chipaias, amanajés, tembés, apiacás, mundurucús e 
parintintins. Quanto ao meio de transportar crian-

-~ 
Alcofas destinadas ao transporte de alimentos, entre os 

tuplnambás (segundo H. Staden ) . 

~as, usado pelas demais tril;>us tupí-guaranís, cf. 
o exaustivo estudo de Métraux (1). Por falar em 
transporte, <levemos lembrar que, sendo os indios 
excelentes andarilhos, os colonos portugueses nao 
tardaram em aproveitar e~a aptidáo congenita 
do homem selvagem americano : f oram os abori-

(1) La ci11. mat., cit ., 205 e 206. 
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genes, por assim dizer, os nossos primeiros cor
re1os. Na época do padre Antonio Vieíra costu
mavam os selvícolas da serra de Ibiapaba trans
portar as cartas em "caba~os tapados com cera", 
quando tinham que passar algum rio a nado. 
Os tupís, a falta de canoas, empregavam prova
velmente o mesmo processo usado pelo mambi
quara: abater urna árvore da margem de modo 
que o tronco, ao tombar, formasse urna espécie de 
pinguela. 

A navega~ao dos tupís litoraneos (oriente, 
nordeste ) era feita por intermédio de canoas, de 
que conhecemos vários tipos. Algumas cavavam
se ao fogo. - Évreux assim descreve a opera~o: 
. . . "sao feítas de urna árvore, cortada bem perto 
da raíz, sem galhos e ramos, ficando apenas o 
tronco bem direito em toda a sua extensao, e en
táo tiram-lhe a casca, e racham-na dando-lhe 
meio pé de largura e profundidade: neste caso 
lan~am-lhe fogo nessa fenda por meio de cavacos 
bem secos, e váo queimando pouco a pouco o in
terior do tronco . . . deixando apenas duas polega
das de espessura" (1). 

Essa opera~ao, a pesar de árdua, era f acil
mente r ealizada pelos indios da Baía em urna ár
vore chamada ubiragara e concluida em poucos 
dias. As canoas de ubiragara, de sess·enta a se
tenta palmos de comprimento, tinham capacida
de para cerca de trinta pessoas (2). Sem levar em 
conta o exagero do capuchinho Évreux (5) e do 

(1 ) L . c., 21. 
(2) G. S . de Sousa, l . ., 217. 
(3) E 'vreux a firma que as canoas podiam conduzir duzenta1 a trezenta1 

peMOQI {l. c., 21 ). 
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padre Simáo de ' 'asconcelos (1), as igara~ (2) 
podiam conduzir u1n nún1ero aproximado de cin
coenta remadores; Pigafetta informa que os indí
genas do Rio-de-Janeiro possuiam canoas onde 
remavam entre trinla e quarenta homens, táo ne
gros, sujo.~ e calvos que lembravam os barqueiros 
do Slyx. No Diário de Pero Lopes de Sousa 
essa cifra é elevada a sessenta (indios da Baía). 
A igara existe entre os tupinambás, guaranís, 
cainguás, guaraiús, chipaias, amanajés, tembés, 
apiacás, mundurucús, maués, omáguas e oia1npis. 
As pás tinham tres pés e cortavam a água "a pique 
e niio de travessa" (3). 

Outro tipo de emharca~iio era a ubá, edificada 
com a casca ou corti~a das árvores. Afirma o 
padre José de Anchieta que as ubás acolhiam "vinte 
e vinte e cinco e mais pessoas, com suas armas e 
vitualhas" e "algumas mais de trinta", podendo 
atravessar ondas e mares táo bravos que era coisa 
espantosa e inacreditável. A maneira dos oiam
pís, os tupinambás assim construiam esse outro tipo 
de barco: "No país há urna espécie de árvore ... 

· cuja casca os selvagens destacam de cima para bai
vo, fazendo tuna ar1na~ao especial em redor da ár
vore para tirá-la inteira. Depois, tomam a casca e 
a transportam da serra até o mar; aquecem-na ao 
centro para que se niio achate, e fazem assim urna 

(1) Vida do venerdvel padre José de Anchkta da Companhia de Jesu tauma; 
turgo do Novo;Mundo da Prov!ncia do Brasll, 68, Lisboa, 1672 (in António Alves 
CAmara, Ernaio sdbre as constru,~ navais indígenas do Brasil, 59 e 60, Rio, 1888: 
"ía~iam embarca~s fortfssimas, capaus as rn.'liores de cento e cincoenta 
guerrelros". 

(2) Cartas Avulsas, cit., nota de A. do Vale Cabral a p. 64. - Quando 
o cacique conduzia o seu chocalho sagrado á proa, a igara chamava,se maracatim 
(E'vreux, l. c., nota de F. Denis á p. 362), ou igaratim (Gon~lves Dias, l. c., 179; 
Trajano de Moura, l. c., 787). 

(3) E'vreux, l. c., 21. - Os remos construiam;se, geralmente, com a ár, 
vore do genipapo. A huaca era madeira menos duradoura (G. S. de Sousa, l. 
c., 218 e 219). 
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canoa, na qual cabe1n tr1nta pessoas, para 1rem a 
guerra. A casca te1n a grossura de um dedo polegar, 
n1ais ou menos quatro pés de largura e q~arenta de 
coinprimento ... Nao vao mais de duas milh~s, mar 
afora; mas, ao longo da terra,. n~vegam mu1to lon
ge" (1). Quando a canoa f az1a agua, as mulheres 
encarregavam-se de esvaziá-la (2). Gabriel Soares 
de Sousa informa que os remadores se conservavam 
em pé (3), - observa~iio exata, confirmada por~· 
de Léry ( 4). As ubás eram empre.garlas pelos lUJ?l
nambás, chipaias, auetós, ap1acas, mundurucus, 
maués, parintintins e oiampís. 

Urna descri~iio da técnica empregada pelos ba
cairís na fabrica~ao desse tipo de barco encon
tra-se na obra do tenente-coronel A. A. Botelho de 
Magalhaes, Pelos Sertoes do Brasz"l. 

Urna terceira espécie de embarca~iio usada 
pelos tupi-guaranís era a jangada, mais em
pregada na pesca. "Tan:">ém penetran1 . no ma.r 
e rios de água doce em Jangada, denominada pi
perí (diz Léry) e composta de cinco ou seis paus 
redondos mais grossos do que o bra~o de um ho
mem, juntos e bem ligados co!ll vergónteas retor
cidas. Sentados nesta ar1nadilha com as pernas 
estendidas dirigen1-se para onde querem com um 

' '' pequeno bastiio chato, que lhes serve de remo . 
Os caetés do litoral da antiga capitanía de Per
nambuco usavam jangadas feitas de molhos de 
peri peris, atados coro !imbós ~5). Inf orm~ Ca
pristano de Abreu que, a1nda hoJe, os natura1s do 

(1) Staden, l. c., 1S6; Ury, l. c., lS4 e lSS. 
(l) Thevet, Lu S'n¡ularít.s:, dt., 194. 
(3) L. c. 311. 
(4) L. c., 154. 
(S) G. S. de Sou1&, l. c. , 38 e 39; Jaboatam, l . c., 1, 16. 
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Maranhao, .f~bricam, pelo mesmo processo, bal
sas de bur1t1 (_1). Entre as tribus tupí-guaranís 
q1;1e usavam a Jangada, encontram-se os tupinam
bas, os guaranís, os chiriguanos, os tapirapés, os 
omáguas e o~ oiampís. Os ajoujos eram "moles 
flutuantes, fe1tos de duas ou tres canoas unidas 
P.or bastes e amarradas por betas de cipó ou por 
hras de :couro cru ". Observa Porto-Seguro que 
a ubá fo1 o modelo que sugeriu a inven~ao da pe
lota, balsa de couro de tapir, ainda boje usa
da no Rio-Grande-do-Sul e no Mato-Grosso. 

. Servin~o~se do estudo do p. Schmidt, Métraux 
ass1m class1f1ca os. tipos de remos empregados pe
los tupí-guaranís: *) pá em forma de lan
ceta (~upinambás, omáguas); **) pá redonda ou 
oval (Jurunas, chipaias, parintintins); ***) pá de 
bordos paralelos (auetós, camaiürás). O remo de 
pá. dupla, usado pelos tupinambás do Rio-de-Ja
ne1ro, de que há noticias em Léry, é elemento 
cultural muito raro na América-do-Su!. 

Quasi tudo o que dissemos relativamente ao 
comércio dos tupí-guaranís pode ser aplicado aos 
ges e aos carirís. J á ti vemos mesmo ocasiao de ob
servar que os tapuias faziam do jade trabalhado 
urna espécie de tráfico. 

A rede era um meio de transporte destinado 
aos. ~nciaos, i~so tanto entre os ges como entre os 
car1r1s. A co1f a de carregar objetos e mantimen
tos constituia u1na indústria caracteristicamente 
tapuia. Todos os ges, em geral, conduziam seus 
filhos as costas, em redes especiais, ou tipóias de 
cascas de árvores (2), cujas faixas se sustentavam 

(1) Nota A p. 38 da Hist6ria Geral de Porto Seguro, 1, ed. cit . 
(2) Manizer, l . c., 249 ; H . v. lhering, "Os botucudos do Rio Doce" clt 

nt. V, fif(. 8; Wied-Neuwied, l . c., 1, 137 ; J . M . de Paula, 1. c. , 125. ' ., 
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com a cabe~a ou com as espáduas. As charpas dos 
craós do rio Pre to sao tecidas com f olhas de birití. 
Os fardos, ou quaisquer utensilios, conduziam
se do mesmo geito, sustentados por al~as ou f aixas 
cingidas a fronte, pois, conforme já observou 
Gastáo Cruls, o transporte na cabe~a seria, nas 
matas, absurdo ou impossível. 

Se é certo que os ges habitaram, outrora, o li
toral, seu longo habitat no planalto oriental 
do Brasil tornou-os ignorantes da arte de navegar. 
Os aimorés, diz o padre Fernáo Cardim, "nao 
usam de embarca~oes, nem sao dados a pescar" 
(1). Atualmente, todavía, algumas tribus desse 
grupo cultural-lingüístico já constroem canoas (os 
botocudos, os caingangues, etc.). Na travessia 
dos cursos de água os botocudos servem-se de 
pon tes formadas por cipós ou raízes aéreas (2). 

( 1) L . c. 199. 

{l) Wied-Neuwied, l . c., 11 , 37. 
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Guerrciro tupinamhá, estendido na ri1de, a saborear car
ne humana <segundo H. Staden). 

IV. AS CRENCAS RELIGIOSAS 

1. Os deuses criadores e civilizadores 

F OI o ingenuo cosn1ógrafo André Thevet quem 
nos deixou a mais con1pleta noticia histórica 

dos deuses criadores e civilizadores dos tupina111~ 
bás. Tais mitos, co1n poucas variantes, eram co-
1nuns a quasi todas as tribus túpicas, sobretudo as 
da costa do Brasil (oriental e nordestina). 

Eis como aquele frade r elata a vida aventuro
sa desses-deuses a1neríndios (1): 

Munha (Thevet escreve "Manan") criou 
o céu, a terra, os pássaros, os bichos e demais 
coisas, exce~áo do 1nar e das nuvens de água 
(" sans toutef ois f aire m ention de la mer, ne 
d'Aman AtouppanP, qui sont les nuees d'eau 

(1) Os trechos da Cosmograp~ie imí11ersclle de Thevet (Parls, 1515), rela, 
t i vos As cren!;as religiosas dos tupinambás, foram transcritos por Métraux, em 
vista da raridade da mesma obra , em La religion des Tupinamba et ses raPt>ortl 
avec cel/e dts autres tribus tup1'guarani, cit., 225/239. 
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en leur langue "). Como os homens se tornas
sem ingratos, o seu criador enviou ao mun
do Tata, o fogo celeste, que destruiu os 
seres viventes e revolucionou a crosta ter
restre ( daí os vales e montes). Salvou-se ape
nas Irin-Magé, o qual, transportado ao céu, 
conseguiu abrandar a cólera de Munhá: este, 
já compadecido, enviou copiosa chuva a ter
ra, que de novo refloriu. 

Normalizadas as coisas, lrin-Magé, a quem 
foi dado urna companheira, repovoou a terra 
e veio a chamar-se de Mair-munhá em virtude 
de usar as mesn1as transf orma~óes e poderes 
mágicos de Munhá (de quem era familiar) 
e de ter ,ensinado aos tupinambás a cul
tura da mandioca. Apesar disso, reca'iram 
os borneos no pecado da ingratidáo e decidi
ram aniquilar seu benfeitor. Com esse obje
tivo, ofereceram-lhe u1na festa, a qual Mair
munhá nao tardo u a comparecer, embora sus
peitoso da inten~áo do convite (" quoy qu'il 
cogneust la haine que le peuple luy portoit; 
toutef ois il estimoit tant de soy et de la crain
te que le commun avoit de sa puissance, qu'il 
alfa av~c eux sans compagnie aucune des 
siens"). Lá chegado, sujeitaram-no a deter
minada, prova, qual foi a de transpor, sem 
queimar-se, tres fogueiras acesas. Mair-munhá 
consumiu-se, ao saltar o segundo obstáculo, e, 
nesse momento, a cabe~a abriu-se com tal im
petuosidade que o fragor chegou até o céu e 
originou o r,elampago e o trováo ("la teste luy 
f endit, avec une si grande impetuosité et bruit 
si hideux, que le son monta jusques au Ciel, 
et a Toupan, et de la disent, que s'engendrent 
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les tonnerres dés le commencement, et que 
l' esclair qui précede l' esclat du tonnerre, n' est 
que la signification du f eu, par lequel ce Mai
re fut consommé. Pour la mort duque[ s'en
suyvit quelque temps apres la ruyne de la 
ferre"). 

Entre os filhos de Mair-munhá, um havia 
que se chamava de Sumé ("Sommay, grand 
Pagé, et Caraibe", o qual "eut deux enfans, 
l'un nommé Tamendonare, et l'autre Aricou
te "), homem de vida solitária e abstemia. Su
mé mostrou aos selvagens em que consistía a 
grandeza celeste, descreveu o curso da lua e 
do sol; ensinou-lhes, ainda, a distinguir os 
frutos venenosos e os salutares, assim como 
o u tras práticas úteis (" Leur montra aussi 
l'usage de ce qui est profitable, et comme il se 
falloit gouverner, leur defendant certaines 
bestes, comme nuisibles a leur santé, si com
me sont bestes pesantes et lourdes a la cour
se.. . De luy ils apprindrent aussi a ne por
ter aucun poil sur eux, que celuy de la teste"). 

Munhá tinha un1 servo e familiar, de 
f ei~ao deformada e feia, que acudía pelo nome 
de Mair-puxí ("Maire Pochy", no texto). Tor
nando um diada pesca, trouxe Mair-puxí ~rto 
peix,e, do qual se serviu a filha de seu amo, vin
do, por isso, a donzela a parir um menino, 
mais cedo do que era de esperar. O pai da 
mo~a, entao, mandou desfilar todos os va
róes da aldeia <liante da crian~a recém-nas
cida afim de identificar o culpado, pois acre
ditava-se que esta tomaría o arco daquele 
que f ósse seu pai. A crian~a, de-fato, tomo u 
o arco de Mair-puxí, o qual foi, desse modo, 
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repudiado por todos. 'fen1pos depois, Mair
puxí vingou-se da injúria, mudando em ani-
1nais a todos os que tiveran1 a 1ná sorte de 
cair-lhe as n1aos. A vingan~a nao e scapou se
quer o próprio pai e a própria mae da n1o~a, 
convertidos, respetivan1ente, cn1 jacaré e em 
tartaruga. Depois do que subiu ao céu. 

Ficou na terra o filho 1niraculoso. tste 
quis seguir as pegadas do pai, sendo~ por 
is so, transf orn1ado e1n pedra ("une grande 
pi erre laquelle se paroil la n1er d' avec la fer
re"). Tornando, em seguida, á sua primitiva 
forn1a, o filho de Mair-puxj convive u alguns 
tcn1pos entre os lupina1nbás, distinguindo-se 
entre eles en1 vjrtude de usar u1na acanitara 
fla1nejante ("qlloy qu'il apparust de pennage, 
si esloit il fait de {lambes de fru"). Nao tar
dou, todavia, que esse caraíba fósse também 
para o céu, deixando, por sua vez, um filho 
em co1npanhia dos selvícolas. 

O neto de Mair-puxí chamon-se Mair
alá. Casou com u1na nativa da terra dos tu
pinarnbás, e, quando sua Jnulher ainda se 
achava pcjada, deu-se a fantasía de sair em 

• busca d e longinquas regioes. Acon1panhou-o 
a esposa, inas, en1 virtude de seu estado, 
alrasou-se na jornada. E1n caminho, já aban
donada pe lo nlarido, pernoitou en1 casa de un1 
certo ho1nc1n, que dela abusou, ficando, por 
tal n1otivo, novanzenf P grávida ("si bien 
qu'il l' engrossit encor d'un autre f ils, lequel 
tint au venlre compaignie au premier"). Em 
conseqüencia de seu crime, o hornero trans
f ormou-se en1 sarigue. Nao terminou, porém, 
a desdita da pobre mae: caiu e111 poder de um 
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caníbal, que a f cz en1 peda~os, devorando-a. As 
duas crian~as, a tiradas ao lixo (" jetfez com
nu's e~rcren1ens au lieu ou l'on jette les balieu
res et ordures des n1aisons"), foran1, logo após, 
recolhidas, e, assim que se tornaran1 adultas, 
vingara1n a n1ortc da rnae, transfor1nando os 
antropófagos en1 ani1nais. E1n seguida, saí
ra1n en1 busca do pai, o qual afina] encon
traram entregue a sua vida de solitário e ca
raiba. Ain<la asshn nao terminara1n as aven
turas dos últimos descendentes da dinastia 
1na'iriana. Mair-alÓ., antes de reconhece-los, . 
sujeitou-os a várias provas, sendo o filho 
bastardo auxiliado pelo légitirno en1 todas as . ... . 
exper1cnc1as. 

No estudo dos 1nitos an1·erindios <levemos ter 
e1n vista que os processos lógicos da mentalidade 
ele1nenlar possuen1 le is próprias e diferentes das 
nossas. Ao passo que a representa<;ao é para o ho-
1nen1 civilizado um f enórncno sobre1nodo cogni
tivo, essa atividade n1ental, pouco difer(itnciada 
no homen1 selvagen1, está inuito impregnada de 
elen1entos e1nocionais e n1otores (1). Lévy-Bruhl 
cha1nou a essas rcprese1íta<;oes de coletivas (porque 
lrans1nitem-se, indcpendent.emente do individuo, 
de gcra<;áo en1 gera<;ao) e propós dar o nome de 
rnística a te ndencia do espirito "primitivo" no sen
tido de acreditar en1 influencias invisíveis. Ou no 
sentido <le atribuir a f ór~as sohrenaturais os acon
tecin1entos insólitos e aparenten1ente incoerentes. 
De modo diverso do nosso vee1n os selvícolas os 

(1) Ll?vy-Bruhl, Les jonctio1u mentales, cit. 18 e 29. - Na realidade, a 
tend~ncia filosófica moderna propende a mostrar que nlo existe diferen!;& irredu
tf vel entre o selvagem e o homem civiliz,ado. Cf. Raoul Allíer, Le non- dllili$é 
et now, Paris, 1927. 

' 
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f~tos. A própri~ realidade em que se movem é mís
tica.- Suas f~nc;oes inentais sao impermeáveis a ex
per1me~ta~ao do h?1!1em civil!zado. Nao distinguem 
º. esplrzto e a materza. E, ass1m, grac;as a esse con
tzn~um a um tempo moral e físico, percebe-se a re
l~c;ao q~e. o pensamenlo do homem elementar acre
dl'ta ex!s~1r ~ntre fenennenos considerados parcial
mente tdenhc?s, e1nbora nao baja entre os mesmos 
cont~t? es~ac1al ou conexao causal inteligível (lei de 
partzczpa<;ao). A lei de participac;áo, observa Artur 
Ramos, "apresenta várias formas como o contato a 
trans~erencia, a simpatia, a a<;ii.o a distáncia, etc., 
que vieram trazer urna luz nova aos fenómenos do 
totemismo, da magia, do tabú, de todos os compo
nen tes, enfim, das religióes primitivas" (1). 

Nas sociedades em que ainda se sente imediata
mente a participac;ao dos individuos com o grupo, 
ou do grupo com o ·grupo, isto é, enquanto dura o 
período da simbiose mística, os mitos (di-lo Lévy
Bru~I) tor~am-se. raros e pobres; nas coll\unhóes, 
p~r~m, de hpo ma1s avanc;ado (os iroqueses, os poli
nes!os~ a fl~rescencia mitológica surge cada vez 
~a1s r1~a. E indaga o sociólogo frances se os mitos 
nao .ser1am produtos menta'is que afloram quando o 
selv1cola ~e esf orc;a por conseguir realizar urna re
presen tac;ao que já nii.o pode ser vivida imediata
mente, recorrendo, por isso, no momento de pre
tend~r as.segurá-la, ao auxilio de intermediários ou 
medzanezros (2). 

. A ps~~ologia profunda, sem contrariar as teo
nas de Levy-Bruhl, ve io antes estudar essas ques-

(1) L . c., 207. 

(2) Uma teoria moderna sóbre os mitos v~se em B M u k" M 
et coutumu du milanhkm, 97 e ae¡., Paris, 1933. • a nows 1, oeurs 
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tóes sob aspetos mais amplos. Freud, p. e., retomou a 
no<;áo da percepc;ao mística do selvagem descobrin
do um principio inteiramente semelhante a lei de 
participac;ao, com todas as suas formas (contacto, 
transferencia, simpa tia, ac;áo a distancia). A través 
do estudo dos neuróticos, o criador da psicanálise 
chegou a conclusáo de que a magia é urna resultan
te do narcisismo, utilizac;áo do eu, como o primeiro 
objetivo da libido (libido narcisica), de onde essa 
energia sexual, no sen·tido psicanalitico, pode, d'e
pois, buscar os objetos (libido objeta[). Seria er
róneo supor - acrescenta Freud - que os homens 
se vissem, por mera curiosidade .inteletual, impul
sionados a criar os seus primeiros sistemas cósmi
cos. O mais certo é que, na essencia dessas cria~óes, 
houvesse a necessidade prática de submeter o mun
do, ou participar de seus esf or~os. E, por isso, se 
observa que o .sistema animis.f a surge sempre em 
companhia de urna série de indica~óes a propósito 
do modo· com que <levemos proceder para dominar 
o espirito dos homens, dos animais e. das coisas. A 
tal sistema de práticas dá-se o nome de magia. 

Freud rejeita o principio que situa a associa
~ao de idéias na base da magia (Frazer). A teoría 
da associac;áo nao explica a essencia, que impul
siona o hornero selvagem a substituir as lei~ natu
rais pelas leis psicológicas. Em su1na, o principio 
que rege a magia, ou seja, a técnica do pensamento . 
animista é, para os psicanalistas, a onipoten
cia das idéias (Allmacht der Gedanken), que 
é o predominio concedido aos processos psí
quicos em rela~áo aos fa tos da vida real. 
Quando se submete um neurótico ao tratamento, 
observa-se que o doente teme manifestar o menor 
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desejo, como se a exteriorizac;áo do 1nesn10 acarre
tasse, f ataln1ente, a sua realizac;ao. Essa atitude 
1nostra quanto o neurótico se acha próximo do sel
vagem, que acr edita poder transfor111ar o mundo 
exte rior apenas a custa de suas idéias. Só o narci
sismo, que atribue aos atos u1n exagero identico ao 
do neurótico e ao do selvagen1, é a situac;áo afetiva 
capaz de produzir ta is cr enc;as. O pensamento do 
ho1nen1 elem entar acha-se forle n1ente sexualizado, 
e, dessa circunstancia, derivou a cr enc;a, náo só 
na onipolenci a das ideias, co1no na possibilidade 
de do1ninar o inundo (1). 

P sicaliticamente, o 1nito, t al como o sonho, 
é Luna espécie de válvula que permite liberar os 
impulsos 1nal contidos (2). "Karl Abraham e Otto 
Rank - escr eve Artur Ra111os - trac;aram os pri-
1neiros paralelos entre o sonho e esta criac;áo ma
gico-re]jgiosa do primitivo: o mito. O sonho, no 
sentido individual, r·epresenta o mito, no sentido 
filogen ético. Os n1itos, p ara Jung, sao os sonhos 
seculares da humanidade, fór1nula que Abraham 
inverteu dizendo que o sonho é o n1ito do indi
viduo. Abraha1n, estudando a saga de Prometeu, 
denunciou as f antasias sexuais nos mitos, desco
brindo as 1n·es1nas leis que Freud havia aplicado 
ao sonho: condensa<;oes, disfarces, transferencias, 
simbolismos, elabora9oes secundárias, etc., leis 
que também Riklin aplicou ao conto popular, 

(l ) S. Freud, Totem y Tabú, 130 e 133, Madrid, 1923. - Theodor Reik 
a crescentou um addendum a teoria freudea na da origem da magia. Acredita que, 
se a magia repousa na onipoténcia dos pensamentos, dever-se-ia pressupor urna 
base anterior, na q ual a fór1;a do desejo do homem primitivo realizasse experihl· 
cia s no pr6prio ego. "Esta fase inicial ter-se-ia caracterizado, portanto, pelo 
fato de que as modifica1;0es desejadas se operaram no ego... Eu designaria esta 
fase inicial a da magia reflexiva, da qua) , por vla s mals curtas, se p6de desen
volver a magia imitativa" (Religiao e Psicandlise, 183 e seg., Rio, 1934). 

(2) J . P. Porto-Carrero, A psicología profunda ou psicandliu, 13S, Río, s/d. 
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esta sobrevivencia mítica do folclore de todos os 
povos" (1). 

Feitas cssas considera~oes preliminares, pas
sare1nos en1 seguida ao exan1e psicanalitico dos 
mitos r·~f eren tes aos de uses criadores e civilizado
r es dos tupís. 

a ) Munhii,. - Munha é o iavé da n1itologia 
túpica . E' o criador (munhii == criar; 1nunham
gara == criador) (2). C~rn~ ~al, é o pai, é o !'~lho, 
é o antigo. l\1unha "s1gnzf1 e aulant qu e vzezl et 
ancien " , anota 1'hevet. Sabe1nos que há, nos povos 
prin1itivos, estreita r elac;ao entr€ as idéias de deus e 
de pai (3). O deus civilizador dos apapocuvas-~ua
ranís designa-se pelo no1ne de Nhanderuvu<;u ou 
Nh ande}ara, is to é, r espetivamente, nosso pai gran
de e no,i;sa avo (4). Tamóio, o avo, é entre os gua
ranís, a divindade inventora da mandioca, do milho, 
das bananas e de outros alimentos (5). Os sacerdo
tes iorubanos cha1nan1-se babalaós (do radical ba
bá, pai); nos "terreiros " afro-brasileiros os f eiticei
ros toman1 o no1ne de pai de santo. "As raizes ma, 
pa, e deri vados designam mae e pai e m quasi todas 
as línguas e scrven1 para den ominar os gráos-sa
cerdotes, r cis e in1peradores e outros altos dignitá-

(1) L. c., 209. - Os mitos tem sido ainda objet o de estudos de Ferenczi, 
Putnam, Lorenz, Jones, Storfer, Silberer, Porto-Carrero. Artur Ramos e nume• 
rosos outros ps[canalistas. 

(2) Stradelli. /. c., 163 e 552. - Mu nhang - obrar, fa zer, criar, em Dicdo• 
nario portugués-brasiliano e brasiliano-portuguts (edícllo integral da ed icilo de 
1795 . . . por Plínio Airosa, 242, Silo-Paulo, 1934). 

(3) Ernst J ones, Psicanálise da re/igiao crista, l I, Rio, 1934. - No cam 
po politico, também o estado é para os psicanallstas o super-ego, formado A imagem 
do pai ancestral. Os craós, diz T eodoro Sampaio, "apreciaram muito o meca• 
nismo de um rel6gio, objeto este que muito desejavam obter do ípama, isto 
é, do governo, ou pa1 , que tudo é o mesmo em sua llngua" ("Os craós do río 
Preto", cit., 149). A exemplo do pai, o estado dita normas e exerce coa¡;Ao. 

(4) Telbnaco M . S orba, Atua/idade ind!g~a. 63 e seg., Coritiba. 1908. 
(5) J osé Cardús. l. c .. 76 e seg. 
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rios sociais: padres, papas, patriarcas, popes, ba
bás, tatás ... mam'ás, madres, na, ama" (1). Entre 
os mainas, Yñerre significa nosso pai; Yñerre era 
o demiurgo desses indios (2). A circunstancia de 
Munha dispor do fogo (tata) para castigar os ho
mens é mais urna prova d·a qualidade paternal 
desse deus. O hornero elementar "concebe a pro
du~iio do fogo como urna atividade sexual.,. Fra
zer observou quan'to é comum nras legendas a 
idéia de que o sol pode ser causa da fecunda~iio. 
Por isso mesmo Ehrenreich teimava em ver 
nos deuses civilizadores personagens solares 
ou lunares. Entre os macuxis, no mito da ori
gem do mundo, o sol aparece como urn sím
bolo reconhecidamente fálico: "No principio, 
contam, havia só áaua, céu. Tudo era vasio, tudo 
noite grande. Um día. cantam. Tupana desceu de 
cima no meio de vento wande; quando já queria 
encostar na á~ua, saiu do fundo urna terra pe
quena: pisou nela. Nesse momento. sol aparecen 
no troco do céu; Tupan a olhou para ele. Quando 
sol chegou no meio do céu seu calor rachou a pele 
de q'upana, que come~ou logo a escorregar pelas 
pernas d'ele abaixo. Quando sol ia desaparecer 
para o outro lado do céu, a pele de· Tupana caiu 
do corpo dele, estendeu-se por cima da água para 
já ficar terra grande. No outro sol já havia terra, 
ainda nao havia gente. Quando sol chegou no 

(1 ) A. Ramos. l . c. , 42 e 43. Cf. ainda p . 218. 

(2) Rudolph R. Schuller, " Yflerre, o Stamvater dos fndios Mainos", em A n. 
dd Bib. N«. do Rlo-~jan., XXX, 171, 1912. 

• 
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meio do céu, Tupana pegou em urna máo cheia 
de terra, amassou-a bem; depois fez urna figura 
de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chao. 
Essa figura de gente come~ou a engatinhar, nao 
comía, nao chorava, rolava a toa pelo chao. Ela 
nao sabia falar. Tupana ao ve-lo já grande so
prou furna~a dentro da boca dele; ele entáo co
me<;OU já querendo falar" (1). Observe-se que 
munhii. sacisaua rupi significa "obrar com dor", 
"violentar", "deflorar" (2); a rachadura da pele 
pode ser incorporada ao conjunto das fantasias 
infantís da gera~áo. 

b) lrin-Magé = Mair-Munhá. - Irin-magé, de 
posse dos poderes mágicos de Munhá, de quem era 
familiar, substitue o pai no trono celeste. As duas 
personagens estao de tal modo identificadas que 
Ehrenreich supunha tratar-se de urna só e mesma 
pessoa. Magé, como se sabe, é corruptela de pagé 
(3) e irin, provavelmente, urna alterac;áo de erí (o 
velho, o antigo). Bacairí chama-se a tribu caraíba 
do alto Xingú, visitada pelo etnógrafo K. v. d. Stei
nen ; tiuerí, no idoma bacairí, equivale a "seus ne
tos" e nacoerí a "luz-d.eus" (4) Inri niñ, ern acuen 
ou cherente, significa "senhor grande, governador" 
(5). Erimbaé (eri = antigo, embaé = coisa) quer di
zer "antigamente" na lingua tupí. E já vimos qÜ.e 

(1) Ant6nio Brandlo de Amorim. "Lendas em NbeéngatO e em portu• 
gués", em R. T. , t. C., vol. CLIV, 201 , 1928. 

(2) Stradelli , l. c., 552 . 

(3) Cf. Teodoro Sampaio, O tupí na geografía nacional, cit ., 242. 

(4) R . R . Schuler, l . c., 172. 

(5) Urbino Viana, l . c., 64. 
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"Yñerre" era o pai ou demiurgo dos mainas. Sub
stituindo o deus-criador dos tupinambás, Irin-ma
gé to1na n1es1no o seu nome. Torna-se Mair-1nunhá. 
Thevet explica que Mair quer dizer "transforma
teur", um dos atributos do ancestral destro
nado. Co1n o aparecilnento de Mair-1nunha, surge 
a água vivificadora, que nao passa de um símbolo 
do naschnento. 

É evidente que a situac;ao erlipiana, no inito 
de Mair-1nunha, encontra-se mais clara. Mair
n1unha, tendo roubado os poderes n1ágicos do 
pai, conquista a divindade. Substitue-o. Mas 
o super-ego coletivo reclama a punic;ao. O herói 
vai ao encontro do castigo, reconhece-se culpado 
e, por isso, deixa consumir-se pelo fogo (auto
punic;ao). Urna vez sacrificado, ei-lo redimido e no
vamente con1 os atributos paternos. A cabec;a fen
dida, da qual sai "un bruit si hideux, que le son 
monta jusques au Ciel", engendrando o relam
pago e o trovao, é apenas un1 disf arce do comple
xo: Mair-munha transfigura-se e1n Tupa. 

e) Tupií. - Nenhum mito t-e1n sido objeto 
de tanta confusao quanto Tupa. Para alguns, Tupa 
significa a "ex·celencia superior", ou "espanto
sa" (1); para outros o autor dos raios e relam
pagos (2), ou urna espe'cie de nature-god, "génie 
habitant l'air et dont chaque déplacement carJ.
sait une tempéte" (3). 

( 1) Loreto Couto, l. c. 63 ; S. de Vasconcelos, l. c., p . 71 do Liv. Prim. 
das Noticias. 

(2) Thevet, Les Singularitez, cit. 138 ; Abbevílle, /. c., 372; Anchieta, 
l. c., 3 3 l ; E'vreux, l. c., 248. 

(3) Métraux, La religion des TuPinamba, cit. , .5.5. Cf. E'vreux, l. c., 248 e 
249. 
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Tupa, todavia , simboliza sirnplesn1ente a imago 
paterna, o demiurgo, o ancestral, o antepassado 
(tup, pai e ang, ahna, conforme a lic;ao de Batista 
Caitano de A. Nogueira) (1). Sua semelhan~a con1 
Mair-1nunha denuncia-se nos pr·edicados sexuais a 
que se aeha ligado (nuvens, água, so1n, fogo). Tupii 
"sonl les nuees d' eau", forn1adas quando a ca
bec;a de Mair-munha fende-se "avec une grande 
impetuosité et bruit si hideux, que le son monta 
jusques au ciel". A idéia de aseen sao acha-se 
se1npre associada a de ere.;ao (2). Os falos votivos 
do Museu Secreto de Nápoles sao, geralmcnte, pro
vidos de asas (3). A água, do n1esmo in o do, é um 
e1nble111a sexual característico. O sorr1 dese1npenha, 
quasi sempre, o papel de principio f ecundante. 
En1 u1n inito do Ucaiarí, os tárias originam-se do 
trova o ( 4). Os 111acuxís do 111esmo modo. Entre os 
apapocuva-guaranís Tupa é o filho inais 1110<;0 de 
Nhanreruvu«;ú e sua inulher Nhandecí; o cadete 
era muito apegado a n1ae (5). E, con1 raza o, len1-
bra, Porto-Carrero que o cac;ula é sen1pre o que 
inelhor se sai, quer nos nütos, quer nos contos de 
fadas, sendo de notar que o nome de Pequeno-Po
legar inclue o sín1bolo dedo, de significa~ao fálica 

(l ) Em Cnrdim, l. c., 269. Cf. notas de Capistrano <le Abreu A p. 43 da 
Hist6ria Geral de P. Seguro, cit., 1, e Rloy Farifla Nuñez, "Los mitos guaranies" 
em R. T., tomo especial, v. 11 , 315, 1925. - Tupií, primitivamente, diz Teodoro 
Sampaio, significava o "pai alto, o pai que está no alto" (0 tupi na geograf ü:& n~ 
cional, cit ., 9 e 276). 

(2) E. J ones, l. c., 153. 

(3) M . L. Barre & C. Fnmin, Museu Secreto de Ndpoles. 244, 267, 269, 272 
275, Leipzig, 1935. 

(4) A. B . de Amorim, /. c., 181. 

(S) Cf. Nimuendajú (em Métraux, l a relígion des Tupinambd , cit., 55). 
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para os exegetas da psicanálise (1). Saintyves, afi
nal, nota que as proezas do Pequeno-Polegar expri
mem o tema da inicia~ao do adolescente (2) da 
q~al f azem parte as incisües, os }ejuns e os tabús 
alimentares. 

Tupa, na rnítica apapocuva, abandona o oeste 
para ir habitar no este, onde se encontra sua mae. 
(anseio de voltar ao seio materno). Nessa viagem 
provoca ten1pestades {protesto do super-ego, ad
vertencia, censura). O botoque de resina, que leva 
aos lábios, lan~a raios; acompanham-no dois ser
vidores, transformados, muitas vezes, em pássaros 
(símbolos sexuais). Quando sobrevinha alguma 
tempestade, os tupinambás acreditavam que "cela 
vienne <fres ames de leurs parens et amis". 

Cun1pre notar, ainda, que foi Tupa, no dizer 
do padre Fernao Cardim, quen1 deu aos tupís as 
":nxadas, e man timen tos" (3), circunstancia que 
poe essa personagem na série dos deuses civili
zadores. Marcgrav atribue a "Tuperaba" o nasci
mento da agricultura (4). Os omáguas identifi-
cam Tupa com Zumé (Sorné) (5). Os mundurucús 
acreditam que, após a morte , vao para urna espé
cie de mansao celestial (cabf), de onde, se pre
cisam tornar a terra, tomam a forma de trovao (6). 

(1) 
1934. 

L. c., 141. Cf. Otto Rank, O traumatismo do nascimento, 59 e 146, Rio, 

(l ) A. Ramos, O f olclore megro do Brasil, 232, Rio, 1935. 

(3) L . c., 163. 

(4) L . c., 278. 

(S) M~traux, La religion des Tupinamba, cit., 23. 

(6) Gon~alves Tocantins, /. c., J J 7. 
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Sumé. - Sumé, filho de lVIair-munha, repre

senta ouíro símbolo da imago ancestral. O caráter 
paterno torna-se evidente quando observamos sua 
conduta de deus-civilizador; foi Sumé quem forne
ceu os alimentos e ensinou aos tupís as primeiras 
no~oes agrárias (1). Com o advento dos europeus 
na América, vemo-lo identificado com os padroes 
da cren~a crista (Santo-Tomé, por exemplo) 
(2). Em Sumé encontramos vestigios da palavra 
pai (Sumé = Turné== Tub = Tup). Note-se que Su-

. m é, ao andar pela terra, deixou, em oerta rocha, 
sinais d·e seu pé (3) (símbolo sexual: Sacaebe, deus
civilizador dos mundurucús, bate com o pé no solo 
e da fenda aberta co1n o golpe retira um casal 
humano). 

Vivia esse inago ou caraíba a maneira dos 
monges, e1n lugares ermos, entregue ao j.ejum e ao 
ascetismo (" solitaire, vivant de peu, et f aisans 
grande astinence "). Lembremo-nos que Sumé 
era filho de Mair e Mair significa "solitário", 
" coisa apartada", "ente separado" (4). Entre as 
m anifestac;oes do exibicionismo narcísico, ligado a 
crenc;a no poder sobrenatural de sua própria pessoa, 
encontra-se o instinto de separar-se, de tornar-se 
inacessível, de ser invisível. O insulamento físi
co, como notou Ernst Jones, está, em relac;ao com 

(1) N6brega, l. c., 78 e 91 ; Didlogos, cit. , 266 ; A. R. de Monteja, Qm .. 
quista espiritual hecha Per los religiosos de la Compallia de Jesús, etc., 44, Bii
bao, 1892 ; Joílo Daniel, l. c., 335. 

(2) N6brega. l. c.. 91 e 101 ; Anchieta, l. c., 332 ; Cartas Avulsas, cit., 
130 e 135 ; S. de Vasconcelos, l. c., p. 74 d o Litl. Seg. Notfcias; A NotHJ Ca.
zeta A lema. O>m o ualor etnografico de Newen Zeitung aws Presillg Landt, Por 
]oaquim Ribeiro, bibliografia de Rodolfo R . Schuller, tradu,ao de Clemente Bran
denburger e notas críticas de F. M. Esteues Ribdro, 4S e 46, Rio, s/d. 

(3) Anchieta , l . c., 332 ; S . de Vasconcelos, p . 74 do Li11. Prim. das No
tkias ; N6brega, l. c., 101 ; N . del Techo (apud Métraux, La religion des Tu
J>inamba, cit., 23) ; A Noua Gazeta Allemii, cit ., 45. 

(4) T . Sampaio, O tup! na geografía nacional, cit., 242. 
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o misterioso. A segrega<;ao é co1nun1 a nun1c
rosos ritos inágicos dos tupís da costa. Entre os 
tupinainbás, o doente deve af astar-se do conví
vio da f amília e a ninguém se per1nite dirigir-lhe 
a palavra. Quando as nlo<;as guaranís torna
vam-se púberes "devaint éviter . .. la vue des ho1n
me.~ et de certains animaux tels que des perro
quets sous peine de devenir bavardes". O mes
mo ocorre no seio dos aruntas (Austrália), dos 
"Kai" (Nova-Guiné) e dos "Tlinkit" (Colómbia
Britanica) (1). Ao pescar a tartaruga ou o du
gongo, o indígena da Nova-(;uiné ( W anigela Ri
ver) concentra suas opera<;óes místicas e1n u1n 
dos me1nbros da con1unidade, que se torna, por 
assin1 dizer, o veículo da liga<;ao 111ágica estabele
cida entre o grupo hun1ano ·e o grupo dos ani-
1nais. Outra 111anif esta<;ao de significado nar
císico é o uso das práticas de u1agia, que Sumé 
introduz entre os tupís (evitar con1er carne de 
certos anilnais tardos; epila<;ao). E os psicana
li~tas acreditam que a 111agia r esulta da cren<;a, em 
v1rtude da qual o sclvagem pensa poder influenciar 
o inundo exterior a custa de suas idéias (Allmacht 
der (iedanken). 

A abstinencia de Sumé, por sua vez nao está 
isenta de significa<;ao. Trata-se <le tun~ auto-pu
ni<;ao. E' urna situa~ao própria de todos os po
vos. e1n estado elen1.entar. Quando u.m tupinambá 
feria scu companhe1ro, devia observar detern1i
nados tabús. Os indígenas de Nootka Sound 
(Colón1bia Britanica), as vésperas da pesca da ba
leia, jejuam por urna se1nana, durante a qual se 
banham freqüente1nente. O mesmo acontece 

(1 ) Uvy•Bruhl. Le surnaturel et la nature dans la mentalité pr 1n1it'•"' cit 
376/379. • ··~· •. 
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tto Canadá con1 os ca<;adores. Outros 1nuitos ca· 
sos de abstinencia foram mencionados neste livro. 
quando nos referimos aos ca~adores do Ugogo, 
aos coroados e aos "Tlingit". 

Sumé, en1 conclusao, nao passa de um desdo
bra1nento dos de1nais deuses civilizadores da mi
tología indígena do litoral brasileiro (lembremo
nos que Mair-atá, neto de Mair-puxí, é encontrado 
entregue a un1a vida ·de solitário e caraíba). Sua 
atitude mostra-s·e ambivalente: por um lado, pro
cura apoderar-se dos. atributos paternos e com o 
pai identificar-se (introdu<;ao da agricultura, fato 
també111 atribuído ao ancestral; narcisismo, ligado 
ao dese jo de tornar-se inacessível; magia); por 
outro lado, leva a existencia de asceta (liberta~ao 
do sentin1ento de culpa). 

e) Mair-puxi e seus de·scendentes. - Nao in
sistiremos na significac;ao sexual da mítica de 
Mair-poxí e seus descendentes, pois essa signifi
ca<;ao muitas vezes é falha e os exageros da psi
canálise vém senda, hoje em dia, vantajosamente 
combatidos. Apenas s·erá bon1 chamar a aten<;ao 
do leitor para alguns aspetos dos co1nplexos liga
dos a vida aventurosa desses heróis. 

Mair-puxí significa "feio" e feio, , na mentali-
dade dos nossos indios, te1n o sentido de "mau" 
(1). Os discípulos de Freud estarian1 inclina
dos a ver na figura de lVIair-puxí um frag
mento da dupla personalidade, estudada por 
Otto Rank. Quando, na 1nentalidade do homem 
elementar, co1ne~a a forma<;ao do super-ego, 
o~ complexos sao recalcados e, da sua proje

<;ao, surgem os deuses e demónios, acusadores do 

( 1) Stradelli, "Vocabulários da Un gua ¡eral portugu~s-nhe~Dª"t6.. cit. 209 
e 252. ~ ' ' 
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conflito entre o sentimento narcísico de querer 
igualar-se ao deus-pai e.~ sentiment.o incoercível 
ou inexorável da culpab1hdade. Pux1, o mau, r~
presentaria, portan to, un1a das fa ces da al1D:a du
plice. O culto dos gemeos, segundo os ps1cana
listas, acha-se ligado ao tema do ego desdo
brado. E' cren~a entre muitos povos que os 
partos duplos nao ocorreriam se1n quebra da 
fidelidade conjuga!. Havia quem sustentasse 
que a parturiente "teria tido r ela<;óes com 
um anilnal" (1). Entre os "Ba-ronga" os ge1neos 
acarreta in inf elicidade e hnpede1n a ch uva. 
Recorden10-nos que o neto de Mair-puxí, de non1.e 
Mair-atá, casa co1n u1na nativa da lerra dos tup1-
na1nbás. Esta, já prenhe, é violada, concebendo no-
1Jamente. Os gemeos passan1 a mais atribulada das 
pro vas, nas qua is o f ilho bas~ard? sempre st;tcum
be, só conseguindo retornar a v1?a grac;as as. fa
culdades mágicas do n1ano. Os gen1eos dos mitos 
apapocuvas, recolhidos por Nimuendajú, te~n pais 
dife rentes. O mesmo acorre entre os tembes e os 
chipaias. Os gemeos míticos "dependem apenas de 
si mesn1os". '"As suas vidas estao tao intimamente 
ligadas, que o fin1 trágico de u1n significa a 1norte 
do outro. . . Um deles sabe que o outro está em 
perigo ou a1neac;ado de morte, e procura salvá-lo, 
convencido de que, procedendo dessa forma, sal-

. '' va-se a si mesmo . 
Anchieta ref erindo-se aos tupís do litoral, es

creve: "Também lhes ficou dos antigos notícias de 
uns dois homens que andavam entre eles, um boro 
e outro n1au · ao bom chamavam 9umé . .. O outro 
homem cha1~ava1n Mai'ra" (2). Na versáo do pa-

(1) O . Rank , A dupla personalidade, cit., 17 1. 

(2) L. c., 332. 
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dre M. da Nóbrega o mito é assim narrado: "Telll 
notícia igualn1en le de S. Tomé e de u1n seu com
panheiro e n1ostram certos vestigios em urna ro
cha... Dele contam que lhes dera os alimentos 
que ainda hoje usam, que sao raizes e ervas e com 
isso vivero; nao obstante dizem mal de seu com
panheiro, e nao sei por que, senao que, co1no soube, 
as fr,echas que contra ele atiravam voltavam so
bre si e os matavrun,, (1). Thevet diz que "Sommay, 
grand Pagé, et Caraibe, . .. euf deux enfans, l'un 
nommé Tan1endonare, el l'autre Aricoute". O pri
rn eiro era um bon1 chefe de fan1ília, que vivia en
tregue a seus labores agrários; o segundo "seule
rnent estoit ententif a la guerre, ne desirant qu'a 
.subjuguer par sa puissance toutes les nations voisi
n es, et rnesmem ent son f rere". o bom irmao, ar
rastado a cólera por urna ofensa praticada pelo ma
no guerreiro, "f rappa si rudement la ferre, que de 
la sourdit une grande source d' eau, si hault, que 
en peu d e te1nps elle atteignoit par dessus les col
lines et costaux, et sembloit surpasser la hauteur des 
nues, et laquelle persevera jusques a ce que la ferre 
Pn f usf couverte". Co1n o dilúvio, ambos subiram 
ao cimo de duas árvores e assim foram salvos. The
vet nao explica se esses dois irmáos eram gemeos 
(ta111bén1 entre os mundurucús, Carutaú aparece 
como "companheiro" de Rairú) (2), mas o fato de
preende-sc quando te111os em vista que assim acon
tiece nos 1nitos análogos dos apapocuvas, dos chi
p ais e dos tembés. J á vimos, por outro lado, que 
os filhos de l\iair-a tá eram gemeos. 

Em r esumo, Mair-puxi seria urn dos aspetos do 
conflito entre o sentiinento narcísico (aspira~ao a 

(1 ) L. c. , 91. 
(2) G. Tocan t i ns, l . c., 86. 
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itnorlalidade) e o sentitnento da culpa (ou crimino· 
so e d·emoníaco, que lembra constantemente a mor
te). O mito sofreu degrada~ao, ou frag1nentou-se 
(disfarce, enfraquecitnento); encontra1no-lo, toda
via, 1nais unificado na saga de Mair-atá e seus si
milares e entre as demais tribus guaranís (apapo
cuvas, t-embés, chipaias). 

O . peixe, que aparece no dra1na-neurótico de 
Mair-puxí, é u1n emblema reconheciinento fálico. 
Em certo milo haré, Porono1ninare está a pescar 
em con1panhia de An1au quando, r epentinamente, 
um peixe, fisgado pelo anzol do moc;o, enterra
se entre as coxas ~a donzela. Algurnas luas após, 
An1au dava a luz tres crianc;as (1). 

O símbolo do crocodilo foi objeto de estudo 
por parte de Ernst J ones (2). Parece ter ha vi do 
associa~oes iinportantes entre o crocodilo e a idéia 
de divindade. O crocodilo te1n os olhos recober
tos por fina men1brana, sendo no Egito o símbolo 
do olho sempre existente; era ti do, de1nais, co1no 
a expressao do silencio, por ser o único animal 
sem língua, no dizer de Plutarco. Em um texto 
funerário do Egito, r eferido por Budge, existe ex
presso o desej o de que o morlo alcance a f órc;.a 
viril do crocodilo e, desse 1nodo, venha a tornar
se poderoso junto as mulheres. Bousfield (3) afir
ma que no Sudao egipcio ainda hoje se acredita 
no poder afrodisíaco do penis do crocodilo, "co-
1nido junta1nente co1n especiarias". Os tupinam
bás do Maranháo, diz o padre Évreux, julgavam 
que os "lagartos atiram-se as mulheres, ador-

(1 ) Amorim, l . c., 131 e 132. 
(1) L. c., 183 e seg. 
(3) Em E . j ones, f. c .• 186 e 187. 
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mecem-nas, e goza111-nas", ficando as mesmas grá
vidas (1). Lévy-Bruhl colecionou numerosos ca
sos de associa<;ao entre os crocodilos e os feiti
ceiros, recolhidos por W. H. Bentley (Congo), 
.John Matthews (Serra-Leoa), E. Jacottet (Zam
beze), etc. (2). 

A tartaruga, coino se sabe, exerceu notável 
influencia no ciclo dos cantos tote1nicos, tanto 
amerindios como africanos. As histórias de tar
larugas (tracajás, cágados, jabutis) foram reco
lhidas por C. Fred. Hartt, Constantino Taste
vin, Couto de Magalhaes e C. Estevao de Oli
veira, para citar1nos apenas as cole<;oes mais 
conhecidas. "O jabutí vence pela astúcia, pela 
finura, e os seus cantos possuem aquele fun
do prático e educativo que Couto de Magalhaes 
já havia assinalado para as narra<;oes do ciclo 
ameríndio. A prote<;ao do pai-tote111, a sua inter
Yen<;ao na vida do clan aparece desta maneira 
disfar<;ada, em li<;oes n1orais que visam a subli-
1na<;ao de tendencias e complexos primitivos, sim
bolizados nos outros animais, que atuam no con
to com um conjunto de qualidades más. O cágado 
poe a brida no teiú, no conto brasileiro; a tarta
ruga monta no..elefante, no aló africano. O simbo
lismo é claro: as paixóes devem ser reprimidas, 
refreadas, cavalgadas. O bem triunfa por fim (3). 

A dinastía dos deuses criadores e civilizado
res dos tupís do litoral brasileiro (tupinambás 
em particular) pode ser delineada no. seguinte es
que1na, que mostra, com mais clareza, os disfar
ces e enfraquecimento do 1nito: 

(l) L. c., 273. 
(2) La mentaHtl primltí11e, cit., 38 e seg. 
(3) A. Ramos, O folclor~ negro do BrasU, cit., 224 e 22~. 
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E. Malinowski opós algumas reservas a exe
gese psicanalítica dos mitos. Embora reconhe~a 
a existencia de complexos familiares na consti
tul~ao da n1itologia indígena, acha que, nas co
munidades do tipo 1natriarcal, as conoep~óes mí
ticas originam-se do ódio recalcado ao tio pater
no. As teorías de Malino,vski foram contra
riadas por Ernst Janes, para quem o ódio re
calcado ao tio paterno nao passa de um dis
f arce do complexo edipiano. E Artur Rarnos, 
ao criticá-las, chega a conclusáo de que nao existe 
antagonis1no fundamental entre os culturalistas e 
psicanalistas: apenas os culturalistas "se colo
cam no plano descritivo e f alham quando passam 
a interpreta~ao genética, que é a grande obra da 
psicanálise, ern hipóteses que ainda nao foram 
destruí das ein seus fundamentos" (1). 

Pouco sabemos da proto-religiáo dos ges e do~ . , 
car1r1s. 

Gra~as as observa~óes de Manizer (2), possui
mos, nao obstante, algurnas no~óes ~i. r espeito dos 
deuses criadores e civiJizadores dos botocudos. 
Maré, o Antigo ("Maret-Khmakniam ") tem cabe
leira ruiva e estatura maior que a dos demais 
homens. Anda a tona das águas, ou por de 
sobre as nuvens. Com invisivel flecha fere o 
cora~o de seus iniinigos ou desaf ei~oados. E' esse 
deus quem envia o sol, as chuvas, as tormentas e 
determina as fases lunares. Atribue-se-lhe o uso do 
botoque e a inven~ao das dansas. 

(1) O folclore negro do Brasil, cit., 30. 
(l) L. c., 267 e seg. 
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O explorador francés J. B. Douville deixou
nos urna in1portante rel,a~ao dos c~stu~1~s .dos ca
macás, pataxós e cutaxos, manuscrito 1ned1to ~er
tencente a Biblioteca de Santa-Genoveva (Par1s), 
que Métraux acaba de vulgarizar na Rev. del lnst. 
de Etn. de la Univ. Nac. de Tucumán (1). Por esse 
documento, sabemos que os camacas adoravam o 
sol e, ao mesmo te1npo, t.emiarn-no. O sol é um mau 
genio, que se nutre dos homens. Seus raios provo
cam a marte; a noite, desee a terra e vai cevar-se 
no cadáver. A fuma~a do incendio, na mata, irri
ta-o: dai a vermelhidáo que o cobre nesses mo
mentos. A lua, ao contrário, repre&enta urna divin
dade benfazeja, que lhes adverte a respeito da 
época das planta~óes, anuncia o retorno das chu
vas, guia-os na floresta. Os pataxós teme~ a t.em
pestade. Os cutaxós, por outro lado, cons1deram a 
Iua e o sol como seres superiores; a lua regulariza 
suas atividades e o sol aquece, alumia, assim como 
amadurece os frutos. Quando a lua está cheia é que 
a 1nes1na se encontra grávida: a.s estrelas sáo a pro
le desse par sideral. 

Caiürucré e Carné sao os deuses civilizado
res dos caingangues. O primeiro criou os animais 
úteis; o segundo os s·eres prejudiciais ou perigo
sos. Foi Caiürucré, ainda, quem ensinou as dan
sas aos ho1nens (2). Estando a ca~ar, percebeu ao 
pé de utna árvore alguns ramos que dansavam. 
U1n dos ramos, terminado por urna caba~a, tilin
tava e inarcava o ritmo da dansa, ao som de 

(1) l , 239 e seg., Tucumán, 1930. - Os ratax6s viviam a este dos cama
cb (entre o méclio río das Contas e o médio rio Pardo). Os cutax6s entre O! 

rios llhéus e Pa rdo (norte da serra dos Aimorés). 
(2) Cf. Tel~maco M . Borba, "Observa¡;5es s6bre os indígenas do Estado 

do Paraná", em Rev. do M us. Paul., VI , 57 e seg. e J . B. Ambrosetti , "Los 
indios Kaingán¡lues", cit., 237 e seg. 
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melodias entoadas por um ser invisível. Cariüru
cré apoderou-se da caba~a (maracá) e seus corn
panheiros dos ra1nos (bord5es de compasso). 
Alguns dias após, esse deus encontrou o taman
duá, o qual cantava, erecto nas patas traseiras, 
a 1nesma melodía ouvida por ocasiáo do encon
tro dos bastóes de compasso. Soube-se, entáo, que 
o cantor misterioso era o tamanduá. Característi
cos sao os 1nitos da origem do fogo e da agricul
tura. Os caingangues ohtiveram o f ogo, gra~as as 
sutilezas de ·rejetó, o qual, transformando-se en1 
pássaro, conseguiu ser recolhido pela filha do 
Senhor-do-fogo. A um dado n101nento, Tejetó 
voou, roubando urna brasa da fornalha divina. 

Os apiniges do Alto-Tocantins acreditam que 
a humanidade foi feita por Mebapame (o sol) e 
Bruburé (a lua). A festa do fogo, que celebran1 
anualmente esses indígenas, parece ter liga<;áo 
com tais cren~s (1). Entre os cherentes, ou 
acuens (2), o sol é o "deus criador" e a lua a "máP 
de tudo". O sol deu a fala aos bichos, "que sa
biam tanto ou mais que o homem"; "isso era cas
tigo, porque o hornero desconheceu o sol como pai 
e criador". O castigo, todavia, foi inútil, pois os 
animais lhe ensinaram a usar das plantas, a em-. , 
pregar a co1vara e a coz.er a carne ou as ra1zes 
comestíveis; a anta instruiu-o no uso do inhame, 
a perdiz no do mendobí, o cáo no da taioba, a on~a 
no da mandioca, o rato no do milho. Os craós do 
rio Preto (3) nao rendem homenagem ao sol e a 
lua; creem, entretanto, em um "genio bom" (lpa-

(1) Estevlo de Olivelra. l . c., 6.5 e 66. 
(l ) Urbino Viazta, l . c., 4.5 e 46. 
3) T. Sampaio, l . c., 1.56 e 1.57. 
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ma), oposto a Om'tuí (o "genio mau"). Os carirís 
deviam ter , ta1nbém, seus deuses criadores, por
quanto Badzé era, ao mesmo tempo, o nome do 
fumo e urna das suas entidades superiores. 

Da obra <le Barlaeus, depreende-se que havia 
.rela<_;óes r eligiosas entre os tapuias do nordeste 
brasileiro e a constela<;áo da Ursa-Maior. O di
lúvio f azia parte das tradi~óes tapuias. Entre os 
apinages, a legenda aproxima-se do texto bíblico 
(os índios salvam-se em urna jangada); entre 
os caingangues (Santa-Catarina) a história tc1n 
1nuita ident.idade com as narra<;6es transmitidas 
pelos tupí-guaranís (os sobreviventes escapara no 
cimo das árvores das mais altas montanhas) (2). 

2. O mito das águas 

Devemos a Artur Ramos un1 dos mais notáveis 
estudos sóbre as cren~as e mitos hidrolátricos (ciclo 
da miie) (3). Muitas de suas considera<;óes, embora 
particular1nen le r eferentes aos "afro-brasileiros, 

(2) Simoens da Silva . A tribu caingangue, cit., 21 e seg. - Entre os caingan' 
~~es ocorre tambérn a seguinte variante: " Em tempos inenarráveis deu-se um 
dilúvio .. . Semente o cume da serra Crinjinjimbé sobressafa ... Os caingangues, 
caiürucrés e carnés nadavam na él ire~llo dela, cada um com um luminoso ti, 
~do ent re os den tes. Os caiürucrés e os carnés cansaram, afundaram•se e perece, 
ram ; suas almas fora m habitar o interior da montanha. Os caingangues e seus 
poucos curutons a tingiram com dificuldade o cume da serra Crinjinjlmb~. onde 
per;naneceram, uns no chdo, outros nos ramos das árvores, porque nilo acharam 
ma1s lugar . . . J á espera vam a mor te, quando ouviram o canto de saracuras, 
que traziam cestinhos de t erra , que deítavam nas águas; estas come~avam a 
recuar devaga r. Os caingnngues clama vam ;\s saracuras que se apressassem; es-
tas redobravam suas vozes e convida vam os patos que as ajudassem. Em pouco 
tempo consegu~ram formar urna planfcie espaeosa no monte, que dava basta.nte 
campo aos canmgangues com exce~áo daqueles que se tinham refugiado As árvo-
res ; ~tes foram t ransformados em monit6s ou macacos e os curutons em carolas 
macacos urradores" (Teschauer, Poranduba riograndense, 363 e 364, Porto--Ale; 
gre, 1929). 

(3) O negro brasileiro. cit .. 21.5 e seg. 

.. 
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poden1 ser aproveitadas no dlesenvolviinento do 
presente capítulo. 

As legendas aquáticas dos tupí-guaranís par
ticipam do periodo inicial do ctonismo. "A teogo
nía dos indios (escreve Cauto de Magalháes) as
senta-se sobre esta idéia capital: todas as coisas 
criadas tem máe. . . O sol é a máe dos vi ventes, 
todos que habitam a terra: a lua é a inae de todos 
os vegétais. . . Nao tinham (refere-se o autor aos 
tupís) termos abstratos para exprimí-los; diziam 
simplesmente: má~ dos vi ventes, máe dos vege
tais. E' sabido que a palavra sol é guarací, de guara, 
vivente, e ci, mae. Lua é jací, de já, vegetal, ci, 
máen. (1). Nina Rodrigues considera que essa con
cep~ao indica um periodo anterior ao da diferen
cia~áo genital, no qual dominava "a ignorancia das 
condi~óes da reprodu~áo sexuada" (2). José Ve
ríssimo, de-fato, obs.erva que os caboclos amazo
nenses conservam a cren~a, oriunda dos tupí-gua
ranís, de que "tudo ten1 u1na 1nae, o ci do selva
gem ". "Em urna ocasiáo, tendo eu indagado donde 
provinha o estranho ru1nor que ine chegava aos 
ouvidos, respondeu-me tuna velha mameluca: -
É a mae da mamorana. A 1namorana (Carica) é 
urna planta que cresce em extensas toi~as a beira 
da água" (3). 

No dizer do padre Nóbrega (carta de 1549), os 
tupís tinham conhecimento do dilúvio universal, 
mas acreditavarn que todos tinham perecido, "exce-

(1) O sel11agem. cit . • 1S8 e 159. - Cf. um interessante estudo de H . Baldus. 
"La m~re commune dans la mythologie de deux tribus sudarnéricaines", ern Rt11. 
:lel Jmt. de Etn. de la Uniu. Nac. de Tuc .. 11. 471/479, Tucumán , 1932. 

(l) Os africanos no Brasil, 329, Silo-Paulo, 193S. 
(3) "As popula~0es indfgenas e mesti!;as da AmazOnia", em R. T. , L. 359, 

1887, . 

' 
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to un1a velha, que escapou em urna árvore" (1): 
Em sua viagem ao Cuminá, Gastao Cruls conhe
ceu certo caboclo paraense, de nome P,edro. Co1no 
os companheiros da jornada estranhassen1 a sua 
inabilidade na ca~a as covas dos tracajás, descul
pou-se o mesti~o: - N áo sou f ilho da água. . . (2) 
Devernos notar, todavía, que numerosas tribus tu
pí-guaranís já tinha1n ultrapassado o período pre
g~nital: se os mitos aquáticos persistem é que se 
f zxaram, mesmo depois da evolu~áo libidinal. 

A ~gua é um conhecido shnbolo da gerac;áo. 
Os nativos a1nazonenses estáo convencidos de que 
das águas estagnadas "nascem, espontaneamente, 
ras, peixes e outros bichos". E. Jones (3) e Otto 
Rank ( 4) estudaram exaustivamente esse lei
motiv. 

A figura primordial dos initos aquáticos é a iara 
ou máe-da-águµ. Vive no fundo dos rios. Cativa 
os moc;os, sob o aspeto de sedutora 1nulher; as 1no
~as sob a de mancebo. Seu canto é fascinante. 
Quen1 tem a desdita de avistá-la, cedo ou tarde 
será atraído ao pélago. Joaquim Ribeiro iden
tificou-a com igpupiara (5), o "demonio da água" 

. de que nos f alam Gandavo, frei Vicente do 
Salvador, G. Soares de Sousa e Barlaeus. A 
Léry contou certo indio que, estando a pescar, 
na canoa, apareceu-lhe enorme peixe. Como 
o monstro se agarrasse ao costado d'o barco, o pes
cador, sem de1nora, decepou-lhe a máo, que tinha 

(1) L . c., 91. 
(l ) L. c., 129. 
(3) L . c. , 115 e seg. 

O 
(4) Der. "!Ythu~ von der geburt des Helden , Leipzig, 1908 (apud A, Ramos 

negro brastleiro, cit., 223). ' 

(S) A trad"<Io e as Zendas, 46, Rio, 1929. 
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cinco dedos. Ü peixe, COITI O golpe, fugiu, Inas nao 
tao rapidamente que nao mostrasse a tona da água 
a cabe<;a de forma huntana (1). Do seguinte modo 
aba tia a igpupiara as su as vítimas: "abra<;am-se 
con1 a pessoa tao forle1nente, beijando-a, e aper
tando-a consigo que a deixam feita toda en1 pe
da<;os, fican<lo inteira, e co1no a sente1n morta dao 
algnns gen1idos como de sentimento, e largando-a 
fogen1; e se lcvam alguns come1n-lhes sornen te os 
olhos, narizes, e ponlas dos dedos dos pés e máos, 
e as genitálias". Jara, ou aiara, também é o 
nome que se dá a "cobra grande". A serpente 
é u1n conh€cido símbolo sexual: "quando a mu
lher nao tem filhos ton1a1n esta cobra (refere-se 
Cardim (2) a "boitiapoa ", cobra de sipó, Herpeto
dryas f uscu.~, L.), dando-lhe com ela nas cadeiras 
e dizem que Jogo há de parir". A iara, com o po
der de transformar-se ern ser masculino, torna-se, 
segundo a interpreta<;áo de Artur Ramos, o sím
bolo psicanalítico . da miie-fálica. A rnae-fálica pu
ne os filhos, devorando-lhes, como na versáo do 
padre Cardim, os olhos, o nariz, os dedos, etc. A 
megera ceva-se nos pimpolhos. A madrasta mal
trata as enteadas. 

O culto das águas exprin1e, segundo os adep
tos da psicanálise, o desejo inconciente do re
torno ao seio materno. En1 última instancia, esse 
anseio revela-se na aspira<;ao humana de terminar 
o último sono no rega<;o do país natal (Miíe-Terra). 

No limiar do século XIX, os apapocuvas e ta
nhiguás iniciaram urna longa migra<;ao em busca 
da "Terra-sem-mal ", onde estariam ao abrigo de 

(l) L. c., 90. 
(2) L. c. , 46 
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qualquer perigo ou desdita. A cren~a na existen
cia. da "T~rra-sem-mal" acha-se relacionada aos 
anhgos mitos apap?cuvas. Nhanderuvu~ú, que já 
cgnhecen10~, r .. eso~vido :1 destruir o mundo, provo
coL! v~sto. inc~nd10. Ciente do cataclismo, 0 pagé 
Gu1ra1pah rehrou-se em dire~áo ao n1ar, acom
pa~hado d~ toda a f amília. Logo que os fugitivos 
arribaran1 as costas do Atlantico, erigiran1 urna ta
cana, ou casa de dansas, na qual noite e dia can
tav a1n e bailavam, batendo no solo co1n seus por
retes de marcar con1passo. Quando a rnorte se tor
nava im~n.ente, - pois ? 1nar a1neac;ava submergir 
a superf1c1e terrestre afun de extinguir o incendio, 
- a lacana elevou-se, transpos a porta celeste e 
só f oi estacionar ao pé da oca de Nhandecí a 
Mii.e-Grande. A 1nansao astral, onde passou a 'vi
ver o pagé milagrosan1e11 te salvo, veio a cha1nar
s~ d~ " 'I'erra-sen1-mal ". Nela o 1nel corre en1 abun
dancia e as plantas comestíveis brota1n esponta
n_ea1nenle d? solo. Os atuais guaranís acha1n-se 
tao persuadidos da repetic;áo do fenómeno que a 
todo o n1omento estáo a pressentir a catástrofe. 
qu~ndo o a viso lhes chega a través dos sonhos, 
v~soes ou oulros acontecirnentos insólitos, esses in
digenas, entregain-se as dansas e abstinencias. Os 
guaran1.s Iocalizam o paraíso quer no seio da terra, 
que~ alern,:n1ar (este) (1). Com algun1as variantes, 
º. rn1!0 da Terra-sem-n1al" ocorre entre os guaraiús 
(itatJns) (2) e nun1erosas outras tribus. Qualquer 
pess?~, 1nes1no desacom panhada, podía obter a gra
c;.a ~hv1na: bastava e ntregar-se a abstinencia e a so
hdao. 

(l) Nimuendaj ú (apud Métraux , La religion de$ Tupinamba c it 202 • .... ª ) 
(2) Alcfde d ·o b · • •• " ..... . 

r igny, L'homme aml ricain, 11, 329 e se¡., Paria, 1839. 
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. O guaraiús cobria1n-se com seus ornarnentos 
plun1ários, fu1nigavan1 os bambús de marcar o rit-
1no das dansas e, reünidos na tacana, iniciavan1 o 
ritual coreográfico. O objetivo de tais práticas, de 
acórdo com o testemunho do padre José Cardús, 
era o de reünir-se ao Pai-G:rande (1). 

\Vahl dá o nome de delirios arcaicos a essas 
psicoses gregárias, tao freqüentes nas populac;óes 
incultas (2). E Arthur Ramos inclue na série dos 
delirios arcaicos a epidemia da astasia-abasia co
reif orme de 1882 (Baía), assim como as 1nanifesta
<;óes místicas de Canudos, do Contestado e do Joa
zeiro (3). 

Nas obras e noticias dos cronistas clássicos va-
1nos encontrar numerosas noticias da "histeria co
letiva ", segundo a expressao usada por Afranio 
Peixoto. "Pe lo sertao anda agora um (refere
se Anchieta aos pagés), ao qual todos seguem e ve
neram como a un1 grande santo. Dao-lhe quanto 
tém, porque se isto nao fazem creem que ele COlll 

seus espíritos os matará logo . .. ; aonde quer que 
vai o seguen1 todos, e andam de. cá para lá, deixan
do suas próprias casas". P ertence ainda a An
chieta o seguinte trecho: "O que mais creem e de 
que lhes nasce n1uito 1nal é que em alguns tempos 
alguns de seus feiticeiros, que chamam pagés, in
ventam uns bailes e cantares novos, de que estes 
indios sao mui amigos, e entram coro eles por to
da a terra, e fazen1 ocupar os indios em beber e 
bailar todo o dia e noite, sem cuidado de fazerem 

(1) L. c., 78 e seg. 
(2) Apud A. Ramos, O negro brasileiro, cit ., 183. 
(3) Entre os delirios arcaicos podemos incluir a hecatombe de Pedra, Bonr, 

ta, em Pernambuco (1838) (C f. "Mem6ria sóbre a Pedra-Bonita na comarca 
de Vila-Bela", em R. P., LX, 217/248, 1904). 
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mautin1entos, e com isto se ten1 destruido muita 
gente, desta. Cada u~ déstes feiticeiros (a quem 
ta111bcm chaman1 sanhdade) busca urna inven<;ao 
con1 que lhe parece que ganhará mais, porque 
todo éste é seu intento, e assim um vem dizendo 
que o mantin1ento há de crescer por si sem faze
rem plan!ados, e_juntamente co1n as caias do mato 
se lhes hao de v1r a meter em casa. Outros dizem 
que as velhas se hao de tornar mo~as e para isso 
fazem Ia:vatórios de algun1as ervas co1n que Iavam; 
outros d1zem que os que os nao receberen1 se hao 
de tornar e1n pássaros e outras inven~óes seme-
lhan tes " (1). As informa~óes do jesuita M. da Nó
brega coincidem com as de seu con1panheiro: "De 
cer tos em certos anos vem uns feiticeiros de mui 
longes te7ras, fingindo lrazer santidade e ao tempo 
de sua v1nda Ihes n1anda1n limpar os caminhos e 
vao recebé-los com dansas e festas, segundo seu 
costume ; e antes que cheguem ao~ lugar andam as 
inulheres de duas e1n duas pelas casas dizendo 
publica1nente as faltas que fizeram a seu; maridos 
urnas as outras, e pedindo perdao delas. Em che
gando o fe iliceiro com muita festa ao lugar entra 
em .i:in1a casa escura e póe urna caba~a, q~e traz 
e1n figura humana, em parte mais conveniente para 
seus . eng~nos e mudando sua própria voz em a de 
1nen1no JUnto da caba<_ra, }hes diz que nao curem 
de tr~balhar, ,nen1 vao a roc;a, que o mantimento 
por s1 crescera, e que nunca lhes faltará que co-
1n:r, e que por si virá a casa. . . e que os velhos se 
h~o de tornar mo~os . .. Acabando de falar o feiti
ce1ro, come~~.am a tremer, principalmente as mu-

e 15¡1! L¡ ;Yc.,l 99 e27383 ~ . 0C~. : Carta~ A 11ul.sas, cit., 122 e 382 ; Staden, l. c., 153 
• ' · c.. , id logcJs, cit. , 274. 
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lheres, com grandes tremores em seu corpo, que pa· 
recem endemoninhadas (como de-certo o sao), dei
tando-se em terra, e escumando pelas bocas, e 
nisto lhes persuade o feiticeiro que entao lhes 
entra a santidade" (1). 

Cardin1 traz novos ele1nentos de inforn1a~ao 
a respeito das psicoses coletivas dos tupís lilora
neos. Assin1, segundo esse autor, o caraíba re
suscitava a algun1 vivo que se f azia de ni orto e 
1nantinha os índios " e1nbebidos e encantados'', 
até que os n1esmos, a perta dos pela f 01ne, aban
donava1n a "santidade" ou punham-lhe fhn a 
vida (2). Nas relac;oés jesuíticas deparamos nu
merosos elementos constitutivos do n1ito da "Ter
ra-sem-mal": a) " bailes e cantares novos ", isto 
é, estranhos ªº ritual de todos os dias, ou a ele 
pouco comuns, os quais duravam indefinidamen
te; b) abandono dos lazeres quotidianos ("aonde 
quer que vai o seguem todos, e andam de cá para 
Já, deixando suas próprias casas", "sem cuidado 
de f az.erem n1antin1entos "); e) abolic;ao do tra
balho, e1n virtude do aparecimento mágico da ca
c;a e da pesca ("nao curen1 de trabalhar, nen1 vao 
a roc;a, que o man timen to por si crescerá ", "e 
junta1nente com as cac;as do 1nato se lhes hao de 
vir a n1eter em casa") ; d) rej uvenesciinento ("os 
velhos se hao de tornar 1noc;os ") e) periodicidade 
da crise ("de c·erlos em certos anos ven1 uns fei
ticeiros"; f) contric;ao das faltas ("andam as n1u
lheres. . . dizendo publica1nente as faltas que fi
zeram a seus maridos") g) ressurreic;ao (" ressusci
ta a algum vivo que se faz morto"); h) possessao 

(l ) L. c .. 99 e 100. 
(l) L. c., 161 e 163. 
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feti chista ("come~am a lren1er ... deitando-se em 
terra, e_escun1a1;1do pel~s bocas"). A propósito da 
P_?S~essao, convem cons1gn::ir que, na regiáo ama
zon1ca, alguns autores reg1staram os sintomas de 
tuna doen~a produzida pelos espiritas que habi
tan1 o fundo das águas (oiaras). Artur Ramos sa
lien ta. ~ _in1portancia desse fenón1-eno para as pro
to-re! 1g1~es do _!iom~1n. elementar, nas quais o es
senc1al e a fu sao m1shca com as divindades. 

. ~eferin10-nos,_ linhas atrás, as propriedades 
n1ag1cas do bordao de compasso dos tupinambás 
n:iaranhenscs. Se a lua, na quadra invernosa, sur
g1::i cobe~ta de, n~vens sanguíneas, advinham as 
tribus cr1ses 1n1shcas, nas quais os cacetcs exer
cia1n iinportante papel. Os homens batia1n com 
o bastao no solo, ao passo que choravam as 
1nulheres, de 1naos erguidas para os céus, rolando 
no s?lo, e nele .toc~ndo com a cabe~a. A Abbeville 
exphcou ccrto 1nd1gcna a razao de tanto desesne
ro : a lua rubra significava o anúncio da mort~ e 
<lo "n1on1ento de ir ter co1n o seu Pai-Gran<le" 
(1). G~ndavo informa que alguns indios da costa 

se hav1arn entranhado de ·sertáo a dentro, alcan-
9an.do un1a lcrra, "onde havia algu1nas povoa~óes 
nu.~1 grandes, e. de rnuitos vizinhos, os quais pos
su1a1n tanta riqueza que afirmara1n haver ruas 
n1ui coinpridas entre eles, nas quais se nao fazia 
º.ut:,~ co1s~ sen~o lavar. pe~as de ouro e pedra
r1as · Da1 parhram os indios ao encontro do rio 
~n1az?na;s, cujo Jeito subiram, e1n canoas, até a 
Pro~1nc1a do Quito, lerra do Perú''. A finalida

de d~sse n1?vin1ento dean1bulatório (observa o 
referido escritor) era encontrar nas terras novas 

( 1) l •. c. , 365 e 366. 

• 
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"ilnortalidade e descanso perpétuo" (1). Nos fins 
do século XVI, "oito a dez inil indios" (número 
que parece exagerad<;>) aban~on:iram Pernam
buco e, após penosa v1agem: ahn~rram a serra de 
Ibiapaba, onde pereceram as maos de seus c?n
trários. Abbeville, a quen1 se deve ª. narrah~a 
da longa expedi<;ao, afirma que a f ad1ga parec1.a 
nao existir para os retirantes, tanto era a admi
ra~ao tributada ao condutor e "profeta';, ~a ca
ravana. O profeta dava-lhes a ·entender nao ser 
ho111ern nascido de pai e de 1náe como os. outros, 
e sim haver saído da boca de deus, o p~1, e que 
este lhe 1nandara baixar do céu para v1r anun
ciar a sua palavra". Afirmava, tarnbém, ser o ª~,
tor da vegeta~áo e quem "mandava sol e chu':ª. · 
"Quando se lhe pedia para comer ou beber, d1z1a 
nao ter necessidade, como os outros ho~ens, de 
aliinenlar o corpo para viv·er, pois se nutria de uro 
licor, por deus mandado do ~éu, p~ssando como 
certo nunca indio algum te-lo visto con1er ou 
beber". 

Abbeville fornece ainda noticia de, outro n10-
vilnento migratório, originário tambe1n de P~r
nambuco e ocorrido na n1esroa . época, ero v.1r
lude da guerra de exter1nínio 1nov1~a con.tra os in
dígenas pelos colonos portugueses. Depo1s ~a des
tru'i~ao dos indios pelos peros (narra o ref er1do ca
puchinho) (2), muitos deles foran1.1naltratados p~lo 
diabo, que lhes apareceu e1n figura de. 1;1~ dos 
scus antepassados, f alando de su as 1!user1as, e 
dos meios de se livrar·etn delas, como ele fez d.e
pois de as sofrer tarobém, pois quando lhe pa-

(1) L . c., 148. 
(2) L. c., 373 e 374. C f. E 'vreux , l. c. , 313. 
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receu, transf ormou-se em espirito, e que se qui
sesse1n ere-lo e seguí-lo lhes acontecería o mesmo 
indo todos para o paraíso terrestre, onde moram 
os caraíbas ou profetas. Dando crédito as su
gestoes do diabo, sob forma humana, seguiu-o 
iinediala1nente este povo em número superior a 
sessenta mil ( ?) . Como o diabo só desejava a 
perda <leste povo, quando passava o priineiro rio 
1norreu af ogada grande parte de_le, e o resto foi 
n1orto pelos s·eus iniinigos, escapando apenas pou
cos, que se refugiaram nos desertos dansando 
sernpre em honra de juruparí. Por aí semeavam 
n1uito, e n:ada colhiam, e depois de muito tempo 
assin1 perdido, se1n saberen1 aos menos onde 
estavarn, acharam-se afinal nas proximidades do 
río Turí, em distancia maior de seiscentas lé
guas de Pernambuco, donde haviam partido". A 
tradi~ao da "Terra sem-mal '' existe, também, se
gundo Métraux, entre tribus alheias a f amília 
lingüística tupí-guaraní (1). 

Os 1nitos aquáticos, ein suma, fazem parte 
das concep~óes pre-genitais dos tupí-guaranís. O 
ten1a da iara, n1ais comu1n entre os grupos do 
vale an1azónico, persistía, diferenciado, entre os 
tupís do litoral brasileiro (oriental, nordestino), 
na figura de igpupiara. Observe-se que, ainda 
boj.e, nos candomblés dos caboclos, iemanjá, a 
"n1áe-da-água ", a "mae-do-peixe ", a "ináe-dos
negros ", no culto iorubano, é representada pela 
sereia (n1etade 1nulher, 1netade peixe). Nesse co111-
plexo, o anseio de retornar ao seio materno adquire 
o seu mais vivo e flagrante aspeto no mito da "Ter
ra-sem-mal ". 

(1) La religion des Tupinamba, cit., 220. 
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3. O reino encantado 

Numerosos geniozinhos, demonios e duendes 
cercavam o selvícola. Escondiam-se nos igua~ús, 
povoavam as catanduvas. Tentemos sondar-lhes os 
designios, ou surpreende-los em su as 111anif esta
~óes insólitas, muitas vezes refratárias a nossa ra-

- záo e entendimento. 
a) Jurupari. - Os tupis do litoral, inclusive 

os do nordeste, conheciam urna entidade de1nonia
ca a que chamavain de jurupari (1). Informa Yves 
d'Évreux que juruparí, por causa de suas "malda
des", tinha sido expulso por deus, de quem era 
"criado", passando, daí avante, a retardar as chu
vas e a incentivar a guerra entre os homens, "ha
bitando ordinariam·ente as aldeias abandonadas" 
e, em especial, os lugares próximos as sepulturas. 
"Dizem também que juruparí (acrescenta o cita
do missionário) e os seus tem certos animais, que 
nunca se veem, que só andam a noite, soltando 
gritos horríveis ", os quais ora servem de ho1nem 
(incubo), ora de mulher (súcubo). 

A versáo do padre Évreux acha-se adulterada e 
inco1npleta. A história do den10 é a seguinte. Ju
ruparí nasceu de urna rapariga virgem, fecundada, 
por intermédio do sol, em "virtude do sumo 
da cucura do mato". Veio a mandado desse 
astro para reformar os costumes da terra, afim 
de poder encontrar nela urna donzela per
feita. Até entáo, as mulheres governavam e os ho-
mens obedeciam, o que era contrário as leis sola-

(1) Marcgrav, l . c., 279 ; Didlagos, cit., 266 ; Thevet, mss. inédito (apud 
Métraux, La religton du Tupí11amba1 cit., S7) ; Loreto Couto, l. c., 64 ; Abbe.
vUle. r. c., 373. 
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res. Juruparí retirou o poder das máos dessas ama
zonas e inslituiu as festas da en1ancipa~ao ou in
dependencia masculina: as mulheres que surpre
endessem os segredos confiados aos homens de
~iam m?rrer, .. c?mo acontecen a própria mae de 
}urupar! \Ceuc1) (1). As ceremonias peculiares a 
JUr?par1 tem lugar, geralmente, na época do apa
rec1men~o de cer~as frut~s. (assaís, rniritís, ingás, 
etc.) e ~ao .P:-eced1d~s de JeJuns. Após o jejum, to
dos os I?d1v1duos puberes da aldeia, de ambos os 
sexos, p1ntam-se de urucú e de genipapo e ao som 
de urna cantiga melancólica, celebram-se 'os casa
mentos. Em seguida, af astam-se as mulheres e os 
rapazes profanos ao culto e come~am os toques e 
~s dansas. A tro~beta sagrada, defesa as mulheres, 
e un1 tubo conshtuído pelo líber da paxiúba. 

Em meio do ritual, irrompem alguns homens, 
t-endo o rosto coberto por máscaras de pelo de ma
caco, . andando de gatinhas e baten do com varas. 
Term!nados os bailes, segue-se urna cena de fla
gela~ao, da qual podem tomar parte as mulheres 
e os menores. O juruparí diz Raimundo Lopes 
" é o ge;iio da. ferlilidade, ~uer natural, quer hu~ 
mana; ele ens1nou, corno todos os heróis civiliza
dores d,os . indios! ~ fazer a f arinha, e outros pro
cessos ute1s ,e rnagicos; deu as tribus urna lei se
vera e ceremonias coincidentes com a frutifica~áo 
de plantas como a bacaba e o assai" (2). 

A escola culturalista vería no mito de juruparí 
o .. reflexo da luta contra o matriarcado e conse
quente e~a~cipa~áo do homem, com o advento 
das assoc1a~oes extra-familiares (classes de idade, 

(1) ~.orge Hurley, liara/fa, 99, Belhn, 1934; 9tradellf, l . c., m . 
(2) Juruparf", em Rnisia da Semdna. l4/8/93S, Rto. 
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Trombeta de 
jurupari, tu
bo constituido 
pelo liber da 
paxiúba, pal
meir a sagrada 
(segundo Ral

mundo Lopes). 

Estevao Pinto 

f estas de inicia<;ií.o). Os psicanalistas, 
entretanto, encontrariam nesse mito al
guns temas de conteúdo sexual. 

A principal atribui'<;ao de juriparí 
consiste ·em presidir as cerem ónias da 
inicia~ao. E E. J ones acredita que tais 
práticas se acham estreitamente ligadas 
aos "desejos de castra<;áo". Juruparí to
ma a atitude de um trasgo ou duende 
e tambén1 se acr·edita que os de
monios sao proje<;oes das tendencias 
af etivas do homen1. O home1n ele1nen
tar per sonifica essas tendencias, trans
forma-as em encarna<;óes, com que po
voa o mundo, projetando assim, no ex
terior, os processos psíquicos individuais. 
Agora bem: quais seriam esas tenden
cias? Para os discípulos de Freud, o 
sentimento de auto-puni<;ao pelo crime 
de incesto. Ceücí (ci-máe), a virgem, é 
fecundada, sob a influencia do sol, pelo 
suco da cucura. Encontramos no folc
lore de todos os povos numerosos exe1n
plos de virgens fecundadas pelo sol, -
len das r eveladoras dos "característicos 
habituais do nascirn.ento sobrenatural". 
R~alizada a falta, segue-se a expia~ao. 
J uruparí, desdobramento do sol, passa a 
dirigir os ritos da inicia<;áo, cujas prá
ticas (circuncisáo, tatuagens, etc.) in

dicain que ao jovem iniciado ficou franqueado o ca
minho legal para a mulher. A flagela<;ao, que s·e se
gue as ceremonias iniciadoras, constitue um proces· 
so mágico destinado a provocar a fecundidade (1). 

( 1) O. Rank , O traumatismo dQ nascimento, cit ., 54. 

Os Indígenas do Nordeste 223 

E eis aí porque as 1nulhercs nao devem por os 
olhos no apito de juruparí, justamente como suce
día com o bull-roarer, ou diable dos bororos (1). 

b) Curupira. - O curupira, segundo a descri
yáo do conde E. Stradelli (2) é a "máe-do-mato, o 
genio tutelar da floresta". E' um 1nenino veludo, 
de cabelos vermelhes, privado de órgaos sexuais 
(3), com os pés as avessas ( 4). A n1ata acha-se sob 

sua prote~áo. Prenuncia a tormenta, batendo nas 
r aízes das samaüneiras. Ai de alguém que, por 
siTnples prazer, f ere o animal, ou pers·eguc as fe-
1neas pejadas ! O curnpira transmuta-se en1 ca<;a, 
que o ho1nem persegue inutilmente até desgarrar
se, desorientado, do verdadeiro caminho. Outras 
vezes, a embiara deixa-se apanhar, mas o frechei
ro, aterrorizado, verifica que náo alvejou nenhum 
animal, senao seu próprio filho, ou n1ulher, ou 
companheiro. Na qualidade de mae da floresta era 
conhecido dos "tupina1nbás do Maranhao", dos 
" par angabas do Ceará", dos "potiguaras do Rio
Grande-do-Norte e da Paraíba", dos "caetés e taba
jaras de Pernambuco, Alagoas e Baía", n1uitas vezes 
com o nome de caapora, o morador do mato ... Ainda 
hoje os caabas da Amazonia acreditam no poder 
superior de curupira, que dizem usar machado de 
casco de jabotí" e "cavalgar, nas suas correrias 
vertiginosas, o dorso macio e rechonchudo do ta
pir". "É curupira que1n nos 1nostra ou esconde a 
ca~a; quern nos r evela os s-cgredos da floresta, as 

(1) K. v. d . Stcinen , "Entre os bororos", ci t ., 462. 
(2) L. c., 434. 
(3) Daí dizer " a gente do Pará que ~le é mussi f;o" (C. de Magalhies, O 

si lt•agem, ci t ., 170). 
(4) Origem, talvez, da eren~ na cxist btcia dos indios moti<is, os quais 

possufam " pés virados" (Gon~alves Días, l . c., 47). 

, 
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virtudes medicinais das plantas e nos dá os pro
dutos destas, etc., ficando furioso se111pre que 
sente o piché do couro queimado da alma da 
ca~a" (1). 

Acom€tc os selvícolas e a~oita-os. "Por isso, 
costumam os índios deixar em certo ca1ninho, que 
por ásperas brenhas vai ter ao interior das ter
ras, no cume da mais alta montanha, quando por 
cá passam, penas de aves, abanadores, flechas e 
outras coisas semelhant€s, con10 un1a espécie de 
obla~ao". 

A magia, segundo a psicanálise, é tuna resul
tante da superestima~ao do eu (narcisismo), fór~a 
inconciente por 1neio da qual pensa o individuo 
poder dominar ou transformar o inundo exterior 
(onipotencia das idéias). Ou, por outras palavras, 
o selvagem ere existir un1a rela~ao mística entre 
fenón1enos, mes1no separados por qualquer co
nexao causal inteligivel (lei de participa~ao). Mes
mo os sonhos, v. g., nao escapam ao processo per
ceptivo do selvagem, que lhes empresta absoluta 
confian~a. As revela~óes oníricas sáo, para o ho
mem elen1entar, a mais pura realidade. Lévy
Bruhl dá-nos vários exemplos, nos quais os indí
genas acreditava1n conseguir os seus objetivos 
apenas a custa da virtude mística do des·ejo. 

Também já vilnos que os 1nitos aparecem 
quando o homem chan1ado primitivo já nao con
segue sentir ou viver a representa~ao, recorrendo, 
conseqüentemente, no mom.ento de pensar e1n 

{l) C f. J . Hurlcy, /. c., 19 e seg. ; J . Barbosa Rodrigu~a, "Poranduba 
amazonense ou Kochilma· uara Porandub" , em An. da Bib. Nac. do R~]G
nriro, XIV, fa~c. n. 2, p. 3 e seg., 1890; J . Daniel, l. c., 11 , 43S, 1840; An# 
chieta, l . c. , 118 ; Cartas A vubas, cit ., 485 ; G . S. d<> Sousa, l. c .. 323 (o 
"diabo" de que fata o autor é incontestavelmente curupira). 
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realizá-la, ao auxilio de encarna~es. "La men
falif é primitive sous sa forme la plu! pure impli
quait la participation senlie et vécue, a la fois des 
individus avec le groupe social, et du groupe so
cial avec les groupes ambiants. Ces deux parti
cipations sont solidaire.~. Les modifications de 
/'une retenfissent done sur l'autre,. Au fur et a 
mesure que la conscience individuelle de chacun 
des m embres du groupe "tend a s'affirmer, le sen
timenl d e sy1nbiose myslique du groupe social 
avec les groupes ambiants d'étres e· d'objets de
vienl n1oins intime, moins immédiat, moins con
stant. Ici commP la, des liens plus ou moins ex
plicites f endent a se substituer au sentiment im-
1nédi al de communion. En un mol, la participa
tion tend a étre représentée" (1). Foi o que acon-
tecen a curupira, o gnomo silvestre, o tapuio
zinho floresta]. Curupira é u1n mito posterior ao 
enfraquecimento da simbiose mística existente 
entre o selvícola e a n1ata. Mesmo assim, nao per
deu inte iran1ente os vestígios de sua origem má
gica, urna vez que o vemos, en1 alguns casos, as
sociado ao "pesadelo" e aos "maus sonhos" (2). 

Os elementos que, por assim dizer, servem de 
liga~ao entre a participa~áo e as encarna~óes sao 
os espirilos (formas ainda vagas e mal delinea
das), alguns bons, outros maus (anhangueras). 
Os bons - diziam os tupinambás - traziam 
"chuva e1n tempo próprio", nao prejudicavam as 

(1 ) L~vy,Bruhl. La fonctions mentalc!s , cit. , 430 e 431. 
(2) Anchieta, l . c., nota ' p. 143. -- Curupira "signifü:al numm rMntium", 

d iz Marcgra v, l. c., 278 e 179. Cf. S . de Vaaconcelos, l. c., p. n do Lw. Set. 
das N o!ícias : "Cr~m que h4 uns espfritOi malign01, de que tbn grandf..imo 
mMo : a estes cha mam Por vérios nomes: Curupira , aos cspfritos dos pm•# 
mentos". Veja-se, a inda, Loreto Couto, l . c., 64. 
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roc;as, nao os castigavan1, nao lhes metia1n n1e~o 
(1). Nóbrega, con10 já vimos, diz que os J?a.ges, 
quando tinha1n de falar em non~,e dos ~sp1r1.tos, 
1netiam-se e1n "un1a casa escura e dah f az1a1n 
as suas revela~oes, "n1udando sua própria voz em 
a de menino". Provavelmente, era ess.e un1 modo 
de identificar os espiritas, que ta1nbé1n podia1n 
surgir, a cha1nado dos feiticeiros, "siff lant, comm~ 
ils r.Jisent, et f lustant" (2). Para a~ugentá-lo.s, a 
noite, os tupinan1bás acendia111 f ogue1ras ao pe da 
rede ou nao saían1 ªº mato, nesses n1omentos, 
sen1 'u1n tic;áo aceso; se desejavam propiciá-los, 
of ertavam-lhes algun1 objeto (3). Os tupís ma~a
nhenscs fincavam a entrada das tabas "un1 made1ro 
n1uito alto, con1 outro atravessado na sua extremi
dade superior", onde colocavam cofinhos feitos de 
folhas de pindoba. "Se lhes perguntardes (acres
ccnta C. d' Abbeville) a razáo disto diráo que o fa
zem por conselhos de seus pagés para livrarem-se 
dos maus ares" (4). 

e) Anhanga. - Anhanga, mito co1nu1n aos tu
pís do nordeste brasileiro, tem sido, con10 tupa, ob
jeto de várias interpretac;óes. Métraux encontra 
e1n anhanga natureza identica a d·e jnrupari. 
Segundo a inaioria dos autores, anhanga é u1n 
espirito 1nau, temido pelos indígenas (5) (finang-

( 1) E'vreux, l. c., 249. 
(2) Thevet , Les Singularitez, cit., 176. 
(}) Anchieta, l. c., 331 ; Marcgrav, l. c., 279; Cardim, l. c., 162 ; Thevet, 

Les Singularitei, cit., 195. 
(4) L. c., 375. Cf. Marcgrav, l. c., 279 e E'vreux: /. c., 123. - ~o "t~r, 

reiro" de Adao, pai ~ santo, ou babalorixá do culto 1orubano no Rec1fe, exis
te uma gameleira a qual se venera. E ' o "pau encantado" (Con,alves Feman, 
des "lnvestiga,<Íes sóbre os cultos negro--fetichistas do Recife", em Arq. da 
As;ist. a Psicopat. de Pernambuco, ano V, 1935, n. 1 e 2, p. JOS). 

(S) S. de Vasconcelos, l . c., p. 72 do Liv. Seg. das Noticias ; Thevet, Le~ 
Slngularitez, cit ., 168 ; Cardim, l. c. , 162 ; Lery, l. c., 274; Staden, l. c., 138, 
Gon~ves Dias, l. c., 100 e seg). 
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ahna do inal). Luís da Camara Cascudo con
sidera-o un1 "mito de confusáo verbal": o anga, 

, ahna dos mortos, é o espirito errante, o maleficio, 
a diabrura, o pesa delo, "o n1edo sem forma e sem 
nome possível"; o anhanga "um nume protetor 
da .espécie, supersti~ao indígena, mito local". "O 
anga asso1nbrador, tido como juruparí, como o 
pesadelo, parece-me ser o ur-mythus, a crendice 
inicial" (1). A exemplo do inito do batatáo, su
posto erróneamente de orige1n amerindia, L. da 
C. Cascudo aventa a possibilidade de ser anhanga 
voz de prooodencia africana (do idio1na "n'bunda", 
onde encontramos n'hanga co111 o significado de 
ca9a). 

Que o mito de anhanga tem conexao con1 a 
alma dos antepassados, nao resta dúvida. Mas nao 
se trata de ncnhuma conf usáo verbal, co1no mostra
remos e1n seguida. Os atuais chiriguanos te1nem 
sair a noite, receosos dos 1naus espiritas, que afu
gentavam a maneira dos lnpinambás, por meio do 
fogo. "Les chiriguano appellent précisément les 
ámes des morts aña et ce sont elles qu'ils redou
tent" (2). Os tupinambás acreditavam que anhanga 
devoraría o cadáver, se nao encontrasse este, na 
cova, alimentos adrede preparados; "e por isso, nao 
'só na primeira noite depois de sepultado poem so
bre a cova grandes alguidares de barro cheios de 
farinha, aves, peixes e outras viandas bern assadas, 
com a bebida chamada cauim, mas também conti
nuava1n a prestar este servi~o v·erdadeiramente dia
bólico, enquanto o corpo nao apodrecia" (3). Quan
do os tupís morriam, as ahnas dos guerreiros voa-

(1) Art. pub. no Didrw da Manhél, 15, 4-934 (Recife). 
(2) Métraux, la religio11 des Tupinamba, cit ., 62. 
(3) Léry, l, c. , 319. 1 

1 

•1 
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vam par~ as alt~ montanhas, ao passo que as almM 
~os poltroes part1am para a companhia de anhanga, 
Junto ao qual eram constantemente atormentadas 
(1). A alma ligada ao corpo é "an"; fora dele trans
forma-se em "anguere" (explica Évreux). Re
cordemo-nos de que, nos mitos recolhidos por The
vet entre os tupinambás da costa central do Bra
s.il (2), trata-se da existencia de dois gemeos, um 
filho de Mair-atá (identificado com Mair-puxí, isto 
é, o mau, talv·ez o duplo de tupa, a imago paterno) 
e outro ~a~tardo e in~estuoso. Pretendendo os ge-
meos reunir-se ao pa1, que se encontrava em um 
lugar ermo e distante, este, antes de reconhece-los, 
suhn;ie~eu-os a tres provas, urna das quais, a última, 
cons1stia no seguinte: "Toutef ois vouil {aire un troi
sieme et grand essay sur eux: pour ce leur com
manda, qu'ils s' en alassent en un lieu nommé 
Agnen pinaiticane qui est ou ils disenl que les 
morts bruslent et f ont seicher le poisson nomr.né 
Alain: enjoignant ci iceux de luy apporter l'amor
ce de laque/le Agnen (qui est le maling esprit en 
leur langue, qui souvenl les tourmente comme 
j'ay veu) prenoit le poisson Alain . . . ils 'se plon
gerenl tous deux en l' eau et allerent jusques au 

• 
. (1) Léry, l. c. , 274. C f . Barbosa Rodrigues, "Poranduba amazonense'', 

cit., 94 e seg. 
(l) Os m itos recolhidos por Thevet nos meados do séc. XVI a testam urna 

prolongada elabora~<lo mental po~ parte dos seus_ criadores (os tupis). Os pri .. 
melros negros aporta~am n o Brasil em 1538, trazrdos por um na vio pertencen .. 
te a Jorqe ~op::s B1xorda (Renato M endom,;a , A influ2ncia africana no portu
guts d-0 Brúsil, 52 e 53, Sao-Pa ulo, 1935; ~f. Pandiá Calógeras, FormaciJo his· 
t6rk_a do Brasil, 27, Sao.-Paulo, 1935). Nma Rodrigues, todavía, afi rma que o 
tráfico pr~priamente dito s6 tevc início "uns ci ncoenta anos a pós a descober .. 
ta do . Brasil" (~s africanos no Brasil, cit., 32) : em 1548, diz Pedro Calmon 
(Espfrato da sociedade colonial, 170. Sao.-Paulo, 1935). Os negros destinavam-se 
a cultura da cana-dc·a~ucar realizada em alguns ponto9 do trato c::o9teiro do 
Brasil ; na bala de Guanabara, onde Thevet, pouco depols de ISSO colhla oa 
mitos tup(s a!nda nllo e:<tistia essa cultura. Esse fato invalida a te~ africanf .. 
ta aventada por L. da C. Cascudo, 9e¡undo a qual anhan1a provhn da voz afrl
na n'hanga • ca~a. 
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fond, en tirant ce qu'il& cherchoient a 1~avoir l'a· 
more e d' Agnen, avec laquelle il prenoit le poisson 
Alain, et ostant le hamesson, et tout le reste audit 
esprit Agnen, l'apporterent ci leur pere" (1). 

L. da C. Cascudo refere-se a lenda registada 
por Fred. Harlt, na qua] certo ca~ador da serra do 
Ereré encontrou urna veada, que era "uiara"; após 
ntunerosos incidentes, terminou ca~ando com o 
bicho. 1"an1bém nas lcndas da n1áe-da-agua (iara) 
do f.olclore sincrético dos af ro-brasileiros, o ani
n1al fantástic~ sempre casa com o pescador. 
L. da C. Cascudo refere-se ainda a um ca~ador 
prof issional dos ser toes do Ceará e do Rio Grande
do-N orle, que nao ia ao ca1npo nas noites de sexta·· 
feira, quando havia luar, co1n receio de u1n veado 
branco, co1n olhos de f ogo, que enlouqueceria o 
ca9ador e 1nastigaria a espingarda co1no se a arma 
fósse u111 toro d~ cana-de-a~úcar. "Nao é preciso 
raciocinio (acr-escenta o citado escritor) para 
niostrar que o sua~ú-ananga ou anhanga protetor 
está defi~ilivan1ente identificado no espirito da po· 
puia~ao do nordeste brasileiro". Anhanga, diz J. 
Barbosa Rodrigues, aparece con1un1ente ao ho
n1em sob a forma de um vea do aver1nelhado, de 
cornos de veludos, de olhos de fogo, de cruz na testa 
conh:ecido pelo .norne de sua9ú-.anhanga, ou sua~ú~ 
caat~nga, ou, a111da., v~ado cahngueiro. Anhanga 
(ens1na E. Stradelh) e o espectro, o fantasn1a, o 
duende, a visage1n: "Ha mira-anhanga, tatú
a~ihanga, sua<;ú-anhanga, t.apiir~-anhanga, - isto é, 
v1sagen1 de gente, de la tú, de veado, de boi" (2). Co
nhecida é a seguin te len da de Couto de Magalhiies, 

(1) Em La religion des Tupinamba, cit., 238 e 239. 
(l ) L . c., 370. 
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na qual um indio tupinambá, perseguindo urna vea· 
da, que ainda a1nan1entava, acabou sofrendo o 111ais 
negro castigo. Nessa lenda, quando o ca~ador vai 
apanhar o animal abatido, tem a desdita de de
parar com a própria máe, "que jazia morta no 
chao varada con1 a flecha e toda dilacerada pelos 
espinhos" (1). rfinha sido vítin1a de anhanga. 
"O destino da ca~a (acrescenta o ref.erido autor) 
parece eslar afeto ao anhanga. A palavra anhanga 
quer dizer sombra, espírito. A figura con1 que as 
tradi~oes o representa1n é a de um v·eado branco, 
con1 olhos de fogo. Todo aquele que persegue u111 
anünal que a1nan1enta corre o risco de ver anhan
ga, e a sua vista lraz f ebre e ás vezes a loucura. 
O~ bororos, no dizer de K. v. d. Steinen, nao "1na
.tavam nem co1nia1n veados campeiros", ~xceto 
quando estava1n bentos. Certo ca~ador bororo co-
1neu carne de un1 vea do morto pelo cáo: "adoe
ceu no m es1no dia e morreu dentro em pouco" (2). 
Ta1nbé1n os tupinambás, antes de levar as cabanas 
os cervos abatidos, cortavam a esses anüuais as 
pernas traseiras, "estimans que s'ils les porloyent 
auec leurs quatre membres, cela leur osteroit le 
moyen a eux et .a leurs en/ ans de pouuoir prendre 
leurs ennemis a la course" (3). Entre os chirigua
nas, ·em contraposi~ao, os homens reservavam para 
si o uso da carne de veado (4). Osvaldo Orico (5) 
assinala a história de Pon a in, "a rosa dos cam
peiros ", por quem se apaixonou Camaco, "o mais 

(1) O selllap,em, ci t., 162 e 163. 
(2) " Entre os bororos", cit ., 454, 482 e 483. 
(3) Thevet, Les S ingularitez, cit. , 252. 
(4) M étraux, "E'tudes sur la civilisation des Ind iens Chiriguano", c it., 335. 
(S) Contos e lendas do Brasi l, 55 e seg., S ao-Paulo, s/d. 
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valente dos peleadores de sua tribu". A virgem, 
estando cerla vez a n1argem da lagoa de Parobé 
(Rio-Grande-do-Sul), avistou um veadinho "de 
pelo rcluzente, que explend~a. ao ~ol " .. Era o cervo
berá, cuja pele a mo~a ex1giu imed1atamente de 
seu adorador. Can1aco nao hesitou. Ca~ador e 
anin1al voavan1 "COITIO O pampeiro solto sobre O 

vargedo ". Afinal, o cervo, desesperado, a tiro u-se 
a Iagoa, arrastando o homen1 ao pélago mortal. Em 
un1a lenda recolhida por A. Brandáo de Amorim 
(1) dois veados costun1avam co1ner a ro~a dos in
díg~nas do aldeamento de Iauaraté-Cachoeira. 
Os índios, a vista disso, mataram-nos, transpor
tando os anilnais para as ocas. Quando, porém, 
n1oqueara1n a carne, os veados se tinham transf or-

111 ado em gente. Duas luas após esse fato, apare
ceram no Iauaraté alguns moradores das vizinhan
~as ; procuravan1 os avós, que andavam sumidos. 
Só entáo descobriu-se a origem dos veados. 

Estamos de posse, enfim, dos elementos prin
cipais do mito. 

E' be1n possível que anhanga fósse um mito 
ligado primordialn1ente ao ciclo da miie, do qual 
se destacou por degrada~iio progressiva do motivo 
original. O · conteúdo sexual encontra-se na água, 
em cujo fundo habitava anhanga, segundo Thevet, 
assim con10 na isca de apanhar peixe, - elem·en
los comprobantes dos atributos genetriz,es do su
pósto demo. 

Alguns elementos 1naternos do mito persisti
ra1n mesmo alravés de todos os disfarces e degra
da~oes. Asshn o mostra a id~ntifica~o de anhan-

( l ) L . c., 463 e seg . 
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ga com a veada do conto registado por Fred. 
Hartt (a veada era a iara = máe-da-água). A 
veada, em que se encarna anhanga, tem o pelo 
avermelhadÓ, as ponlas veludas, os olhos ígneos. 
A cor~a da lenda de Cauto de Magalháes vi
ra-se na própria nlae do cac;ador. O suac;ú
anhanga proteje as femeas lactentes. Na histó
ria recolhida por A. Brandao de A1norim os 
veados mortos eram os avós de um povo vizinho 
da fonte do Iauaraté. O veado, demais, é um ani
mal de vida muito chegada a agua (lenda do cer
vo-berá). O cervo (Dorcelaphus dichotomus) 
"vive nos lugares hún1idos e paúes; vagueia as 
horas do crepúsculo, indo pastar nos patanos com 
água a altura do lombo" (1). 

O salto inopinado desse animal devia, aliás, 
causar profunda hnpressao na 1nente dos nos
sos amerindios e era, em geral, prenúncio de 
graves acontecimentos. "Essa superstic;áo (nota L. 
da C. Cascudo) se rnantérn rnes1no entre a popu
lac;áo mestic;ada que trabalha na extrac;ao da bor
racha". A figura dos cervídeos acorre nas inscri
c;óes lapidares do Brasil (Areao, Mato-Grosso). 
Na cova de Trois-Freres (Ariege, Fran~a) existe 
urna pintura rupestre, que representa um veado, . 
quasi eréctil, de cabec;a e de pés humanos (2). 
Na concepc;áo 1nística do homem elementar, na
da é fortuito ou casual e todo acidente encerra 
urna revela~ao. 

Outras nu1nerosas entidades povoavam o 
reino encantado dos tupí-guaranís (a caapora, 

(1) AUpio de Miranda Rlbelro, "Es~o geral da fauna brasilelra", em Rte. 
do Brasil, I, Jnt., 264, Rio, 1922; R . v. Iherlng, Fauna do BrasU, 113, SAo
Paulo 1917. 

(l ) Obennaier, l . c., 89, lam. V. 
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p. e.). Nao era1n senáo desdobran1enlos ou for
mas disfarc;ados dos demais mitos, que a análise 
acurada fa<Cilmente revelaria. 

• * • 

Pouco sabemos a propósito dos duendes ou 
outras entidades siemelhantes dos ges e carirís. 
Herckmans f ala-nos de um diabinho perneta, de 
vóz afeminada, que apareceu aos soldados neer
landeses da expedi~ao de Cunhaú (Rio-Grande-do
Norte) (1). "Animas mortuorum (diz Barlaeus) 
in regnum dremonis transire perhibent, quod ad 
Occidentem est ubi ad paludem, qualia de inferno 
fabulantur poetre, illas convenire & a dremonio in 
ulteriorem ripam transvectari, narrant: postquam 
sciscitatus f uit de mortis genere, an fato suo an 
violentiá perierint, translatas in locum deliciarum, 
velut Elysios campos, deduci, ubi mellis, ubi pis
cium abunde sil. cic animarum immortalitati con
suli" (2). Os caingangues temian1 a aln1a dos ini
migos mortos, a quem atribuiam todos os malefi
cios; costurnava1n acalmá-los a custa de "peque
nas dádivas, particularmente con1 ped·a~os de fu
mo". Os camacás, segundo Douville, acredita
va1n na reencarnac;iio das almas; eram estas que 
produzian1 os relampagos, quando irritadas. Os pa
ta:xós consideravam també1n o trovao um espirito 
maligno, desejoso de apoderar-se de algum ente 
mortal. Os caiapós julgam que a alma dos 
maus se reencarnam nos animais ferozes (3). Como 

( 1) L . c. , 280. 
(l ) L . c., 256 e lS7. 
(3) R. H . Deagenettea l. c., l lJ. 
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se ve, a concep~ao mítica dos ges em rela<;a~ ~s 
almas e espirilos sobrenaturais era paupérrima 
em face da exuberancia do folclore tupí-guaraní. 

4. As sobrevivencias totemicas 

J á observo u Artur Ramos que o homem ele-
1nen tar, quer esteja ou nao e1n pleno regime to
temico, nao ve os aniinais como seres dif eren,tes 
dos ho1nens (donde a origem da palavra fábula 
de fabulare, falar_, porque na ~poca das fábll:las 
falavam os anima1s). O totemismo tem, ass1m, 
urna vasta distribui<;ao geográfica (1), embora 
nem todos os seus caraterísticos mostrem a mes
ma universalidade. Um exemplo disso sao as cere
monias mágicas destinadas a multiplicar ou revi
gorar os totens, que ocorrem quasi que exclusiva
mente no centro da Austrália. Elementos inais 
generalizados sao o tabú, a exogamia e a circun
stancia de o totem ser sempre urna espécie de 
animal ou vegetal (ou, mais raramente, urna clas
se de objetos inanimados). A esses elementos po
demos ainda acrescentar um novo tra<;o comum 
em rela<;ao a tal sistema social, que Galdenweiser 
encontrou, a saber: "totems are not worshipped" 
(2). D·esde que se preste culto ao objeto-totem, 
desde que a venera<;ao ou o respeito se trans1nute 
em adora<;ao, - deixa de haver totemismo. 

Freud acredita que o totem representa o 
pai primitivo (Urvater), o antepassado mítico, eli-

(1) S6 entre os aruaques, E verhard im Thurn contou quarenta e sete fa, 
mflias totemica s ( Among the Indians of Gu iana, 175 e seg., Lond res, 1883). 

(2) L . c., 287. 
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minado pela horda ciümenta. Mas os filhos re
beldes abrigavam a respeito da vitima os mesmos 
sentiIJientos ambivalentes, que formam o conteúdo 
do complexo paterno existente nas crianc;as e nos 
neuróticos. Odiavam o pai, porque este lhes inter
ditava a posse das n1ulheres ou constituía urna 
barreira aos instintos autoritários dos jovens va
róes, inas admiravam e a1navam o senhor. Satis
f.eito o dese jo, que se refletiu em festas ou alegrias 
transbordan tes, adveio o remorso e a consciencia 
da, cnlpabilidade, - orige1n do tabú (prolbic;ao de 
matar o pai, depois o totem) e da exogamia (re
núncia aos frutos do crime, isto é, a posse das mu
lheres agora acessíveis ao grupo insurgente). Essa 
concep<;ao totemica tem sido muito refutada e é 
atualmente aceita com restric;oes. 

Já salientamos, por diversas vezes, a rela~áo 
mística, a fraternidade íntima, a comunháo estreita 
existente entre o amerindio e o animal. Nao se 
abatiam os animais domésticos; evitava também o 
ca~ador, nao raras vezes, comer o anin1al morto 
por suas próprias maos. Os apinages, p. e., acre
ditam que os urubús se alegram, quando nasce al
gun1a crian~a do sexo masculino. O menino será 
mais tarde u1n ca~ador e os ca~adores deixam no 
inato ca~a para essas aves. Se o recén1-nascido, po
rém, é u1na crian<;a do sexo fe1ninino, a alegria 
cabe as lagartixas, pois sao as mulheres que se en
carregan1 de preparar o berubú, cujos fragmentos, 
caindo no chao, constituem o alimento de tais bi
chinhos (1). Foram os caracarás que doaram aos 

(I} E stevao de Oliveira, l . c., 67. 
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guaicurús o porrete, a lan~a, o arco e a flecha (1). 
A série dos animais ancestrais, dos animais pouco 
diferentes dos homens, dos animais que vivem a 
maneira de gente, etc., forma o mais rico conteú
do da proto-religiao dos selvícolas. O arú, ou 
seja, o bicho que vira gente, era urna personagem 
familiar ao folclore tupí-guaraní. Quando os nos
sos índios se referiam aos animais, diziam fre
qüentemente: a gente-anta, a gente-abe/ha, etc. (2). 
Ou entáo: "O jabutí é gente boa nao é gente 
má" (3). ' 

As sobrevivencias totemicas sao comuns a to
dos os grupos cultural-lingüísticos do Brasil. Os 
guaicurús acreditavam ter nascido dos caracarás 
(Milgavo chimachima, Vieillot) e os apinages dos 
jamurús (Cucurbita legenaria, L.). O totem dos 
caxinauás é o morcego ( 4). Os coatás-tapuias 
provinham do "ajunlamento das mullieres com os 
macacos". Quando nascia um bororo, davam
lhe os parentes nomes designativos de animais 
ou de plantas (5). &se costume era também co
mum aos tupí-guaranís (6). Daí provém, talvez, 
o fato obse~ado por Whiff en entre as tribus do 
n9roeste brasileiro, a saber, os nomes das pes
soas só se pronunciavam em voz baixa, como que 
religiosamente (7). Vestigios totemicos eram, pre-

(1) F. R. do Prado, l. c., JS. 
{l) Amorim, l. c., 12 e 14. 
(3) C . de Ma¡alhles, O ulvagem, cit., 136, 
(4) Jolo Braulino de Carvalho, "Breve notfcia sobre os indígenas que ha, 

bitavam a fronteira do Brasil com o Perú". em Bol. do Mus. Nac .. VII . llS, 
Rio. 1931. 

(S) K. v. d. Stelnen. "Entre os bororos". cit., 470. 
(6) H. Staden, l. c., 149 ; C. d' Abbeville, l. c., 113 e seg. ; G. S. de Sou

• · l . c., 314; Teodoro Sampafo, "Os naturalistas viajantes dos skulos XVIII 
e XIX", etc., cit., S7'4; Raimundo Lopes, Pa& das "'-dras 11trdu 170 Manaua. 
1930. ~ ' , 

(7) Aflud Gilberto Freire, Casa Grandt (J Seniala, 161. Rlo, 1933, 
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sumivelmente, as pinturas corporais imitativas 
dos animais. Os astros mesmo nao escapavam a 
influencia desse sistema social-religioso. Ou
tras vezes, o totemismo evidencia-se do hábito da 
razzia, o costume de guerrear inimigos com o fim 
de raptar-lhes as mulheres (como sucedía com os 
mundurucús). 

Os tupina111bás esthnavam muito certos pás
saros de plumagem cinzenta e "voz penetrante", 
"ainda mais plangente do que a da coruja". Nao 
consentiam que ninguem lhes fizesse inal, por
quanto julgavam que essas aves eram 1nensageiras 
de "seus parentes e amigos finados" (1). Os espíri
tos dos mundurucús, quando desciam a terra, to
mavam a forma do "matin tapirera" (2). O padre 
José Cardús afirma que os guaraiús julgavam que 
certas aves provinham das regióes em que habita
vam seus avós mortos (3). 

Diz Gilberto Freire que dos nossos indígenas 
ficaria no brasileiro, sobretodo quando menino, 
urna atitude totemica em f ace das plantas e dos 
animais. "E' o folclore, sao os con tos populares, as 
supersti~óes, as tradi~óes que o indicam. Sao as 
muitas histórias, de sabor tao brasileiro, de casa
mento de gente com animais, de compadrismo ou 
amor entre os homens e bichos, no gósto das que 
Hartland filia as culturas totemicas". 

* * * 
A8 sobrevivéncias t6temica8 dos gés e carirfl 

nao eram menos abundantes. Foi um tamanduá 

(1 ) L~ry. l. c. , 222. Cf. Didlogos, cit., l7S. 
(l ) G. Tocantins. l . c., 116. 
(3) L. c., 15. 
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que1n .ensinou aos caingangues a dansar e a cantar. 
~s ap1~ages, como já vimos, pensam descender de 
Ja~aru e, por isso, n?~ consentem que as crian~as 
u.hhzem essa cucurbitacea como alvo nos exercí
c1os de arco. Aos animais devem os cherentes vá
rias praticas úleis. Entre os carnijós de Aguas
~el~s, "cad~ parte do tole assenta na fauna bra
sile1ra: ora e o passo da asa-branca (ave c0Jun1bi
for~e), ora o passo do urubú, ora o peixe no cur
~al. . O mes.rno ac~ntece entre os caiapós, que 
un1tam, em seus bailados, o urubú e a on~a. 

A tan¡rapema, ou tacapema <tos tupinambás (segundo 
H. Statlcn ). 

V. AS CRENCAS RELIGIOSAS 
( conclusiio) 

5. O ritual mágico 

COMO ficou esclarecido linhas atrás, a magia 
repousa na onipotencia das idéias: o selva

gem acredita poder influenciar o mundo ambiente 
apenas com o pensamento. Essa técnica do pen
samento primitivo e responsável por numerosos 
atos, práticas e ceremonias do ritual proto-reli
gioso dos tupi-guaranís. 

Em diversos trechos dos escritos antigos a res
peito dos tupinambás deparamos e'.Xemplos do po
der mágico da palavra ou mesmo da intenc;áo. Um 
cacique tupinambá queixou-se, cheio de afli~áo, a 
Hans Staden. t.ste, em sonho, anunciara a sua mor
te, e, para o sonhador, um aviso de tal ordem 
constituía a mais séria das ameac;as. O beneditino 
Loreto Couto, referindo-se provavelmente aos tu
pis do nordeste, consigna essa f ór~a misteriosa 
atribuida pelos indios as idéias: chamam "mara-



240 Estevao Pinto 
guigna aos espirilos, ou aln1as separadas, que de
n unciavam a morte, a quem davam tanto crédito, 
que bastava imaginarem que ]hes anunciava a 
n1orte, para Iogo se entregaren1 a ela" (1). "~fuitas 
vezes (observa Gandavo) pode deles tanto a ima
gina~áo que, se alguén1 desej a a morte, ou alguém 
lhe mete em cabe~a que há de morrer tal dia ou tal 
noite nao passa daquele termo que nao morra" (2). 
Os tupís af astavam-se, receosos, da pessoa encole
rizada. Quando dois tupinambás se maltratavam 
reciprocamente, punha1n fogo as suas próprias ca
sas e ninguém se atrevia a meter-se na questáo (3). 

A fór~a marcisica do individuo pod·e projetar-, . . . s·e nas plantas, no ar, na agua, nas co1sas inanima-
das. Circula, como un1a onda, por todos os seres. 
E' o mana do selvicola (Lebenskraft de Speiser; 
Seelensstoff de Neuhauss, Potenz de Pechuel- Loe
sche, etc.) (4). Se o mana impregna um objeto 
qualquer, ternos, en tao, o fetiche. Do fíg~do e da 
pele do cururú serviam-se os tupís quando preten-
diam matar alguém (5). Referencias a objeto enfei
ti~ados, ou mágicos, encontramos constantemente 
nas rela~óes sobre os indios tupí-guaranís (redes, 
colares de dentes de capivara, garras de jaguar, 
plumas, etc.). 

Ritos mágicos existem ainda, que dizem respei
to particularmente ªº nascimento, a puberdade, 
ao casam~nto, a cura dos doentes, etc. Vejamos 
em que consistem. 

(1) L . c., 64. 
(2) L. c., 124. Cf. G . S . de Sousa, l . c., 322 e 323 ; Fr. V. do Salvador, l . 

c., 61 ; Cardim, l. c., 162; Oirtas Avul!as, cit. , 313. 
(3) E'vreux, l . c., 91 e 92. 
(4) Uvy-Bruhl, L'.fme f1rímitúie , cit. , 3. 
(.5) G. S. de Sousa, l . c., 266. 

' 
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a) Ritos do nascimento. - A mulher tupi

nambá (1) (e assim acontecia a qualquer outra 
cunhá tupí do litoral brasileiro), quando sentia as 
dóres do parto, estendia-se no chao, quasi sempre 
em urna táboa, rodeada por suas parentas e com
panheiras. Quando a délivrance era· laboriosa, o 
n1arido co1nprimia o ventre da parturiente. Cabia
lhe ainda partir con1 os dentes, e, algumas vezes, 
co1n duas pedras, o cordáo umbilical e levantar a 
crian~a (mitanga) (quando se tratava de uma 
crian~a do sexo feminino, a mae ou qualquer ou
tra parenta cortava a vide). Ta1nbém, na ause~cia 
do pai, cumpria ao tio nlaterno levantar o rece?I
nascido. Isso feito, banhava-se o pimpolho no na
cho, achatava-se-Ihe o nariz e pintava1n-se-lhe 
o corpo de urucú e de genipapo, após o que 
se punha o 1nenino em urna redezinha sus
pensa entre duas estacas, nas quais, se era 
macho, penduravam-se n1olhos de ervas, gar
ras de on~a, plumas de aves de rapina, arcos e 
flechas, e, se era f émea, urna cabacinha e urna ro~a 
de algodao, ou cingian1-se-lhe os punhos e tomoze
Ios con1 tapacuras. O pai ( diz ainda Thevet) "mect 
aussi par chacun jour, au matin, a midy, et au soir, 
le pied sur le ventre de sa fe mm e, f aisant plu
sieurs ceremonies presagieuses comme de petites 
attrapes feintes a prendre beste, ausquelles il 
mect le portenfant en guise d'une beste, et le fdit 
tomber dessu1, comme si une souris se prenoit 
tomber dessus, comme si une souris se prenoit au 
tresbuchet. Ce fait, il prend le petit are ... et les 

(1 ) Cf. Cardim, l. c., 169/171 ; Thevet, La Cosmograplai4 unillerulle (apud 
M~traux, La religion des Tupinamba , cit., 96 e lleg.); Ury, l. c., 194 e ee¡.; 
Abbeville, l . c., 311 ; G. S. de Sousa, l . c. , 313 e seg.; Cardús, l . c., 74; Sta· 
den, l. c., ISO e 151 ; fr. V. do Salvador, l . c., .58; E ' vreux, l. c., 81 e .e1. 
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f lesches1 qu' on a pendues au lict de l' enfant, et on 
tire contre ce porten{ ant et ave e un petit f illé a 
pescher le prend en guise d'un poisson; le tout a 
fin qu'a /'advenir (disent-ils) l'enfant prenne et 
tues bestes, oyseaux, et pesche du poisson . . . 
Quand le nombril de renfant est sec et tombé, le 
pe re le prend et en f ait de petifs morceaux, les1-
quels il attache au front d' autant de petits pilliers 
qu'il y en a en la maison, a fin que l' en/ ant sus
dit soit grand pe re de f amille et qu'il entretienne 
maison et mesnage". 

, 

Terminadas as ceremonias preliminares, be
bia-se cauim e tinha lugar a escolha do nome da 
crian~a. Na escolha do nome tomavam parte as 
pessoas mais notáveis da tribu. "A mulher de um 
selvagem (narra H. Staden) ... tinha dad·o a luz 
um filho. Alguns dias depois, convidou o marido 
os seus vizinhos das cabanas próximas e com eles 
conferenciou a respeito do nome que havia de 
dar a crian~a, para que esta fosse valente e temi
vel. Deram-Jhe muitos nomes, que nao lhe agra
daram. Deliberou entáo dar-lhe o nome dos seus 
quatro antepassados". ~sse costume, observa Mé
traux, talvez se prenda a cren~a na reincarna~áo 
da alma dos avós. 

Logo que paria, a mulher cuidava d'e banhar
se no mais próximo ribeiro, ao passo que o ma
rido se punha de resguardo, ao abrigo do vento, 
estendido na rede, onde era visitado "por todas 
as mulheres da aldeia", que lhe dirigiam "pa
lavras cheias de consola~ao pelo trabalho e dor" 
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da delivrance. Era o choco, ou cavada (1), costu
me cuja distribul~o é tao vasta, e, sobretudo, 

· tao caracteristica da civiliza<;áo indígena do Bra
sil, segundo urna frase de R. R. Schuller (2). O pai 
nao devia tocar e1n carne, peixe e sal. Apenas lhe 
era permitido provar u1n mingauzinho de f arinha 
e beber água pura: "porque o filho lhe saiu dos 
lombos" e a mulher nao fez mais do que guardar 
"a sen1ente no ventre" (3). O sobreparto durava 
até a cicatriza~ao do umbigo. 

Gilberto Freire interpreta a cavada "pelo cri
tério da bi-sexualidade". "Parece, com efeito, ha
ver na covada muito daquele desejo que Faithful 
salienta no home1n introvertido de obter pela iden
tifica~ao com a mulher a alegria da maternidad e" 
(4). Por outros caminhos, chegou Ernst Jones qua
si aos mesmos fins do autor da Casa-Grande & 
Senzala: "Em suas importantes investiga~óes 
sobre os ritos da puberdade e as cer€monias 
do sobre-parto masculino. . . mostrou Reik que 
a tendencia principal que os impregna é ob
viar ao complexo de Édipo, isto é, ao desejo do 

(1) Cf. Gandavo. l . c., 128 ; S . de Vasconcelos, l. c., p. 56 do Li. 
Pri. das Noticias ; G . S . de Sousa, l. c., 313 e 314; fr. V. do Salvador, l. c., 
.SI ; Montoya, l. c., SI ; Cardim, l. c., 170; Loreto Couto. l. c .. 62; Di4logos, 
cit .• 267; E 'vreux. l. c., 82. - Sóbre a covada entre os Indios das regiOes 
guianenses, cf. E. im Thurn, l . c., 217. - L. da Cc\mara Cascudo fez, recente
mente, um dos mais interessantes estudos sóbre a covada, que ~sse escritor con, 
sidera a exibi~fto dos direitos exclusivos da paternidade, de acórdo com a epifJ~' 
nese. "O rigor de seu rito seria formal e o progenitor, jejuando e abstendo-se 
de todo esfór400, estaria em condi<;~es excepcionais de pureza para transmitir ao 
filho a fór~a espiritual necessArla l\ vida futura". (Uma inrerpreta(ao da cou11a.
de - Separata do vol. XXIX da Rev. do Arq. Mun., Sao Paulo, 1936). Raglan 
(Le tabou de l'inceste, 207 e 208, Pa rís, 193.S) acredita que a covada estll ligada 
á comunica4"1o da essertcia vital : é o pr~ que paga o pai pela imortalidade. 
Cumpre n otar, entretanto, que a covada foi observada entre povos onde a crian
~ª é um membro do clan maternal ( Cf. Westennarck, L'origine et le dbeloPPt' 
ment des idées moralel , 11, 199, París, 1929). 

(2) "A covada'', em Revista Americana, 1, n6 12, p. 368. Rio, 1910. 
(3) G . S. de Sousa, l. c., 314. - Cf. Anchieta. l. c., 329 e 4S2 ; N6bre• 

ga, l. c., 90; T eschauer , l . c. , 198. 
(.f} Gilberto Freire, l . c., 128. 

' 
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parricidio e do incesto con1 a máe, por um meio 
muito esquisito, que todavia é bastante lógico. Os 
homens pri.~itivos partero da cren~a profunda
mente arraigada de que o fundamento da infeliz 
atra~áo para a mae é o fato físico de ter o indivi
duo nascido dela, cren~a esta que possue alguma 
base real. Iniciam entáo diversos processos compli
cados, cujo objetivo principal é anular tanto quan
to possível éste fato físico e criar a fic~áo de ao 
nlenos ter o menino renascido do pai. Déste modo 
espera o pai duma parte sustar os desejos incestuo
sos e doutra prender mais o filho a si; ambos es tes 
objetivos diminue1n o perigo do parricidio. Isto ex
presso em termos que tem rela~áo com os instin
tos quer dizer que urna fixa~áo incestuosa heteros
sexual f oi substituí da por urna homossexualidade 
sublimada. Mas se refletimos sobre a grande di
fusáo desta tendencia. . . nao parece demasiada 
ousadia atribuir tarnbérn, no caso em discussáo, a 
tendencia a substitui'~o da mulher pelo ho
mem" (1). 

Essa fic~áo toma urna tal ~entido na mentali
dade do homern elementar que, mesmo alguns 
días após o parto, o marido se convence de que o 
recém-nascido, como um duplo, está ao seu lado e 
acompanha-o por toda a parte, conforme observa
~óes de W. E. Roth, W. Ahlbrinek e E. Nordens
kiold. Entre os bororos, v. g., os país tomavam 
os medicamentos destinados aos filhos doentes (2). 
_ Ao, p~rto, . afinal, .est~v~ adicionadas opera

~oes mag1cas, Impresc1nd1ve1s ao seu bom exito. 0 
exemplo clássico é o dos guaicurús: na hora labo
riosa os circunstantes faziam soar os maracás na 

(1) L. c., 218 e 219. 
(l) K. v. d. Stelnen, "Entre os bororos", cit., 469 e 470. 
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cabe~a da pobre máe. Cumpre observar que, em 
alguns casos, as abstinencias e jejuns também atin
giam as parturientes. Os cainguás do Paraná (Mis
sóes) encerravan1-nas no interior das ocas, me
tidas, muitas vezes, em cestos suspensos na 
cumieira da habita~áo. 

* * * 
Parece que se tratava de um ritual n1ágico o 

fato de a cunha botocuda dar a luz, sozinha, na 
mata ou floresta. O mes1no acontecia com a mulher 
camacá, exceto quanto a priinípara: nesse caso as
sistia-a urna das velhas da taba. Internando-se 
pela mata a dentro~ a mu1her ca1naca só tornava 
após banhar-se no rio. Paria e1n u1n buraco que 
fazia no solo. O marido recolhia-se ao catre e evi
tava comer carne de vea~áo (anta, porco, macaco 
e cervo), assim como tocar e1n banana e milho; seu 
alimento era o inhame e carne de pássaros. O explo
rador Douville (1), a quem <levemos a maior parte 
dessas informa~óes, afirma que a covada existía 
também entre os pataxós. E a proposito do choco, 
lembraremos que tal costume ocorre entre os cain
gangues (Rio-Grande-do-Sul), os apinages (en
tre os quais há o costume de o marido comer ape
nas bei~ús)~ os craos de lndianópolis (que, 
no própr10 d1a do parto, tatuavam a crian~a como 
precau~áo contra os maleficios) e os coroados. 

A .mulher coroada paria nos bosques ou ma
tas, eVItando o luar e, alguns dias após o nascimen
to,. parturiente e crian~a eram fumigadas em 
me10 de urna festa regada a cauim. Com os tapuias 
do nordeste, o parto tinha lugar também nos bos-

- (1) lb., 26S e 166. 
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ques (" pariturll! in silvas & latebras secedunt, si 
serenius ccelum"). Isso vem confirmar a nossa 
suspeita a propósito do caráter místico dos par
tos sucedidos no ermo das matas. 

b) Ritos do crescimento e da puberdade. -
Linhas atrás anotámos que as ceremónjas iniciais 
prenunciadoras da puberdade tinham lugar no 
verdor da idade (aos quatro, cinco ou seis anos) 
(1). Nessa ocasiáo, com chifrezinhos ou ossos de 

veado, perfuravan1 os tupís o Iábio inferior do 
1nenino e no orificio introduziam o rolete de pau, 
a pedrinha ou o caracol. A operac;ao era acom
panhada de unc;áo. O paciente devia suportar he
roicamente a perfura<;ao, af im de nao dar mostras 
de pouco valor. Ao ceremonial precediam liba
<;óes de cauim, por dois ou tres dias, as quais com
pareciam os parentes e a1nigos, cobertos co1n seus 
adornos de plu1nas. Thevet explica os motivos por 
que os indios ·empregavam preferenternente chifre
zinhos de vea do na opera<;ao: "Et onl les cerfs f ort 
petites cornes, aupres de ceux qui sont entre nous. 
Les Sauvages en font grand compte et en usent a 
l' endroit de leurs enfans, apres leur avoir pareé les 
levres ou oreilles; car ils mettent cette corne de
dans le pertuuys et incision pour le croistre ayans 
opinion qu' elle empeche que aucun mal ne s' en
gendre en C'este play e,, (2). 

Para auxiliar o crescimento das crianc;as, os 
nossos indígenas usavam numerosas magias: pór-

(1) Abbeville. l . c., 313 e 318; Léry, l. c., 180 e 18 1 ; Staden, l . c., 148; 
G. S. de Sousa, l. c., 314 ; Barlaeus, l. c., 252; Thevet, Les Singularita, cit., 
163 e 164; E'vreux, l. c., 72 e seg. 

(2) La Cosmographie ut1i11erselle (apud Ml:traux, La religion des Tupinam, 
ba, cit., 106). - Cf. o que escrevemos a propósito do veado. 
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Ihes algodao na cabe<;a ou roc;ar-lhes "penas de 
pássaros e paus" nas palmas das maos (1). 

A. B. de An1oriln assim descreve as ceremonias 
de inicia<;ao dos 1nancebos uananas: 

"A camuano nindé, ou inicia~ao dos ra
pazes . . . é feita em duas épocas. Quando 
eles chegam a idade dos oito anos, os pais e 
parentes os encerra1n todos em um comparti
mento da casa, onde os fazem jejuar durante 
u1na lua a juquitaia e beijú. No dia marcado 
para a festa, logo de manhá cedo, todos os 
pagés e velhos do conselho co1ne~am a asso
prá-los, aplicando-lhes de ten1po a te1npo al
gumas cipoadas precedidas de conselhos. Ao 
desaparecer do sol desse dia, já reünidos e 
munidos cada um de um adabí, todos os ho
mens f aze1n na sala grande urna roda. A um 
sinal convencionado os meninos, carregados 
cada qual por um hon1em, sao trazidos para 
dentro da roda. A u1n novo sinal fazem-se 
ouvir imediata1nente, do lado de fora, os 
instru1nentos de juruparí. O pagé. . . adian
ta-se, entao, coloca-se em frente dos meninos 
e assim lhes fala: 

- Voces vao principiar a entrar no co
nhecimento dos costumes de juruparí. ~le há 
de u1n dia aparecer para voces. ~le sabe de 
tudo quanto se passa em cima da terra e por 
nossa niao matará quem tiver cora~áo fraco 
para as mulheres . .. 

Ditas estas palavras ele os vai a<;oitando 
a todos, cada um por sua vez, conservando-

(1) Cardim, l. c. , 170. 
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se eles de pé, com os bra~os levantados. A ele 
se seguem os outros velhos do conselho, re
petindo as nlesmas palavras e findando tam
bém por a~oitá-los. A meia noite entram os 
instrumentos de juruparí. Cada menino é 
levado entao perante os instrumentos pelo 
padrinho, que o havia trazido nos bra<;os 
para o ineio da roda. Aí, a~oitando-o com o 
adabi ... , lhe vai ele mostrando todos os 
instrumentos. Vem logo d;epois disso a dansa 
da flagela<;ao final, que termina as ceremo
nias. Consiste ela em dansarem os assistentes 
em torno dos iniciandos, já reünidos outra 
vez no 1neio da roda grande, a~oitando-os a 
compasso conforme a cadencia do maracá, 
até o romper do dia. Os iniciandos váo en
tao banhar-se e lavar no rio o sangue que 
lhes corre do corpo. . . Esta primeira inicia
~º exerce urna grande influencia nos ini
ciandos. Tornam-se graves, parecendo have
riem-se para sempre despedido da inf an
cia" (1). 

Na puberdade, quando chegava a idade de ca
sar, o mancebo tupí substituía a melara inicial pela 
pedra verde simbólica. Entre os maués e os ama
najés, os iniciandos punham a mao em um saco 
cheio de formigas tocandeiras. 

O advento da menstrua~ao era u1n fato a que 
se achavam ligados numerosos ritos 1nágicos. Cor
tava-se a cabeleira da mo<;a, praticavam-se-lhe vá
rias incisóes nas costas, e, ·em seguida, cobriam-se 
de cinza as feridas. Ao pesco<;o, punham-se co
lares de dentes de capivara e nos bra<;oi e na 

(1) L. c., Sl ~ Sl. 
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cintura axorcas de fios de algodao (1). Seauia
se, entao, o recolhiinento: durante tres 

5 
dias 

a donz·ela jejuava, metida na rede, ªº abriao 
do olhar profano. O jejum, um pouco atenu~
do, perdurava até a vinda do segundo fluxo, 
com o que se praticavan1 novas incisoes. 
As abstinencias ainda se prolongavan1 por al
~um ten1po e só ao tereeiro més podia a mo~a 
ir ao campo, n1esmo assim pintada de genipapo 
(2) . . c?m po~c~s variantes, os ritos da puberdade 
fem1n11:1a ex1sha111 en1 quasi todas as tribus tupí
guaran1s. 

No período que decorre entre o nascimento e 
a puberdade, observa Lévy-Bruhl que a crian~a, 
segundo a mentalidade do ho1nem selvagem, ainda 
nao está definitivamente nascida. E' urna perso
nalidade incompleta. Para tornar-se um ente per
f eito, nao basta, fodavia, a condi~ao de ser púbere . 
O que importa sao os elementos 1nísticos, as ope
ra~óes, os ritos, as práticas mágicas (abstinencias, 
jejuns, jncisóes, tabús, apartamento, etc.) (3). Para 
A. Winterstein ( 4) essas ceremonias, em rela~ao ao 
sexo fen1inino, constitue111 tuna espécie de apren
dizado das futuras dores do parto. 

* * * 
Afirma Douville que os cutaxós aproveitavan1 a 

lua minguante para "{aire des sacrifices a Venus., 

{J ) Que deviam romper quando perdiam a virgindade (G. S. de Sousa, 
l . c .•• 312). 

(l) La Cosmographie uni11trstlle (apud Métraux, La rtligion des Tupinam
H, cit., 107 e seg). 

(J) Les fonctwns menta/e, cit ., 409 e seg. 
(4) AJ>Md A . Ramos, O folclort ntfro, ci t . 234. 
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e "sevrer les enf ants n. Tal .c~s~u~e era co1no que 
0 prenúncio das festas de 1n1c1a<;ao. Entre o~ ~o
tocudos, a perf ura~áo ~as . or~lh:is ~ dos láb1os 
ocorria logo após a pr1me1ra infanc1~ (aos sete 
ou oito anos); en1 certos casos, to,dav1a, a opera
<;áo do lábio inferior era freita na e~oca da puber
dade e do casamento. Os ave1co.mas p~rf~
r.ava1n os lábios dos meninos e prahcavam .1nc1-
sóes na rótula da perna esquerda das meninas; 
essa opera<feo fazia-se no verdor dos anos e em 
meio de grandes festas. . 

Anualmente, em época determinada: o.s ap1-
nages realizavam a festa dos toros, propria dos 
rap.azes que atingiam a puberdade. Er~ urna 
espécie de justa, diz C. Estéváo de Olive1ra (1), 
na qual os concorrentes ve.n~iam determina~a 
distancia com um toro de bur1b aos ombros. O JO

gador que nao alcan<;ava a meta sof ri~ do~orosas 
incisóes, feítas com dentes de rato, CUJO f1m era 
torná-lo mais robusto na prova subseqüente. Qua?
do advinha o primeiro cataménio, a mo~a, tapu1a 
(nordeste brasileiro) era pintada de urucu e fu
migada pelo cacique, o qual procurava, em se
guida tirar com a lanc;a urna coroa posta na ca
be<;a da mes1na. Desusadas cerernó!1i~s presi?ia~ 
a iniciac;ao dos rapazes, a que ass1st1a o pr~p~10 
cacique; nessa ocasiao perfuravam-se-lhe os l:ib1os 
e as orelhas e nos orificios introduziam-se oss1nhos 
brancos (2). Herckn1ans repete as mesmas palavras 

( l) L. c., 65 e 66. - O mesmo costume existía entre os tapujas do nordes· 
te (Herck:mans, l . c .. 283) e os cra6s do rio Preto (T. Sampaio. l . . c., 153). A 
festa do zord. segundo Urbino Viana , realiza-se. tamb~m. Por ocas1Ao do casa· 
mento (l. c., 40). 

(2) Barlaeus, l. c., 252 e 253. 
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de Barlaeus: "Quando éstes (ref ere-se aos meni
nos) atinge1n a idade de sete ou oito anos, os pais 
OS f aze1n homens, COnlO eles dizem, O que Se pas
s a assiln. Reünen1-se os amigos com a costumada 
gritaría e o 1nais velho deles levanta o menino e o 
1nantém suspenso, de modo que os outros lhe 
abram un1 furo no lóbulo ou parte inferior de 
cada orelha, bem co1no no lábio inferior acima 
do queixo, onde introduze1n urna pedrinha ver
de, branca, preta ou colorida, e nos huracos das 
orelhas pauzinhos ou ossinhos brancas adrede pre
parados. ~stes sao os sinais de sua virilidade, e, em 
seguida, as mulheres f azem a festa com gritos e la-
1nenla~óes do costume" (1). 

Os cherentes depilam-sre na época da puberda
de e por ocasiáo da lua minguante. O furo do lóbu
lo auricular é praticado quando o menino atinge a 
idade entre os seis e os sete anos e no mesmo in
troduz-sre u1n botoque de madeira leve. O pauzinho 
tem o objetivo de dar sorte e atrair a ca~a. Pro
va velment.e a festa do juruparí, praticada pelos 
carnij ós, tem liga~o com as ceremonias da inicia
~ªº ou puberdade. 

e) Ritos do casamento. - Quasi todos os cro
nistas sáo acordes em que os tupís náo celebra
va1n ceremonias especiais por ocasiáo do casa-
1nento (2). Após a matrimonio, o marido deve 
partir as tapacuras de algodao, emblemas místi
cos da virgindade. Cardim, todavía, informa 
que nenhum mancebo contraía matrimonio an-

(l) L. c. , 284 e 185. Cf. Z. Wagner, ib .. 189. 
(2) Staclen, /. c., 152: G. S. <.le Sousa, l. c., 311 ; Anchieta, l. c., 329 ; Léry , 

l. c., 292 : Abbevi.lle, l . c., 325 ; Canda va, l . c., 128 ; Teschauer, l . c .. 197 ; 
Thevet, Les Singularitez, cit., 210; G. TocantJns, l. c., 113. 
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tes de aprisionar un1 ininligo (1) "e perseverava 
virgem até que o tomasse e matasse, correndo-lhe 
primeiro su as festas, por espa~o de do is ou tres 
anos". Algumas vezes, a f ac;anha guerreira podia 
ser substituída por algum outro esforc;o, ou la
bor: quando un1 rapaz se enamorava de qualquer 
donzela "o remédio mais certo de alcanc;á-la é ir
se ao mato ·com um machado e fazer lenha'\ le
vando-a as costas "a.o rancho onde habitam o 
pai e a máe da sua afe ic;oada" (2). Sao ainda de 
Cardhn as informac;oes de que os casamentos 
eram acompanhados de libac;oes. Aos nubentes 
ofereciam, entao, os velhos da tribu a primeira 
cuia de vinho, e, nesse n1on1ento, a111paravam
lhes a cabec;a "para que nao arrevesasse1n ". 

* * * 
Parece que entre os botocudos nao havia ce

remonias especiais para o casamento: algumas 
vezes o pretendente oferecia, e111 troca da noiva, 
um presente aos paren tes (3), ou pagava-lhes urna 
espécie de tributo (4). ~se costume era peculiar, 
tainbém, aos corcados e aos caingangues. So
bre os tapuias do nordeste, todavia, diz Herck
mans (5): "Quando se celebra algum casan1ento, 
o rei se acha presente e há grandes demonstra~óes 
de pranto e gritaría por parte das mulheres e 
meninos, o que é sinal, como fica dilo, do 1naior 

(l) L. c., 164. Ou feí to de armas que o recomendasse (Gon~alves Oías, l. 
c., IS4 e ISS). • 

(2) 00/ogos, cit., 269. 
(3) Manizer, l. c., 260. 
(4) Tschudl, l. c., 11, 283. - Saln~Hilaire , entretanto, afirma que o ca•· 

mento dos botocudos era acompanhado de dan11u e ca~adaa (l. c. , 11 , 163). 
(S) L. c. , 283 e 284. 

/ 
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j?bilo ~ lionra. Ten do essa festa durado quatro ou 
cinco d~as co~ as costull?-adas lamentac;oes e alga
zarra, e a no1va conduz1da ao noivo a tarde em 
urna dansa aparelhada, onde eles cantan1 a seu 
n1odo em voz 1nui alta, tendo as caras e os cor
P?S ricame!1te ~intados com tintas de urucú e ge
n1papo. Alein d1sso, arreiam-se de toda a sorte de 
penas vistosas, con1 o q~e parecem 1nais um pás
saro ou um 1nonstro do que um ser humano. E 
se alguma coisa falta ainda a esses ornatos, acres
oen tam 111ais os corais e os guizos, de sorte que o 
podem tomar as mulheres que quiserem; com tais 
ceremonias nao desposam senao a primeira ". 
Herckmans informa ainda que, por essa ocasiao 
havia ta1nbé1n o costume de perfurar-se os lábio~ 
e as orelhas dos rapazes. "Vbi uespera ingruit 
(acrescenta Barlaeus, referindo-se certamente aos 
ges do nordeste) amoribus oportuna, juventus rela
te f ~orida & conjugia animo agitans, per castra & 
slatz?nes ambulat, cui se uirgines jungunt pari 
studz~ & aff ectu, tune canfus inchoant & tripudia, 
s!antz~us. ~ tergo amasi~rum quellis hoc procan
tz!f m zndzcz.um est. Quotzes poscitur in thori leges 
virgo, patrz munera amator off ert, non ad delicias 
muliebres quresita, aut quibus nupturre ornantur, 
sed f eram & mella" (1). 

Quando um rnancebo ca1naca desej a casa, deve 
obter o consentimento do cacique: "celui-ci achete 
la jeune filie , si elle n' est pas du nombre de ses 
sujefs et .ensuite la donne au jeune homme . .. Ces 
gens ne S?crif i~nt a Vénus que dans certains jours 
et alo~s zls quzttent I'ekor (le uillage), uont dans 
la f oret, dans une cabane qu'ils font, la passent un 

(1) L. c .• 251. 
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jour ~t une nuit, Plfis revi~nnent. Ces sacrifices se 
f ont a la nouvelle, a la pleLne lune et a son dernier 
quartier" mais pour cela l' homme doit fuer un ani
mal don~ il mange les parties poslérieures" (1). O 
cere~on1al do casamento, entre os apinages, só se 
realiza na fase do cresoente lunar. 

d) Ritos da ca9a. - Em vários trechos do 
presente trabalho mencionámos os principais ritos 
atinentes a ca<;a. 

e) Ritos da pesca. ·- Reportamos o leitor as , . . 
paginas anteriores. 

f) Ritos da agricultura. - Os apinages, 
ao f azer su as planta<;oes, pela manhá, em jejum, 
n~os!ram as sementes ao sol e pedem-lhe que as fa-;a 
v1ceJar e dar bons frutos. E, quando a fruta al
can<;a certo <lesenvolvimento, dansa1n e cantam, 
ao nascer do dia e no momento de aparecer o 
crescente lunar: a dansa tem por objetivo atrair 
as chuvas e evitar que os gafanhotos prejudi
quem a lavoura (2). 

Os tapuias do nordeste usava1n a fumiga<;áo. 
Essas ceremonias eram realizadas pelos pagés. Bar
la~?s .refere-se a vários rituais agrícolas, que os 
fe1hce1ros realizavam com penas, flores de milho, 
pedras, etc. 

g) Ritos da navega9iio. Thevet menciona 
alguns tabús relativos a fabrica<;ao das ubás: os 
homens .encarregados da extra<;áo do córtex, con1 
q~e se construiam as frágeis embarca<;óes, de
v1am abster-se de comer e beber. Apaziguavam
se as tormentas com plumas de certas aves. 

(1) Douville, ib .. 263 e 265. 

(2) Estev4o de Oliv~ira, l. c., 65. 

Os Indígenas do Nordeste 255 

Ji) Ritos da guPrra. - Para o homem selvagem 
nao há difercn<;a essencial entre a ca<;a e a guerra. 
Como as dem~is atividades sociais, a guerra exige 
dansas, jejuns, abstinencias, purifica<;óes, amuletos, 
encantamentos, preces, éoncilia<;óes e nun1erosos 
oulros rituais mágicos. O arco, a flecha, o tacapc, 
todas as armas, enfin1, parlicipam das f ór<;as místi
cas despertadas pelas opera<;óes religiosas. 

Os sonhos exerce111 in1portante papel nas ex
pedi<;óes bélicas do selvícola, para quen1 o n1un
do visível como que se identifica com o mundo 
invísivel. O sonho é u111a realidade; a alma deixa 
1nomentanean1ente o corpo e vai aconselhar-se com 
os n1ortos. 

Entre os lupina1nbás e demais tupís do litoral 
brasileiro, o sonho la1nbén1 ocupava notável fun~ao 
ncssa orden1 da vida coletiva do a1neríndio. The
vct informa-nos que csses aborígenes consultava1n o 
pagé, o qual lhes rccon1endava prestar especial 
alenvao aos sonhos. Se algué1n, p. e., sonhava com a 
carne do inilnigo ·estendida no inoquém, podia par
tir confiadamente. Todo acontecimento insólilo 
era pressago : o en con lro do jaguar ou da cobra, o 
uivo dos animais, o pio dos pássaros agoureiros, 
urna flecha que tomba, urna corda que se rompe." Já 
aconteceu ( diz Gandavo, referindo-se aos nossos 
tupís) tere1n un1a aldeia quasi rendida e por u1n 
papagaio que havia nela f alar urnas certas pa
lavras que lhe eles tinha111 ensinado, levantaram 
o cerco, e fugira1n s1e1n esperarem o bo1n sucesso 
que o te1npo lhes pron1etia, crendo sem dúvida 
que se assí o nao fizeram morrerao todos a maos 
de seus inin1igos" (1). Thevet infor1na ainda que 

(1) L. c., 133. 
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os tupinambás, antes da partida, tra~avam um 
carninho em linha reta dirigido a aldeia do inimi
go. Nao se pode duvidar da significa~ao simbó
lica dessa prática (1). 

A melhor descri~ao das opera~oes bélicas dos 
tupís f oi-nos deixada pelo alemao Hans Sta den (2). 
O ato preliminar da guerra consistía em urna con
ferencia entre os anciaos ie chef es da tribu. Se os 
maiores manifestavam-se favoráveis a empresa, a 
ordem de mobiliza~ao era imediatamente levada a 
todas as ocas da aringa. N essa ocasi ao também se 
determinava o tempo da partida, que coincidía 
com o da safra do cajú ou o da desova da tainha 
ou do paratí. Construidas as canoas, aceradas as fle
chas, cozida a farinha, consultava-se o pagé, que, 
como já se sabe, aguardava o designio dos sonhos. 
Mas os sonhos eram, em geral, favoráveis. E os 
guerreiros, após as dansas e liba<;<>es rituais, par
tiam para o combate. "Tomei parte com eles ( diz 
H. Staden) numa expedi~ao. Ao chegarmos perto 
da terra dos seus contrários e, na noite anterior 
aquela em que a pretendiam invadir, o chef,e per
correu o acampamento todo a dizer que atentas
sem bem nos sonhos que tivessem e ordenou mais 
que os mo~os, logo que raiasse o dia, f ossem ca~ar 
e pescar. Isso feito, mandou o chef e preparar tudo. 
n ,epois convidou aos outros chef es a que. viessem 
para a cabana dele. Assentaram-se todos no chao 
e fizeram roda. Mandou-lhes servir a comida. Aca
bada esta, contaram-lhe os seus sonhos, mas so
mente os que lhes agradavam; depois dansaram 
de alegria com os maracás". Fazia-se o reconheci
mento da aldeia durante a noite, reservando-se a 

(l) Cf. Diálogos, cit .. 274. 
(2) L . c., 157 e 158. 
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Ataque dos tupinambás a urna aldeia inlmlga (segundo 
H. Staden). 

investida para o raiar do dia. E entáo iniciavam 
o prélio, incitados pelo som das trompas e pelo 
fragor das impreca~óes e do solo rudemente pi
sado. 

A propósito das opera~óes bélicas dos tupis do 
litoral brasileiro podemos acrescentar as seguintes 
notas co1nplementares (1) : 

1) Desde pequenos, os tupís eram adestrados 
no uso das armas. 

(1 ) Diálogos, cit. 268 e seg.; fr. V. do Salvador. l. c .. 64 e .eg.; u, 
ry. l. c .. 249 e seg.; E ' vreux. l. c .. ll ; G. S. de Sousa, l. c., 329 e seg.; Ganda, 
vo, l. c., 50; Anchieta, l. c .. 329; C<lrtas Avul.sa,,, cit., 26S e 485; Staden, 
l.c. , 34, 35 e 159; Abbeville, l. c., 335 e se¡. 
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2) No conselho de guerra, expressava1n-se "os 
inajs antigos cada un1 de per si,. . . brindando-se 
entretanto algumas vezes com o fumo da erva 
santa", reünidos no f orun1 central da aldeia (car
pe, segundo o autor dos Diálogos; carbet, segundo 
Léry, C. d'Abbeville, etc.). Essa arenga dura va, 
em alguns casos, "mais de seis horas". Ao pagé 
cabía, nessa ocasiao, aprovar ou desaprovar o 
projeto, praticando cert.os atos mágicos (mostrar, 
p. e, u1na rede, o que significava que o inimigo 
ha vi a de ficar manietado). 

3) "Tanto no ato da saída do seu país, co1no 
na ocasiáo da partida de cada lugar, onde paran1 
e den1oram-se, aparcoen1 sempre vários indivi
duos, que, armados de cornetas, a que chaman1 
inubia, da grossura e comprimento da metade de 
um dardo, mas com quasi pé e meio de largura 
na extremidad e inferior, como um aboé troam no 
m·eio das tropas afim de as advertir e alvoro~ar'' . 

4) As plumas e adornos e1n geral fazian1 
parte do material bélico. 

5) Cada gucrreiro transportava suas armas 
(o pavez, o arco, as flechas, o taca pe, o escudo), 
a rede as costas e a "paquevira de farinha, que é 
um embrulho liado f eito de urnas folhas rijas que 
ne1n se ro1npem, nem a água as pass a". Os "ron
cadores" tinhan1 ao seu cargo os ta1nboris e bu
zinas. Aos principais aco1npanhavam as mulheres, 
com os n1an timen tos. 

6) Marcha va Uln após outro, "porque nao 
sabem andar de outra maneira ", os mais vaLen
tes na dia11teira. No mar, nao se afastavam muito 
da costa. Assün que se atingiam terras alheias, ca
bia ao espia abrir ca1ninho. 
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7) Duas jornadas antes da aldeia dos con
trários, alojavam-se; 1nas nao se f azia f ogo, afim 
de evitar que os atacantes fóssem pressentidos. 

8) Quando os tupís combatiam mexiam-se 
"duma parte para outra com muita ligeireza"; as 
mulheres apanhavam as flechas, que punham, em 
seguida, na mao dos combatentes. 

9) Porfiavam os índios em quebrar a cabe~a 
dos inimigos, ainda mesmo quando os encontravam 
já mortos, com o objetivo de conquistarem novos 
no mes ("posto que este gentio pelo campo mate . 
o inimigo as estocadas, ou com tao poderosos gol
pes que o partam pelo meio, como nao o mate1n 
com lhe quebrar a cabec;a, logo hao que o morto 
nao é morto, nem o matador se pode jalar de lhe 
ha ver dado a morte "). 

10) Se os mesmos encontravam as aldeias dos 
adversários protegidas por caic;aras, erigia1n outra 
cerca de ramos e espinhos, próxima do acampa-
1nento inimigo, ·e, de reconstru<;ao em reconstruc;ao, 
em breve estavam juntos sitiantes e sitiados. Ao 
lado dos redutos ahriam huracos no chao e cons
truiam estrepes. 

11) Nos sitios ou cercos usavan1-se flechas 
inflamadas e asfixiavam-se os contrários com fumo 
de pimenta. 

· 12) O objetivo principal das guerras era a 
captura dos inimigos. Por isso, levavam os ar
queiros cordas apropriadas, com que cingiam a 
cintura. 

i) Ritos do tratamento dos doentes. - Ne
nhum estudioso · da etnograf ia ou da sociologia 
ignora que o homem primitivo concebe a doenc;a 
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como um produto da encanta<;ao ou do feiti~ (1). 
A doenc;a constitue semprie um fenómeno sobre
natural, que se pode anular com variadas opera
<;óes mágicas. Ocupar-nos-emos das principais, a 
saber, a suc9iio, o sopro, a fumiga9iio, o jejum ou 
abstinencia, as incisóes e a pintura (2). 

A su~ao representava um papel importante 
na terapeutica tupí-guaraní. "Se acontece cair 
doente algum deles ( diz Léry a propósito dos tu
pinambás), depois de mostrar e fazer conhecer 
onde sente o mal, ou nos bra<;os ou nas pernas, 
ou em qualquer outra parte do corpo, é esse lu
gar chupado com a boca por algum amigo, e al
gumas vezes por urna espéciie de embusteiros, que 
entre eles vivem com o nome de pagé. . . ~stes 
pagés fazem crer nao só que !hes arrancam as 
moléstias, mas também que lhes prolongam a 
vida" (3). Com mais vivacidade, descreve Évreux 
a cena da suc~ao: "vós os vedes puxar pela boca, 
como podem, o mal. .. do paciente, fazendo-o 
passar para a boca e garganta dele, inchando 
muito as bochechas, e deixando delas sair de um 
jato o vento aí contido, causando estampido igual 
ao de um tiro de pistola, e escarrando com gran
de fór<;a dizendo ser o mal, que haviam chupado 
e fazendo acreditar ao doente" (4). "Les femmes 
(acrescenta Thevet) (5) en usent autrement. El-

(1 ) C f. Nina Rodrigues, O animismo fetichista dos negros baianos, 92 e seg., 
Rio, 1935 ; S tradelli. l. c. , 624 ; Gon~alves Fernandes, l . c. , 134; Lévy,Bruhl, 
Le surnaturel tt la nature, cit., 168 e seg. 

(2) Sóbre a classifica<;llo do ritual mágico, cf. Eug~ne Kagarov, "Essai 
de classification des rites populaires", em Rev. del lnst . de Etn. de La Unw. 
Nac. de Tuc., JI, 49/59, Tucumán, 1913. 

(3) L. c., 316. Cf. Anchieta , l. c., 332 ; Cardim, l. c. , 162 ; Thevet, Les 
Singularite:r, cit., 234. 

(4) L. c., 273 e 274. 
(.5 ) Mss. inédito (apud Métraux, LA religion des Tupinamba , cit. , 94 e 95), 
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le.~ rnettronl un fil de colon long de deux pied& en 
la ?ouche du patient lequel apres elles sucent, 
estimant aussi avec ce fil humer de mal du ma'
lad.e". Algumas vezes, fingia o curandeiro ex-
tr~1r do corpo do doente pedacinhos de pau, es
p1nhos, ossos, ·etc. (1). A cura tornava-se certa, 
observa Stradelli, ~ o "folego" do pagé era mais 
forte que o do paciente. A doen~a passava a 
ser, desse modo, algnma coisa susceptível de con
versáo e que se podia n1esmo encerrar em receptá
culos especiais (as caixinhas mágicas dos chipaias 
e curna1s). . 

Se a cura, porén1, parecia in1possível, aban
d?n~va-se o doente (2), o qual, na concep~o 

n11shca do se]vagem , vinha a ser considerado im-
- pt~ro. , Ninguém mais se preocupava com o 

m1seravel: era uin condenado. Daí talvez o há
bito peculiar aos omáguas de enc~rrar o' doente 
em um recinto no interior da cabana (3). 

Antes da suga~áo, separava-se preliminar-
1nen te a parte afetada. "O sopro (afirma E. Stra
delli) entra em todas as ceremonias e atos do 
pagé. Se o curandeiro sopra na part.e les:ada, 
expede o mal. E' soprando també1n na máo fecha
da, cujos. dcd.os abre depois, lentamente, que es
palha a 1nf ehcidade e a n1orte. Até as ch uvas e 
as trovoadas estava1n suj.eitas a 111agia do sópro. 

No mito 111acuxí da orige1n do inundo, d·e que 
já falámos, "Tupana pegou en1 urna máo cheia 
de terra, a1nassou-a bem; depois fez urna figura 

{l ) C. S. de Sousa, /. c. , 328; Abbeville, l . c., 374 e 375. 
(2) Fr. V. do Salvador, 1. c., 61 ; S. de Vasconcelos, l . c., p. 60 do Li11. 

Prim. das Notfcias. 
(3) F. de Figueroa, " Relaci6o de las Misiones de la Companla de Jesus en 

el pafs de los Maynas", em O>/. dt lib. y doc. ref. a fa hist ck Amer 245 
Madrid, 1904. • " ' 
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de gente, soprou-lhc no nariz, deixou no chao". 
Daí avante a figura de gente come~u a enga
tinhar. Nas ceremonias de inicia~áo dos m ance
bos uananas, o sopro constitue parte integrante 
do ritual. Quando nasce um bororozinho, o pai so
pra forte1nente nos olhos da crian~a. Cabe a 
Ernst Jones te r feito a exegese psicanalítica desse 
objeto simbólico (1). Também a fumiga~ao fazia 
parte dos processos de cura dos tupí-guaranís. 
Curavam os tupinambás as f eridas graves, "fazen
do en1 cima do fogo um leito de varas largas urnas 
das outras, sobre as quais com a quentura se lhes 
sai todo o sangue que ten1 dentro e a humidade" (2). 
O tabaco, con10 se viu, estava ligado a vários pro
cedimentos n1ágicos. Os nambiquaras afugen
tava1n a tormenta soltando ao ar baforadas 
de fu1no (3). Em diversos trechos das len das re
colhidas por A. Brandáo de Amorim deparamos 
exemplos do poder místico da fumiga~áo. 

Ao adoecer, os tupinambás evitavam os ali
mentos (4). Ou, entáo, praticavam escorifica~óes 
con1 dentes de cu tia. "Curam éstes indios ( escreve 
Gabriel Soares <le Sousa) algu1nas poste1nas ·e bexi
gas com sumo de ervas ... e quando se sentem carre
gados da cabe~a, sarjan1 nas fontes, e aos meninos 
sarjam-nos nas pernas, suando tem f ebre, mas e1n 
seco; o que fazc1n os velhos com un1 dente de cutia 
1nuito agudo" (5). Do mes1no modo que o ta:bú ali-

(l l L. c., 68 e seg. 

(2) C. S. de Sousa, l. c., 327, Cf. Pero Lopes de Soosa, ib., 143. 
(3) Roquet te•Pinto, Rondónia, cit ., 256. 
(4) Thevet, La O>smographie unfoerstlle (apud Métraux , La rtligion des Tu· 

p inamba, cit., 95). 
(S) L . c., 317 ; cf. Léry, /. c., 297 e 298 e F. de P. Ribeiro, /. c., 190. 
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mentar, as incisóes faziam parte integrante das 
ceremonias da puberdade e do resguardo do 
matador. 

Depois que o doente sofria as suc<;oes, as san
grias, etc., pintava-se-lhe a parte molesta com tin
tura de genipapo (1). Segundo o explorador fran
ces Douville, os camacas abandonavam o doente 
considerado incurável: "quand ils ne croient plus 
qu'il soit possible de les guérir, ils les portent fort 
loin dans les bois ou ils les laissent jusqu' a ce qu'ils 
soient morts" (2). l\f. de Wied-N·euwied acrescenta 
que a fumiga<;ao e as fórmulas inágicas ta1nbém 
eram empregadas por esses aboríg·enes (3). Entre 
os caingangues de Guarapuava, os enfermos sao en
la~ados e estendidos no catre. A sua volta, queima
van1-se ervas ( 4). Af im de evitarem o cansa~o, sub
seqüente as grandes caminhadas, os tapuias do nor
deste arranhavam a pele com dentes de peixe (5). 
Os cherentes usavam o urucú contra a tosse e as 
queimaduras; o pauzinho enfiado na orelha ser
via para livrá-los de várias 1nolestias (6). 

Aos carirís tambem nao f altavan1 ceremonias 
e rituais mágicos, que ainda boje f azem parte dos 
coslumes ou cren~as das popula<;oes nordestinas. 
Diz frei L. Vicenzio Ma1niami que esses aboríge
nes curavam o doente co1n palavras, cantigas ou 
sopros, ou pintavam-no de genipapo para que o 
n1esmo nao f ósse reconhecido pelo di abo. E, quan
do transportavan1 o do.ente para outros sitios, 

(J) C . S . de Sousa, l. c., 327 e 328. 
(2) lb.' 262. 
(3) L . c. , 11, 222. 
(4) A. d 'E . Taunay, l. c., 581. 
(5) Barlaeus, l . c., 250. 
(6) Urbino Viana, l . c., 44 e 47. 
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punham cinza ~o canlinho: o , o.bjetivo era ~den
tico isto é, iludir os maus esp1r1tos. Um me10 de 
afugentar a varíola consistia em derramar vinho 
no chao ou varrer o adro da casa. As crian~as la
vadas com aloá tornavam-se, depois, excelentes 
ca~adores (1). 

6. A sauda~ao lacrimosa 

A sauda~ao lacrimosa, de tao vasta distribui'.
c;áo da An1éric~ An~ártica, ·~ra um ~ito. de P?lid~z 
1nuilo comum as tribus tup1-guaran1s, inclusive as 
do nordeste brasileiro. O padre Fernao Cardim, que 
conhecia profundamente o gentio do nosso litoral, 
assiin descreve esse tao singular quanto desconcer
tante costume: "E' coisa nao somente nova mas 
de grande espanto, ver o modo que tém em agasa
lhar os hóspedes. . . Entrando algum amigo, pa
ren te ou parenta pela porta, se é homem logo se 
Yai deitar em Urna rede &elll falar palavra, as pa
rentas também sem falar o cercam, deitando-lhe 
os cabelos sobre o rosto, e os bra<;os ªº pesco~o, 
lhe tocam com a mao em alguma parte do corpo, 
co1no joelhos, ombro, pesco<;o, etc. Estando deste 
1nodo tendo-o no meio cercado, come~am de lhe 
fazer a festa (que é a maior e de maior honra 
que lhe podem fazer); choran1 tantas lágrimas a 
seus pés, correndo-lhe cm fio, como se lhe mor
rera o marido, 1náe ou pai; e juntamente dizem 
em trova de repente todos os trabalhos que no ca
rninho poderia padecer tal hóspede, e os que elas 
padeceram em sua ausencia. Nada se lhe enten-

(1) Em urn livro recentemente aparecido na Argentina (Medicina abor~ 
gen americana, R . Pardal, Buenos-Aires, 1937), encontram,se numerosas informa, 
~ a respeito das práticas medicinais dos guaranfs do sul do Brasil. 

' 
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A saudacáo lacrimosa (segundo Léry). 

de mais que uns gemidos inui sentidos. E se o 
hóspede é algum principal, também lhes conta os 
trabalhos que padeceu, e se é mulh€r chora da 
mesn1a maneira que as que a receben1. . . Aca
bada a festa e recebin1ento alimpam as lágrin1as 
com as n1áos e cabelos,. ficando tao alegres e se-
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renas con10 se nunca choraram" (1). O chóro era 
feito, de preferencia, pelas mulheres, sobretudo as 
mais velhas, "nao todas juntamente, mas un1a 
depois da outra ", diz frei Vicente do Salvador. 
Todo aquele que era objeto desse rito de palidez 
devia corresponder ao carpimento ("e se nao po
de chorar, pelo menos por cortesía é preciso que 
finja faze-lo"). Ter1ninada a ceremonia, o done 
da casa per1nanecia algu1n tempo como que 
albeado da presen~a do hóspede, e, em seguida, 
inicia va o diálogo oom a pergunf a costun1eira: 
- Vieste? Podia1n seguir-se, depois, outras cere
n1ónias. Quando o huguenote Jean de Léry vi
sitou os tupina1nbás, lavaram-lhe os indios os pés 
e serviram-lhe farinha, peixe, aves, "carne de 
vea~óes" e "saborosas frutas". 

A sauda~ao lacriinosa foi ·encontrada entre os 
charruas, os lenguas, os guaranís (itatins), os . , . . . . , 
guara1us, os Jurunas, os carajas, os ca1apos, os 
guatós, os purís, os chorotís, os coroados, e, fora 
da An1érica Antártica, na Austrália, na Nova-Ze
landia, nas ilhas andamanesas. Assinalaram-se 
vestigios do rito entre os apapocuvas, os tembés, 

(l) L. c., 308 e 309. Cf. também p. 171. E Anchieta, l . c., 435 e 436 ; 
Diálogos , cit ., 270; Loreto Couto, l . c. , 62; Gandavo l. c., 127 ; G. S. de Sou
sa, l. c., 323 ; Léry, l. c., 306 e 307 ; S . de Va sconcelos, l. c. , p. 58 do Liv. Pri . 
da . .; Notícias; Thevet , Les Singularitez, cit., 225 e 226; E'vreux , /. c., 34, 83 e 
195: fr. V. do Salvador, l. c., 55 ; Abbevillt- , /. c., 331 e 332. A sauda~ao la
crimosa foi objeto de estudo por parte de vários etnógrafos. S6 em 1906 sur
~iram t rés trabalhos a respelto d~sse tra~o cultural: o de Georg Friederici ("Der 
Tranengruss der Indianer'', em Globus, Braunschweig, LXXXIX), o de Rudolph 
R. Schuller ("El origen de los Charr6a", em An. de la Univ. de Chile, CXVIl I, 
S<:intiagoJ e o de Al fredo de Carvalho ("A sauda~ao lacrimos:i dos Indios", em 
R. P., XI). Urna revi~rlo geral do problema realizou Métraux, La religion de5 
Tup inamba, cit ., 180/188, com urna carta da distribui~ao A p. 186. "Pero Lopes 
de Sousa (observa Rodolfo Garcia , notas A p. 395 e 396 da obra cit. de Ca rd im) 
foi talvez o primeiro curopeu que o observou e dele nos dei:tou notícia mais ou 
menos circunstanciada , em seu Vidrio da Navega¡;áo. Ele e seus companheiros, 
d uran te quasi dois meses de reconhecimentos efetuados no estuário do rio da 
Pra ta, t iveram freqüentes contactos com os charruas ou seus consanguíneos, os 
mlnuanos ou iaros; ao desembarcarem nas imedia~5es do cabo de Santa-Maria. 
foram os portugueses recebidos comprantos pelo s naturais, como se houvessem 
querido de.pedir-se deles". 
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os oia111pís e os jívaros (assiln co1no na América
Central, segundo G. Friederici). Métraux acre
dita que a difusao de tal prática na A1ncrica
do-Sul deve-se a influencia dos tupís e, em contra
dita as teorias correntes, associa-a ao culto dos 
n1ortos. 

Sabe1nos que o inecanisn10 perceptivo, na 
n1entalidade do ho1nen1 selvage1n, joga co1n ele-
1nentos sobretudo emocionais e n1otores. A lingua
gen1 atribue-se tan1bém urna orige1n en1otiva. 
"Na crian~a e no prünitivo, a pa]avra está lnti-
1nan1ente ligada a a~ao, a servi~o da fase oral
sádica da libido (riqueza de labiais das línguas 
primitivas). Daí o motivo por que, entre as ra~as 
atrasadas, o gesto, a n1ímica, tao exuberantes, 
coinplelam a expressáo verbal. Sáo as compo
nentes agressivas da libido oral, que se exteriori
zan1, assin1, nesla riqueza de gesticulac;ao" (1). 
Nos contos divulgados por Couto de Magalháes, 
quando, p. e., os selvagens descreviam o coco da 
tucumá, em cujo amago se ocultavam grilos e ras, 
acompanhavam a narrac;iio com as onon1atopéias 
próprias des&es animais (2) (chiando co1no o gri
lo ou grasnando como a rá). Os tupinambás -
di-lo G. Soares de Sousa - "tem muita gra~a 
quando falam, mormente as mulheres", "copio
sas no seu orar" (3). Observou Nina Rodrigues 
que, sern o gesto, sem a ac;ao, se1n a 1nhnica, os 
negros dificilmente poderiam co1npr1eender-se ( 4). 
A linguagem gesticulada (sign-language) é a ex
pressáo mais viva da existencia objeUva da pa-

(1 ) A . Ra mos, O negro brasileiro, cit .. 291 e 292. 
(2) O selvagem, cit., 232. 
(3) L. c. , 309. Cf. E'vreu:c, l. c., 77 e 87. 
(4) Os africanos no Brasil, cit ., 230. 
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lavra. Lévy-Bruhl salientou a estreita conexáo en
tre a linguagen1 oral .e a de sinais. Falar com as 
maos significa, até um certo ponto, pensar com as 
miíos (1). Só assim podemos agora compreender 
a ünporlancia que os sociológos concedem ás duas 
propriedades específicas e eminentes do homem, a 
saber, a de ser horno f aber e a de ser horno loquens 
(2). Aplicadas as teorías ao caso em apre~o, che

ga1nos a conclusao de que a sauda~o lacriinosa é 
um aspeto da necessidade de expressáo concreta 
inerente a mentalidade do homem eJ,ementar: a 
idéia (tristeza oriunda dos "trabalhos quie o hós
pede padeceu pelo caminho", lamenta~óes dos 
infortúnios "que sucederan1 a seus país e avó") 
só se tornava co1npleta quando a linguage1n oral 
(sons articulados) se associava a linguagem gesti
cula da (lágrimas). 

Ainda se pode dar outra explica~ao, dessa vez 
de ordem genética, a tao insólito costume. 

J á ti vemos ocasiao de ver que o insulamento 
físico está em rela~ao com o misterioso. A sepa
ra<;áo é u1na prática associada a doenc;a, a puber
dade, ao parto, ele. Quem se af asta vem a tornar
se inacessível, diferente, estranho. Ora, entre a 
idéia de ser estranho e a idéia de ser inimigo há 
pouca dif cren~a na inentalidade prelógica do sel
vagem (3). Por outro lado, sabemos que o selva
ge1u nao concebe a n1orte a nossa maneira. E1n 
numerosos sociedades prin1itivas, a cessa~áo das 
fun<;óes vitais explica-se pela partida de um prin
rf pio (iningukua na Austrália central, kra na Afri-

(1) Les fonctiones mentales, cit., 178 e seg. 
(2) Fernando de Azevedo, PrincíPios de Sociologia, 89, Sio-Paulo, 193.5. 

. (3) Müller-Lyer, l . c., 55 : "la ciencia del lenguage nos da a ronocer el hecho 
importante de que en los antiguos idiomas se usaba originariamente la mama paltV 
bra para extraflo y enemigo" 
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ca ocidenlal, nyarong na Malaia), que exi~te no 
individuo sen1, todavía, identificar-se totalmente 
com éste. Desde que o principio mágico se acha 
presente, vive o individuo; logo que se ausenta, 
sobrevém a morte. O 111esn10 acontece com os seres 
humanos. O hóspede, o adventicio, o estrangeiro é 
o ser que niorreu. que veio do outro inundo, por
tanto sagrado. ~un11erosos exe1nplos de homens 
brancos considerados espirilos reincarnados (re
venants) vamos encontrar, por isso 1nesmo, nas 
rela~oes que dizem respeito as popula~oes nativas 
da Nova-Caledonia (C. Turner), das ilhas Gambier 
(p. Caret), no Cap York (J. Macgillivray). 

En1 sun1a, os tupís mantinham a respeito dos 
hóspedes u1na atitude ambivalente. Con10 estrangei
ro (inimigo), desejariam eli1niná-lo; mas a idéia é 
recalcada pelo sentimento de respeito ou temor em 
r~la~ao. ao recén1-chegado de longas terras (espi
J'Lfo reLncarnado). E o choro representa, entáo, 
como que a rexpia~áo do sentimento de culpa. 
Quando os oiampís se encontrara, após longa au
sencia ( diz Henri Coudreau) "se tournent le dos 
et restent environ diz minutes sans s' adresser la 
paro/e" (1). Narra o jesuita Fernáo Cardim o se
guinte fato ocorrido no Espirito-Santo: Viajava 
o padre-visitador por "um rio 1nui largo e formo
so ", quando viera1n recebe-lo "alguns indios ... 
principais, com muitos outros, em vinte canoas 
bem esquipadas, e algu1nas pintadas, enramadas e 
embandeiradas, com &eus tamboris, pífanos e frau
tas, providos de mui formosos arcos e frechas mui 
galantes; e f azia1n a inodo de guerra naval muitas 
ciladas em o rio ... , e perpassando pela canoa do 

(1 ) Chez nos lndims, 316, Paris, 1893. 

Os Indígenas do Nordeste 271 

padre lhe davarn o ereiupe, fingindo que o cerca
vam e o cativavam. Neste tempo um menino, per
passando em urna canoa pelo padre-visitador, lhe 
disse e1n sua língua: - Pal, mara pe guarinime 
nande pope9oari (se. en1 ten1,po de guerra e cerco 
corno estás desarmado)? e 1neteu-lhe um arco e 
flechas na 1náo. O padre, assiin armado, e eles dan
do seus alaridos e urros, tocando seus tambores, 
flautas e pífanos, levaram o padre até a aldeia, com 
algumas dansas, que tinham prestes" (1). Costumes 
sen1elhantes existem ·entre os jivaros e na Pata
gonia (2}. Informa Léry, enfim, que o prisio
neiro dos tupinambás, logo que o mat~dor lhe 
def eria o golpe, "a n1ulher, se a te1n (pois já disse 
que a concedem a alguns), coloca-se junto ao ca
dáver e levanta curto prato". "Digo propositada
mente curto p:ranto (acrescenta o mesmo autor), 
porque essa mulher, in1itando o crocodilo, que ma
ta o ho1nem e chora junto dele antes de co1ne-lo, 
lamenta-se e derrama fingidas lágrimas sobre o 
1narido morto; n1as, se puder, será a primeira que 
dele comerá" (1). · 

Tudo está indicando a priinitividade da sau
dac;ao lacrhnosa dos jívaros e dos oiampís, - o 
que ve1n inYalidar, en1 parte, a teoria de Métraux. 

* * • 
A sauda~áo lacrimosa existia entre os purís (4) 

e Lambém, ao que parece, entre os tapuias do nor
deste (5). "Quand un étranger est en visite (conta 

( 1) L. c.. 139. 
('2) Métraux, Li1 reliei1m des Tupinamba. C'it. , 188. 
( n L. c. , 163. 
( -4) t::schwege, f. c., 1, 107. 
(5) Hcrckmans, l. c., 28 1. 
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Douville, referindo-se aos can1acas), il doit s'en 
aller avant le commencement du dernier quarlier 
de la lune, et avant de partir, il donne plusieur.~ 
coul?s de hache contre un tronc d' arbre. Un des 
h?bz~ants va en, (aire autant. C' est une es pece 
d ad!eu et de desLr de pros perité" (1). E' possível 
que esse costume tenha algu1na conexao com o rito 
da sauda<;áo lacrimosa. Pelo 1nenos, assin1 acon
tece em rela<;áo aos caingangues. 

~ogo que um caingangue chegava a qualquer 
ª}~e1a, após longa viage1n, ia ocultar-se e1i1 algun1 
s1ho de passagem obrigatória para os n1oradores 
(a f onte de água, p. e.), e, sem sair do esconde
rijo, f ~ia-se an?nciar ª?. primeiro que no lugar 
aparec1a. ~nunciada. a visita, o paren te 1nais pró
ximo do hospede deltaYa-se no solo, com o rosto 
coberto. Nessa ocasiao surgia o visitante e sem di
z:r pal.avra, ia deitar-se ~~ seu lado. sÓ depois 
desse ritual era-lhe per1n1hdo andar livre1nente 
pela aldeia. 

7. Dansas, cantos, festas 

Acha.":a-se Lér! en1 urna aldeia tupinambá, 
quando, Jª de partida, notou desusado 1novimento: 
de todas .ª~ tabas circunvizinhas chegavam selva
gens. o v1s1tante observou que 1eram cerca de seis
centos, entre os quais dez ou doze "caraíbas". Pres
sentindo tratar-se de algum fato extraordinário 
adiou ~ partida. Gra~as a essa resolu~áo, possui~ 
mos hoJe urna das mais flagrantes descri<;óes das 
dansas usadas pelos tupís do litoral brasileiro, 

(1) lb., 271. 
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destinadas, sobretudo, a celebra<;áo das fa<;anhas 
dos avós, aos quais csperava1n os indios juntar-se 
após a 111orte. Antes do !nício da festa, os selvíco
las separaram-se en1 tres grupos, o dos homiens, 
0 das 1nulheres e o das crian~as. Cada grupo aco
lheu-se a sua maloca; pro'ibiram os "caraíbas" que 
as mulheres saissem de seu aparta1nento e nele 
enoerrara1n, também, o estrangeiro. Logo depois 
ouviu-se "um surdo 1nurn1úrio", que pós as mu
lheres em pé e atentas. En1 seguida, "os homens 
pouco a pouco leva~taran1 a voz" eA pc~ceb~u-s~ 
que cantava1n conJuntamente: - He , he, he, he. 
Essa .espécie de estribilho era repetido pelas n1u
lheres, que come~ara1n a gritar, a agi.tar as 1nan1as 
e a escumar pela boca. Algu1nas v1eram mesmo 
a cair desmaiadas, "como os pacientes de g~ta 
coral". Ansioso. por desvendar os segredos do rito 
1nasculino o frances saiu da cabana das 1nulheres 
e aproxim'ou-se do grupo dos dansarinos. "Unidos 
uns aos outros, sóltas as máos, fixos no mesmo lu
gar f orinados em roda, curvados para a frente, 
; uspendendo algum tanto o corpo, 1novendo so
mente a perna e o pé direito, tendo cada um a 
dextra nos quadrís e o bra~o e a mao esquer~a 
Pendentes assim cantavam e dansavam. Em razao 

' A d do núme ro das pessoas, f ormavam tres ro as, no 
nleio de cada um das quais estava1n alguns dos 
tais cara'ibas, ricamente adornados de roupas, 
carapu<;as e braceletes f eitos de lindas penas natu
rais, novas e de diversas cores; tinham em cada 
mao um maracá, que faziam ressoar ein todo aquele 
ambilo ... Os caraibas, avan~ando e saltando para 
diante, e depois recuando para trás, nao se man
tinham sempre no mesmo lugar, como faziam os 
outros assistent,es; e observei (diz Léry) que eles 
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muitas vezes tomavam urna vara de madeira do . ' comprimento de quatro ou cinco pés, na extremi-
d:ide da qual ha vi a certa por~ao de erva petim . . . 
seca e acesa, voltavam-se para os lados, e, sopran
do a fuma <;a sobre os outros selvagens, diziam: -
Para que ven<;ais os vossos inimigos, r ecebei o espí
rito da f Ór<;a" (1). 

Léry ficou encantado com a melodia coral dos 
tupinambás : "quando disso 1ne recordo (diz) pal
mita-me o corac;.ao". Ao terminar a ceremonia os 
indígenas "bateran1 com o pé direito no chao ~om 
mais fór<;a, e, depois de cada um cuspir para a 
frent.e, todos, unanimen1ente, com voz rouca, pro
nunc1aram duas ou tres vezes: - "Hé huá huá 
huá". O 1ncsmo autor informa ainda que o; tupi~ 
nambás costumavam dansar diariamente : "Os 
mancebos casados tem a singularidade de adorna
rem-se com um desses grandes penachos, a que 
chamam arasóia. Atada a arasóia na cintura e em
punhando algumas vezes o maracá e amarrados 
nas pernas os frutos secos .. . , quasi nao f azem 
outra coisa todas as noites senáo entrar e sair de 
casa em casa, dansando e saltando". Quando as 
mulheres querian1 dansar, fazia1n-no separada
mente (2). 

Segundo informa~óes de outros autores (3): 
a) as dansas estavam sempre associados a bebe
·ragem, e, em determinadas épocas, duravam dois 

(1 ) L. c., 278 e seg. 

. (2) Essa informac4o ·de Léry está em contradi1;4o com o que afirma Car~ 
d1m, ¡\ p. 176. Cf. G. S . . de Sousa, l . c., 324. Segundo Abbeville, as mulheres 
~Tf.ansavam em companhra dos homens por ocasiao das festas do cauim ( l . c., 

(3) Fr. V. do Salvador, l . c., 53 ; Ca rdim, l. c. , 16.S, 176, JOS e 306 · <Arl4is 
A,oula~ cit., 147 ; G. S . de Sousa, l. c., 324 ; Abbevílle, l . c. , 347 e ~'; 
E vreux, l . c., 120 . 
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ou tres dias ; b) os dansarinos, nessas ocasióes, 
conservavam-se geralmente pintados; e) um dos 
circunstantes langia o "tamboril", mas sem do
brar as pancadas; d) o compasso era também 
1narcado con1 o maracá; e) algumas vezes dois 
dansarinos destacavam-se dos demais e bailavam 
sozinhos no centro da roda; g) além do tamboril 
e do 1naracá, havia outros aoessórios, como os 
arcos, as flechas e o bordao de compasso (1); 
i) os componentes colocavam-se sempre em cír
culo, sem tocar-se e mudar de lugar, exceto "no 
tempo do cauim", ou quando pretendiam imitar 
os tapuias. Quanto ao mais, sabemos o seguinte: 
a) os tupís guardavam "entre si diferen<;as de vo
zes em sua consonancia", e, de ordinário, as mu
lhercs levavam "os triplos, contraltos e tenores"; 
b) u1n dos cantor es tira va a -cantiga e os outros 
respondian1; e) as cantigas tinham por objetivo 
louvar " un1a árvorie, pássaro, peixe, ou outro 
qualquer animal", ou enaltecer o valor dos guer
reiros e o triunfo de seus combates, ou, ainda, 
exaltar as fa':;anhas de seus ancestrais; d) a voz 
dos can lores, a principio baixa, elevava-se pouco 
a pouco (2). 

Os apapocuYas classificavam os membros da 
con1unidade de acórdo com o número das can~óes 
mágicas conhecidas por cada um deles. Entre es
ses aborígenes era o f eiticeiro quem en toa va as 

(1) As máscaras de dansa, embora a ntigas na América-do-Su!, eram das 
conhecidas dos tupfs~guarnnfs (exce1;iio dos chiri1n1anos, auetós, camaiilrás e 
oiampfs e tapirapt s) . O pancarós, fn dios degenerados, de cultura gé (Pernambuco) 
usam mascara s feítas de fibras de caroá . 
. . (2) Segundo Flausino Rodrigues Vale (E lementos de f olclore musical bra

s1 /e1ro, 30. Silo-Paulo , 1936), silo os seguintes os ca ra cterfst icos ma reantes da 
mósica iodfgena : .i) escalo diferente Ja nossa " ta lvez de vido a remota ori
gem o~ient~ I . ~mprc¡anJo , posifvelmente, ter~o¡¡ 'e q uartos de tom"; b) "como 
coroláno,. ~ dlVerso seu sistema ha rmón ico" ; e) q uadratura rítmica completa, 
mente original. 
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cantigas (o conhecin1ento de nu1nerosas can~óes 
dava-lhe, provaveln1iente, tal prerrogativa). O 
mesmo pensa Métraux que devia suceder en
tre os tupinambás: quando o prisionciro tinha 
do11? de cantador, os nossos indios poupava111-lhe 
a v~da .(1). A dansa era urna das mais importan
tes .1nshtui'~óes das sociedades inferior.es. O porací 
f az1a parte dos principais acontecimentos da vi
da tribal do indígena brasileiro ( esta96es do ano; 
nascimento, iinposi<;ao do nome, puberdade, ca
samento; co1nemoraváo dos mortos; guerras; 
etc.). Com os bailados, os indios participavam 
da essencia mística dos avós e dos antepassa
dos. 

No homern elernentar a dansa é, sobreludo, 
in1itativa: o selvagem procura reproduzir os mo
vi~ent?s d~ ~eus morto, ou do tote1n, e, por esse 
1ne10, 1denbf1car-se co1n o mesmo. Ainda que 
melancólicos (observa Cardim), tinham os in
dios,. principalmente os meninos, jogos vários e 
graciosos, em que arremedavam "muitos generas 
de pássaros ". 

Já vimos e1n cyue consistia o fabrico das be
bidas, hnportante indústria f eminina de caráter 
religioso. O milho, por exemplo, era ansiosa
n1ent,e aguardado pelos tupís: a fruta, sali
vada pelas virgens da tribu (2), após complicado 
processo de cozimento, transformava-se no cauim, 
- a preciosa cidra imprescindível a toda ativi
dade coletiva do grupo (nascimento puberdade 
ritos da inicia~áo, guerra, antrop¿logia ritual: 
certos labores agrícolas de hnportancia). O sim-

(1) Cardim, l . c., 176. 
(2) Quando a s mulheres casadas tomavam parte na sa liva~llo exijia, se, Jhe 

abstinbtcia sexual. ' 
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Dansa dos t npuias do nordeste brasileiro (segundo o 
pintor h olandcs Eckhout ). Gravura r ep roduzida a través 
de um a publica{:áo d e J osé Maria de Albuquerque Melo 
- P ernambuco, aspeto de sua cultura, p. 8, Recife, 1935. 
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ples fato de impor-se o uso do caim todas as ve
zes que se achava em jógo a seguran~a ou o in
teresse da cornunidade, é prova, segundo a obse;r
va~ao de um autor, dos atributos místicos dessa 
bebida. No dizer do padre Anchieta, o consu1no 
do cauim só era permitido aos individuos que 
atingiam a puberdade (1). 

Os vizinhos, convidados para o f estim, che
gavam aos "magotes com mulheres e filhos", ao 
som de su as cantigas e dansas (2), e, reünidos aos 
anfitrióes, iniciavam as ceremonias: aparamen
tados co1n as n1ais belas plumagens, o maracá na 
n1ao, percorriam as malocas da aldeia, "cantan
do, dansando e pulando toda a noite" (3). 

(t) L. c., 330 e 331. 
(2) Cardim. l . c., 183. 
(3) Abbeville, l. c., 351. 
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No dia seguinle, tinha inicio o banquete, em 
que serviam as 1nulheres (1), sernpre em meio dos 
cantos e dansas. - ó, vinho ! ó, bom vinho ! ó, 
vinho sem igual (diziam, entao) ! As rapari
gas participavam das festas, entregues a mais 
louca alegria, ao passo que os anciáos, pachorren
tamente estendidos nas redes, eram servidos pelas 
mo<;as pertencentes a familia dos donas da festa 
(2). Desse modo decorria esta, por espayo de 

dois ou tres dias, até que se esgotavan1 as cuba~ 
do líquido en1briagante ("e revesando-se conti
nuan1 estes bailes e 1núsica todo o te1npo dos 
vinhos, em o qual tcrnpo nao dorn1em ... e de be
bados f azem 1nuitos desn1andos, e quebram as 
cabe<;as uns aos outros, e tomam as mulheres 
alheias ") (3). 

Os tapuias do nordeste andavam quasi sem
pre nus, exceto por ocas1ao de suas festas, ou' 
opera<;oes bélicas, quando, entao, cobrian1 o cor
po de plumas de arara, papagaios e inaracanas. 
Isso indica a iJnportancia que os nossos ges atri
buian1 as su as festas rituais, nas qua is nao falta va 
o cauim. Os caingangues, nessas ocasióes, nao 
dispensavam a tinta de genipapo, os diaden1as, 
os 1nantos de curú e os bastóes de compasso (4) 
(le1nbremo-nos de que foi Caiürucré, deus-civiliza
dpr dos caingangues, quen1 lhes ensinou a dan~a). 
As dansas dos tapuias exercera1n rnes1no notavel 
influencia nos tupís do nordeste brasileiro, como 
se depreende claran1ente de u1n trecho de Yves 

(1 ) Léry, l. c., 201. 
(2) E 'vreux, l. c. , 39 e 77. 
(3) Cardim, t. c., 140. 
(4) Arnbrosetti, "Los índios Kaíngángues", cit. , 319. 
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d'~vreux (1). M. de Wied-Neuwied compara 
o canto dos botocudos a u1na espéc1e de ulular, 
ernitido, do fundo da garganta, em tres ou qua
lro tons. Quando cantavam, punhan1 a 1nao es
querda na cabec;a ou tapava1n as orelhas. N.as 
dansas, misturavam-se homens e mulheres, d1s
postos em semi-círculo e como que enlac;ados pe
los brac;os. Os dansarinos, percorria1n u1na roda e 
quasi nao vergavam as pernas. "Les danses, oulre 
la ronde traditionelle (acrescenta Manizer) (2) se 
montrent encore, sous deux formes chez les Krenak: 
sous l'aspect de bonds en. hauteur diz soliste au-
quel d'autres viennent se joindre ensuite, et sous 
l'apparence d'une représentation dramatique a la 
chasse". A dansa do caminho do céu era executa
da por urna marcha em fileira. 

Os pu rís, por ocasiao das safras, celebravan1 
festas, em que as dansas exerciarn importante 
papel; nelas tomavam parte as mulheres e as 
crianc;as. Parece, todavía, que, na época da visita 
de Spix e Martius (principios do sec. XIX), já 
os negros tinham introduzido 1nodificac;oes nos 
bailados desses selvícolas. 

Douville relata urna dansa bastante laseiva 
pra ticada pelos cutaxós. 

Os camacas bailava1n 1nuito semelhantemen
te aos coroados. No come<;o, quatro homens 
avanc;ava1n e descreviam um círculo, ao passo que 
os demais cantavam ao som do maracá, tangido 
por alguén1 do grupo. Depois, alternativamente, 
hornens e mulheres marcbavam em torno da cuba 
de cauim, ao ritmo de urna espécie de chapéu 

(1 ) L . c., 120: "Chamam os tupinambás a esta dansa porasseú- tAPuf, quer 
dizer dansa d-Os taJ>uias, porque era outra a dan~ dos tupinambás, sempre em 
redor e nunca mudando 1Je lugar" . 

(2) L. c., 273. 
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chines de cascos de anta. Cada dansarino pos
suia a sua cuia, por meio da qual bebía o vinho 
sagrado (1). 

A dansa e canto dos craos do rio Preto sao 
descritos por Teodoro Sampaio: "O seu cantar é 
em grai;des vozes, ao som de buzinas, maracás e 
outros instrumentos toscos. A sua dansa (angré) 
se faz e1n círculo, baten do o pé direito no chao 
e dando urros tao espantosos, que se podem ou
vir a distancia de légua. o cantar e o dansar sao 
para eles urna coisa só; por isso se chamam em sua 
língua pelo mesmo nome, exercicio noturno, que 
mais intenso se torna depois da ceia e se prolonga 
quasi se1npre até as cinco horas da manha; e tao 
freqüente é ele, que raro é o dia em o que nao pra
ticam, isto é, quando estao de luto pela morte de 
algu1n 1naioral ou por derrota e perda em guerra 
com os seus contrários, caso e1n que cessa todo 
o arruído por cautela e pela necessidade de ocul
tarem-se" (2). Em suas festas, os cherentes nao 
dispensam o n1aracá e a buzina "soltando de vez 
em vez gritos esridentes" (3). 

Mário Melo presenciou a dansa saarada dos 
carijós, ou fulniós <le Águas-Belas: "A f;ente, bra
<;os esquerdos sobre ombros direilos, os dois musi
cistas principais e únicos ho1nens que participam 
da dansa e dela sao os 1narcadores. . . Sustentam 
na máo direita urna espécie de tuba de tnn metro 
ou mais de comprimento, a que cha1nam iaquit
xá. . . A seguir, <lois outros homens con1 maracás, 
isto é, dois caba<;os com sementes de molungú, os 
quais sao agitados aos primeiros tempos dos com
passos, e1n sincronismo com o iaqnitxá, que dá a 

(1) Wied-NeuwleJ, /. c. , 11 , 22 1 f' Eschwe"I:', /. c .. 1, 142. 
(l) L. c., 155. 
(3) Urbino Viana, l. c., 45. 
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nota da 1narca~ao. . . Por fim, as inulheres. A 
estas co1npete o canto, que os maracás e os iaquit
xás acompanha1n. A música é 1nonótona, sem 
palavras, nu1na expressao dolente e quasi inva
riável. Marcham a dois de fundo até o terreiro pre
via111ente escolhido. Em chegando, sem mudan~a 
de rihno, formam um semi-círculo. A circunfe
réncia é fechada pelos assistentes. Os musicistas 
dos iaquitxás abandonan1 o ponto em que se acha
van1 colocados e vé1n para o centro, sempre abra
~ados em piruetas e sapateados. . . Movimentan1-
se con10 um só corpo de quatro pernas, fazem me
suras com os iáquitxás, numa espécie de cumpri-
1nento a assisténcia, salta1n, rodopiam, e, por fhn, 
baixan1 a tuba, cada um ao pé da mulher que es
colhe. As duas ceti~onquias abandonam o lugar que 
guardavan1, e, enquanto os dansarinos voltam para 
o centro do círculo, nos seus passos exóticos, ora 
baixando, ora levantando os instrumentos, as dan
sarinas rodopia1n e1n torno dos iaquitxás em pas
sos 1niüdinhos, ntuna proficiéncia que dá idéia de 
estare1n deslisando, sem, por qualquer circunstan
cia, afastare1n a vista dos iaquitxás, que parece 
atraí-Jas con10 iinan ao n1etal ... E, enquanto dan
san1, as outras cetü;onquias cantam o canto moDó
lono 1e dolcnte, os 1naracás caracaxam con10 cauda 
de crótalo e as tubas preenche1n a esquisita har
monía. Ao fün de alguns minutos, os tocadores de 
iaquilxás vao f azendo recuar as dansarinas até o 
ponto e1n que as f ora1n buscar, renova1n as me
suras co1n as tubas, saracoteia1n, atrae1n 1nais duas 
ceti~onquias, f azem-nas repetir os passos das pri-
1neiras e assin1 até terminar a parte, quando toda$ 
as caboclas, aos pares, tenha1n dansado" (1). 

(1) L, ~. 19 e 20. 
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B. A antropofagia 

. A antr.op?f agía (1) dos tupís do litoral brasi
Je1ro conshtu1a urna prática de significa~ao incon
testavelmente inística. Na refrega do combate, 
quando alg~1n gu~rreiro inimigo deixava aprisio
nar-se, surg1a, 1nu1tas vezes, a questao de saber a 
quem pertencia o cativo. No direito consuetudi
nário ~os .selvícolas, o cativo devia caber aquele 
que pr1me1ro lhe pusesse a mao na espádua (2). 
N~n1 sempre, toda vi a, era fácil determinar o di
re1to do vencedor, e, assin1, muitas vezes ·executa
va-se .. o prisioneiro no próprio campo da batalha. 
Fr~~uen.temente, poré111, os tupís r econduziam o 
pr1s1one1ro a taba doméstica, "co1n u1na corda 
pela garganta" ~3), que atavam, de noite, a u1na 
arvore, ou na rede onde dormía o condenado. 

. Em ca~nho, . procedia-se a depila~ao e tos
qu1a do cahvo, CUJas partes assim tratadas r eco
briam-se de penas amarelas, e, em todas as al
deias por onde transitavam os vencedores, ba-

. (1 ) Para o ~studo d? canibalismo dos tupf,guaranfs, consultámos as se, 
guantes obras : Dadlogos, cit. , 279 e seg. ; N 6brega, !. c., 100 ; Cardlm, /. c., 
18 1 e seg. ; L~ry, l. c. 259 e seg.; G. S. de Sousa l c. 331 e seg · H Staden 
l. c., 60, 61 , 6_7, 71 , 78, 79, 149, 152, 160 e seg. ; G~nda~o, / c., 51" ~ s~g. e IJ S 
e seg. _; An~h1eta, /. c., 46, 47, 161, , 243 e 329 ; Cartas Avulsas , cit ., 71 , 98/ 100 
e 485 • Knivet, l. c. , 247 e seg. ; E vreux, l. c. 42 e seg · Abbeville ¡ e 3113 
e 337 e .seg.; f. V. do Salvador, l. c., 67 e seg'. ; S . de 'vasconcetos'1.·c.,··53"'c 
seg.; P1gafetta, ib., 177; Pero Lopes de Sousa, ib. , 143 ; Fernandes Cama , l. 
c., I, 36 e ~g. ; Loreto Couto,. l. c., 61 e .seg.; Thevet, Les Singularitez, 193 e 
seg. e mss. inédito (apud Métraux, La reltgion des Tupir.amba cit. 239 e <>eg ) 
Coment'.lndo a obra de,, G. Friederici, "Uber eine als Couvade Wiedergeburts-'. 
zeremonie bel den Tupí , ~m Globus, LX?CXIX, 59 e seg., Braunschweig, 1906 
- Alfredo de Carvalho de1xou-nos urna 1mPortante resenha s6bre 0 " resguardo 
do .matad?r" (R . P, X II, 112 e seg., Recife, 1907). Deve,se a Métraux um dos 
ma1s eruditos estudos d bse ritual mágioO'religioso (ib., 124 e seg.). 

(2) Staden. l . c., 60 ; E' vreux, l . c. 42. 
(3) Ou mals de urna. como se v~ em Staden, l . c., 61 e Cartas Allll lsas cit 

98 (n? pesc~o e nas pernas) ; ou "a mao a tada ao pesc~o debaixo da t>a'rba ,; 
(Card1m, l . c., 181). 
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tiam-no e insullava1n-no. Acontecia, também, que 
lhe untavam o corpo de almécega, polvilhando-o, 
depois, con1 plumas. Nas proximidades da aldeia, 
a tribu vitoriosa aca1npava. Erigiam-se algumas 
tejupabas provisórias, e, antes de entrar na al
deia, os guerreiros visitava111 os túmulos de ~us 
avós, " lesquels ils f ont renouveler par le patient, 
come si e' esoit une victime qui deust etre im
molée a [pur m emoire" . . 

Entre1nentes, o run1or da vitória chegava a 
aldeia pá tria. Logo, batia-se u111 ca1ninho, no ex
lr e1no do qual parle da popula~ao ia aguardar os 
expedicionários, os quais eran1 recebidos festiva
n1entc, ao so111 de pífanos fabricados com a tibia 
dos inilnigos. E, assiln que os guerreiros tupís en
tra va1n na taba, as n1ulheres, "dando pahnadas na 
boca ", conduziam triunf abnente o paciente a urna 
oca ordenada para r eceber o cativo; daí, algu
n1as vezes, era este arrastado a cabana onde se 
guardavam os 1naracás, e, em seguida, for~ado 
a dansar, com u1n so1nbreiro a cabe~a e axorcas 
de nozes aos pés. 

Após essas explosoes de ódio, o prisioneiro 
per manccia en1 uelativa liberdade. Participava 
1nes1no de algu1nas atividades sociais do grupo e 
apenas se distinguia dos demais membros da co
n1unidade en1 virtude da gargantilha de algodao, 
de onde pendia1n num·erosos cordeizinhos, tao 
longos quanlo u1n cahelo de mulher (1). Davam
lhe 1nesn10 por esposa a niova "mais formosa e 
honrada da aldeia", muitas vezes filha do prin-

(1) O n6 da gargantilha era tilo complicado que s6 o dono podia desfazé,Jo. 
Segu!1do Thevet, os tupinambás enfiava m ossos ou coquinhos no colar ; "aucuns, 
en heu de ces patenostres, leur mettent autant de petits colliers au col comnu ils 
ont ch lunes a 11ivre". 
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cipal, ou sua ir1ná (1), a qual, em alguna casos, 
tomava a1nor pelo 1narido e pro1novia-lhe a fuga. 
Na .verdade, o prisioneiro raramente procurava 
fugir e como que passava a f azer parte integran
te ~a nova sociedade: assim era que o escravo 
dev1a, logo ljUe chegava a aldeia, dirigir-se a ca
bana daquele a quem lünpara a lun1ba familiar e 
servir-se dos terens pertencentes ao 1nor to (rede, co
lares, plumas), tendo o cuidado, todavia, de livrá
los de toda corrupc;ao (prática que consistia e1n 
lavar e limpar os objetos). Devia, entretanto, ca
c;.ar e pescar para o seu dono e nao podia dispor 
hvren1ente de seus bens. Nao lhe era permitido 
sair da oca atravessando a palha das paredes. 
E os donos passea':a1n-no, algumas vezes, pela taba, 
ornamentado, ou JOgavam-lhe penas de papagaio, 
- costume a que Métraux concede significac;ao sin
bólica (condenac;ao a n1orte). Exibiam-no, ainda, 
nas festas do cauim, e, nessa ocasiao, os assistentes 
escolhiam previamente as partes do corpo que 
e~peravam devorar, assün como se distribuía a 
cada comparsa o papel que o mesn10 teria de 
desempenhar no drama sangrento (u1n se encar
regava da raspagen1 da cabec;a, outro da pintura, 
etc.). · 

Ao prjsioneiro era proi'bido ter relac;oes se
xuais corn a mulher do seu s·enhor, sob pena de 
1norte. Por influencia das autoridades francesas, 
certo escravo, que incidira no referido crin1e, esca
pou da pena últiina, embora fosse condenado a 
ser públicamente ac;oitado, junta1nente co111 a 
adúltera. O próprio n1arido serviu de verdugo e, 
enquanto castigava a esposa, as demais mulheres 

{l ) Dit11.>¿os, cit., 279 ; "em tanto que, se desejar a mulhcr do principal 
e a ~dir, n.io se lhe nega". ' 
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da tabs "choravam tanto por compaixao, como 
apreensivas de que para o futuro nao lhes acon
lcoesse o u1es1110". Os ho1nens (conclue o padre 
Y. d'Évreux, que é o autor da anedota), n1ostra
van1-se, ao conlrário, alegres diante de tao boa 
j usti~a, e, como en1 advertencia, diziam para as 
esposas: - Ah, se te pilhol. Se o prisioneiro 
adoecia grave1nente, ou 1norria, arrastavam-no até 
a rnata, onde Ihe partiam o craneo; o carpo nao 
era inumado. A condi<;ao da 1nulher escrava náo 
dif eria muito da do hornero. O filho, nascido do 
conúbio entre o prisioneiro e a esposa eleita, de
via ser també1n devorado, sendo a máe a primeira 
a tomar part·e no festim. 

A ceva, que podia durar uns seis meses, 
ou 1nuito n1ais (n1enos para os velhos, que eram 
logo trucidados), seguia-se a fixa~ao da lua em 
que teria lugar a ceremonia ritual: convo
cava1n-se os parentes, os aliados, os vizinhos e 
come<;avan1 os preparativos iniciais (fabrico 
da lou<;a e do vinho; tecelagem da mu~urana, lon
ga de trinta bra<;as; adorno da clava ou tacape; 
preparo das tintas e plumas). Abbeville afir-
1na que, nessa época, o prisioneiro era novrunente 
jungido as cordas: antes, todavia, permitia-se-lhe 
que. destruisse as cria~oes de aves ou praticasse 
qua1squer outros distúrbios, "sem oposi~áo de 
pessoa algun1a ". Afinal, chegavan1 os hóspedes, 
''en1 n1agotes com n1ulheres e filhos". la come~ar 
o execrável repasto. 

No prirneiro día do ritual, trazia-se ao forum 
da execu~ao, e1n 1neio de "grande festa e alvoro
<;.o ",.dentro de um alguidar, a muc;urana, que era 
hng1da con1 poln1e de certo "barro branca como 
cal". Nessa corda praticavam-se, entáo, dois com-
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plicados nós, de modo a for1nar urna espécie de 
la<;o central. Em seguida, transportava-se o con
denado para determinado sitio, onde os executores o 
tonsuravam e pintavam de genipapo. Ao mesmo 
tempo, as mulheres também se tingiam de pre to; 
os guerreiros que deveriam tomar parte ativa no 
sacrificio, tra':(avan1 no corpo numerosos desenhos, 
pintavam as pernas de urucú e colavam na pele 
untada de almécega peninhas vermelhas e cascas 
de ovos pintadas de verde. 

No día seguinte, erguia-se a fogueira. Em tór- · 
no dela bailavam os indígenas, ao passo que o pri
sioneiro se esfor~ava por jogar nos assistentes tu
do o que estivesse ao seu alcance. O terceiro dia 
era reservado a u1na dansa comum; os executores, 
munidos de "gaitas de canas", batia1n no solo a 
um só tempo, ora com o pé direito, ora com o es
querdo. Ao raiar da manhá subseqüente, tinha lo
gar a ceremonia do banho. Ao tornar do rio, o 
prisioneiro era quasi sempre acometido por algum 
dos seus contrários, com quem travava renhida 
luta. Terminado o prélio, algumas donzelas tra
ziam cordas, com que os indígenas enlac;ava1n o 
pescoc;o do prisioneiro. Algumas vezes, segundo Ab
beville, soltavam o escravo e diziam-lhe: - Sal
va-te. ~ste, entao, come':(ava a correr quanto po
día e quem o apanhava se tinha por valoroso. 
Em algumas ocasióe's, forneciam-lhe um arco e 
flechas de contusao, com o qual o misero atirava 
contra os circunstantes. Nessa mesma jornada, 
tao cheia de peripécias, ocorria a consagra~áo 
mágica do tacape. Consistía tal ceremonia em 
ungir a macana de resina, que depois os cani
bais polvilhavam com cascas pardas ou verdes 
de ovos, ou fragmentos de conchas. lsso feito, 
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~éndur~do ? tacape (macan~) no teto de urna choca, em 
tor:uo da . 01 ma sagrada bailavam e cantavam os cani
h ::u s , ansiosos pela hora do banquete macabro (segundo 
H. Stadcn ). O objetlvo da ceremonia era adormecer 

a espada. 
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suspendía-se a arma em urna cho':(a e em redor 
del_a cantava-se e dansava-se durante toda a 
n?1te. As mulheres, que se tinham encarregado da 
p11:1l~ra. d? c~ava, praticavam tan1bém urna cere
rnon1a idenhca na pele do prisioneiro. 

Essa solenidade 1nística decorria ao lado de 
un1a festa tu1nul~~osa, semelhante as que se cele
bravam por ocas1ao da fabricac;ao do caim. A par-



288 Estevao Pinto 
tír désse momento, o escravo era encerrado em 
urna oca provisória, apenas alimentado com certa 
fruta de propriedade he1nostática. 

Raiava, por fhn, o quinto dia. Conduzida a ví
tiina ao pa~o da execu~ao, desatavam-lhe os la~os 
do pesco~o e prendiam-lhe a cintura a mu~urana, 
cujas ·extremidades ficava1n a cargo de dois guer
reiros, prudentemente resguardados por escudos de 
tapir; nesse n101nento, a esposa, banhada em lá
grimas, despedia-se do prisioneiro. - Vinga-te, 
diziam-lhe en tao os antropófagos, e, ao seu al
cance, punham frutas endurecidas e cacos de lou
~a, que o infeliz lan~ava raivosamente nos assis
tentes. Pouco depois, surgia1n no terreiro algu
rnas meg·eras, tintas de urucú e de genipapo, com 
as vasilhas destinadas a recolher o sangue e as en
tranhas do morto. Acendia-se a fogueira. Trazia-se 
o lacape. E era nessa ocasiao que entrava em 
cena o -carrasco, seguido de numerosos guerrei~ 
ros ungidos de urna substancia branqueada. 

Prhneiramenle contornava o matador a ocara 
cn1 ineio dos n1ais horríveis trejeitos, um dos 
quais consistía e111 imitar o gaviao na imincncia 
de lan~ar-se sóbre a presa. Dcpois, detinha-se 
<liante do prisioneiro, e, entao, urn velho com fa
n1a de bravo, tomava da espada .e 1naneava-a por 
entre as pernas. do carrasco, fingindo lan~á-la con
tra os olhos do condenado. Isso f·eito, cabia ao 
carrasco reto1nar o tacape e arengar ao prisio
neiro, o qual respondia esperar que seus parentes 
o vingassem. Seguía-se, en1 muitos ·casos, urna 
luta desigual entre os dois, que terminava sempre 
pela derrota do condenado. Quando a ma~a se 
abatia sóbre a nuca do miserável, descarregada 
co1n an1bas as ináos pelo matador, os canibais fa-
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zian1 enorn1e alarido. Se o sacrificado caía de 
costas, tirava-se disso um inau augúrio. 

Mal se abatia o inimigo, ct>rriam as velhas a 
beber-lhe o sangue ainda quente, que r.ecolhian1, 
com o encéfalo, en1 caba~as. Chan1uscava-se o ca
dáver, tirava-se-lhe a pele. Os quatro n1embros, 
amputados, eram assados na grelha (1). Extra
íam-se as vísceras. Nada se perdia: "há alguns 
<lestes bárba.ros tao carniceiros que cortam aos 
vencidos, depois de n1ortos, suas naturas, assim 
aos 1nachos como as femeas, as quais leva1n para 
daren1 a suas n1ulheres, que as guarda1n depois 
de inirradas no f ogo, para nas su as fes las as da
re1n a co1ner aos 1naridos por reliquias, o que lhes 
dura n1uito tempo" (2). Presenteavan1-se os hós
pedes con1 as partes do corpo consideradas 1nais 
nobres. Ungiain-se as crian~as con1 o sangue, es
perando, desse 1nodo, torná-las valente. Quando 
os despojos ·eran1 abundantes, guardava-s.e parle 
deles nas ocas para outra ocasiáo. Os próprios 
ossos nao escapava1n ao ritual canibalesco. Os 
cranios constiluiain verdadeiros troféus: espeta
vam-no em lan~as a entrada da aldeia. Assim que 
os portugueses come~aram a impedir as guerras de 
conquista, os tupínambás exumavam as caveiras 
dos cemitérios, as quais quebravam solenemcnte 
no terreiro das tabas (3). Com as tíhias fabrica
vam os tupínambás suas flautas (justa1nente co1no 
ocorria entre os maués) e dos dentes tecian1 bra
celetes e colares. 

(1) N6brega informa que em primeiro lugar se cortava o dedo polegar, 
"porque com aquele tirava as flechas" a vítima (l. c., 100). 

(2) C. S. de Sousa, l. c., 330 e 331. 
(3) C. S. de Sousa, l. c., 308. 

I 
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, A retalbadura da vitima (segundo Thevet). 

A antropofagia existia entre os guaranís, os 
jurunas, os chiriguanos, os guaraiús, os chipais, os 

, . , . , 
omaguas, os cocamas, os ap1acas e os 01amp1s. 

. Terminado o seu "oficio", o carrasco abando
nava a ma9a e os paramentos da ceremonia e reco
lhia-se a 1naloca. Era ésse o ritual, maravilhosa-
1nente descrito pelo padre Cardim, conhecido pelo 
noine de resguardo do matador. 

A porla da oca do carrasco estava o velho, que 
lhe r epusera a espada en1 1naos, o qual disténdia 
um arco e, entr.e a corda e o pau, deslisava sutil
mente o 1natador, sem tocar em nada, com fingido 
pesar do mes1no velho: cssa ceremonia 1nágica 
destinava-se a tornar invulnerável o assassino. Lo
go, porém, que éste tr.anspunha .o limiar da porta, 

, 
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saía novamente o nlatador, dessa vez a correr por 
todos as cho~as, ao passo que seus parentes re
petiam a todos os ventos o scu novo nome. O cos
t~1me da re!1omina~ao era urna importante prá
h~a de n1a~1a e considerava-se honrado que1n po
d1a ter mrus de um nome (1). Em muitos casos 
também se rebatizavam os demais participante~ 
diretos do drama sangrento. 

Mas, o resguardo mal comec;ara. Tornando a 
maloca, despoja va-se o carrasco de 1 o dos os seus 
bens: est~ só pod~a reeolher-sc á r ede depois que 
permanec1a em pe, durante todo o dia, sóbre "cer
tos paus de pilao"; nesse meio tempo, os paren tes 
untavam-lhe os pulsos com o nervo ótico. 

Era entao que con1ec;ava propriamente o res
guardo do matador. Por quatro dias mantinha
se ele enleado; jejuava (abstinha-se de tocar na 
c~rne do. morfo, assim como em sal, peixe ou vea
~ao) ; d.e1xava crescer o cabelo. O con tato co1n a 
t~qa era-lh~ prolbido. Sua única rlistrac;áo con
s1sha en1 ahrar com um arcozinho "em alvo de 
cera". Alguns tempos depois, sarjavam os tu
pís várias linhas "cruzadas" na pele do mata
dor, e, nessas incisóes, punha1n "carvao in oído e 
sumo de erva moura". Essa ceremonia fazia
se, também, na epoca de tirar o dó (uns sete 
meses decorridos após o morticínio). O ritual da 
antropofagia constituía urna espécie de investidura 
de cavaleiro. 

A antropología era pouco d·esenvolvida entre 
os ges, apesar das noticias em contrário de al-

. (1) .A~chi~ta, l: c., 46 e 32? ; H. Staden , . c., 149 e 152 ; Cartas Avulsas, 
cit., 485, e tem posto sua feltc1dade, que tomam nisso nomes de cobras e pás-
saros, e ras, e baratas e outros peores". ' 
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gun~ autores (1). Os maracás da Baía (indios 
desse grupo cultural - lingüístico) nao possuiam 
tal costume (2), e, do mesmo modo, os tapuias 
do Maranhao (" e1n altura de dois graus pouco 
mais ou menos") (3). Afirma Anchieta que entre 
os tapuias, havia "muitas na~óes tt que nao co
miam carne humana ( 4). Os coroados, assim que 
executavam um inimigo, preparavam cauim e en
tregavam-se a dansas em torno do bra~o do mor
to. ~sse membro, depois de crivado de setas, era 
etnbebido no vinho. 

Trata-se, como se ve, de urna antropofagia 
em estado primitivo, confirmada por um costu
me bem acentuado entre os ges, - o endocani
balismo. ·"Se morre algum deles, sej a homem ou 
1nulher (diz Herckmans (5), referindo-se aos ta
puias do nordeste brasileiro),. . . cornero-no, di
zendo que o finado nao pode ser melhor guar
dado ou enterrado do que em seus corpos, e isto 
f azem do seguinte modo. Tomam o cadáver, Ia
vam-no e esfregam-no bem, fazem um grande fogo 
sobre o chao, acima do qual póem o corpo e dei
xam-no assar bem. Logo que esteja bem assado, o 
comem com grande algazarra e lamúrias. As vezes 

(1 ) Barlacus, l . c., 25Q; G . S. de Sousa, l . c., 69 (quanto aos aimorés) e 
348 (referentemente aos ibirJjara~, bilreiros ou caceteiros, primitivo tronco dos 
caiap6s) ; Wied-Neuwie<l, l . c., 11, 51 e 52 (sObrc os botocudos); Tschu:!i, L c., 
II, 280 (ainda sObre os botocudos) ; Fernandes Gama, l. c., T, 158 (quanto a os 
tapuias de lbiapaba) ; Dou ville, l . c., 286 287, 290 (trata dos pataxós e dos 
cutaxós). Gandavo (l. c., 143) e Cardim (l. c., 199) confirmam a exlst~ncia da 
antropofagia entre os aimorés. 

(2) G . S. de Sousa, l . c., 350. 
(3) Gandavo, l. c., 144. 
(4) L. c., 329. 
(5) L . c., 285 e 286. C f. z. Wagner, ib. , 190 ; Barlaeus, l. c. , 254 e 256; 

Thevet, rnss. inéJito, ib ., 240 ; Loreto Couto, l . c., 62. - No alto rio Negro, Ko
ch-Grünberg encontrou uma forma de endocaniballsmo religioso, praticado quin
ze anos ap6s a lnuma~ao. Os ossos, com exc~llo do crAneo, silo reduzldos a 
p6 e Ingeridos de mistura com o cachirf (Roquette-Pinto, Seixos Rolados, cit.,-
157). 
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nao o podem comer todo, entao guardam o resto pa
ra ocasiáo oportuna, especialmente os ossos que, 
depois de queimados, pisados e reduzidos a pó, mis
turam coma sua farinha e assim comem ... Quando 
o rei ou comatin, isto é, o filho do rei, que é quem 
governa depois do r ei, ou algum grao-senhor mor
re, esses tais sao comidos somente por suas 1nulhe
res, e nenhuma pessoa de baixa condi<;ao .. . é re
cebida para compartilhar desse manjar. . . Quan
do sucede que alguma mulher dá a luz urna crian
<;a morta, eles comem igualmente o cadáver, dizen
do que nao lhe podem dar melhor sepultura do oue 
o corpo donde veio". Um aspeto do endocanibalis
mo é o hábito tapuio a que se re f ere Barlaeus de a . ' parturiente e seus convivas comerem as secundi-
nas (1). Na lenda da mandioca devemos ver 
também urna reminicencia do m esmo costume de 
vasta distribui<;áo no curso superior do Amazo~as, 
no norooste sul-americano e nas AntiJhas (2). 

Ter:ninaremos o presente capítulo, chamando 
a aten<;ao do Ieitor para a atitude ambivalente do 
matador, cujo resguardo s·eria urna espécic de 
autopuni<;ao. Um verdadeiro cer emonial e spiató
rio (concretizado n as incisóes, no jejum, na absti
nencia, nas purifica<;óes), em virtude das neces- · 
sidades psíquicas impostas pela a<;ao censora do 
super-ego contra os impulsos agressivos do assas
sino. G. Friederici interpreta o costume da r eno-

(1) L. c., 253. 

(2) Goldenweiser most ra;se ignorante do fenómeno do endocan lbalismo co• 
mo se _Pode ver do segu!nte t recho:. "There has been sorne ceremonial eati~g of 
man, vi tims of a war ra1d ~ere occasr.onally consumed (as in Polynesia), here and 
there h~man flesh .was .. used in cases of severe f amines. But we do not hear of 
the eatmg of relat1ves (l . c., 396). - SObre o canibalismo, cf., Westerma rck , l , 
c., 11. 537 e seg, 

• 
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1n inac;ao, inerente ao r esguardo, como u1n meio 
e1npregado pelo matador para iludir a vendetta 
do n1orto (1). O receio do assassino era, de-fato 
grande. Quando os tupís 1natavam urna on
~a, praticava1n as mesn1as ceremóni a:s de caniba
lismo usadas en1 .relac;a o aos s·eus contrários (2) : só 
assiln se poderia aplacar a cólera do animal. 
Quando os apapucuvas adoeciam, 1nudavam de 
nome (3). Seria, conseqüentemente, a renomina~ao 
o processo rnais hábil de subtrair-se a revanche da 
vítima. 

9. O pagé 

O pagé ou paié ( 4) (mago, sacerdote, curan
deiro) é un1a r eino ta institulc;áo.. social. Surgiu 
con1 o velho (5), is to é, con1 a classe dos indivi
duos experin1entados nos segredos e vicissitudes 
da vida. E, e1nbora co1num a todos os grupos cul
tural-lingüísticos sul-americanos, em nenhum de
les adquiriu essa entidade urna expressao táo ori
ginal co1no entre os tupí-guaranís. 

( 1) F riederici alega em fa vor de sua teoria a iJentidade en tre as ceremo• 
nias do resguardo e as d o nascime:tto (Cf. Alfredo de Car valho, " Do resguardo 
do mat11dor entre os tupfs" , cm R. P., XII , 116 e seg. , 1907). 

(2) Cardim, l . c. , 38. 
(3) Métraux, La religion des T upinamba, cit ., 164. 
(4) "Os feiticeiros a que se refere o autor eram na s tribus tupis os pagis, 

vocábulo que se explica etimológicamente Por p<Vyi, aquele que d iz o fim, o 
pro feta . Era o médico, o curandeiro, o magister artium, o barbier dos autores 
franceses" (notas de Rodolfo Garcia a p. 293 dos Dú11ogos, cit .) J osé Verfssimo. 
(" As popula<;;oes indigenas e mesti<;;as da AmazOnia". em R . T., L. 351, 1887) e 
A. Gon~alves Días (/ . c., 108) usaram p iache, corruptela de epiaga, gerúndío-supi· 
no de epiac, o "vidente" , no dizer de Teodoro Sampaio (0 tupi na geografía 
nacional, cit., 257). 

(~ > Roquet te-P into, Seixos Rolados, cit ., IS5. 
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O pagé nascia como que predestinado. NAo se 
improvisava. "Só os fortes de cora~áo (diz Stra
delli), os que sabem superar as pravas de inicia~áo, 
os que tem o folego necessário podem aspirar a ser 
pagé. Com menos de cinco fólegos nao há pngé 
que possa afrontar impunemente as cobras vene
nosas; é preciso ter mais de cinco fólegos para po
der curar as doen~as com a simples imposi~áo das 
máos, e com o cuspo as mordidelas das cobras ve
nenosas. Os pagés que tém de set e f ólegos para 
cima, Jeem claro no futuro, curam a distancia, po
dem mudar-se a vontade no animal que lhes con
vém, tornar-se invisíveis e se transportar de um 
lugar para outro com o simples esfór~o do próprio 
querer., (1). 

Yves d~vreux enumera as provas que eleva
vam os homens a categoría de pagé, como, u. g. 
curar os doentes com o sopro ou prenunciar as chu
vas (2), Hans Staden criou fama de mago por ter 
tido a boa sorte de fazer crer aos tupinambás <JUe 
impedira, certa ocasiáo, a queda de urna tempes
tade (3). t verdade que freqüentes vezes, o fei
tieeiro ignora seu poder mágico, que só se 
revela insólitamente. E, por isso, a magia nao 
constituia privilégio dos homens: entre os tupi
nambás do Maranhao, por exemplo, havia urna 
"velha feiticeira ", "muito apreciada pelos selva
gens e procurada especialmente nas nloléstias in-

(l ) L. c., 585. 
(l) L . c., 2S4. 

(3) L.c., 114 c 115. 
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curáveis" (1) . O pagé, alé1n das curas eoutras prá
ticas 1nágicas,. presidia as ceremónias religiosas 
em geral (co1no as dansas). Se, todavia, seus 
sortilégios cresciam de fama, viamo-los transfor
mados e in hom ens-deuses (pagés-a9ús, caralba1, 
santidades ) : por onde passavam, graves, pouco 
comunicativos, seguiam-nos todos. Nada lhes fal
tava e dispunha111 de quantas mulheres quisessem 
(2). Acolhia111-nos con1 dansas, cantos e vindos (3). 

E li1npavam-lhes o can1inho por onde tinham de 
passar (4). 

Fr3:zer foi um dos primeiros etnográfos a estu
dar a figura do homem-deus entre as comunidades 
e1n estado de civiliza<;ao elementar. A psica
nálise, porén1, observou que a cren<;a de ser deus 
é um co1nplexo comum a todas as camadas cultu
rais e caracteriza-se: a) pelo desejo de retrai
mento e inacessibilidade (ou seja a vontade de 
tornar-se misterioso); b) pela fé na própria 
onipotencia ou oniciencia e conseqüente repulsa 
em face de qualquer idéia nova; e) pelo poder de 
predi<;B,o ; d) pela convic<;áo de ser imortal; e) pela 
" visao de um mundo melhorado ou mesmo ideal". 
A essas f antasias neuróticas podemos acrescentar 
ainda outras, como, por exe:Uplo, a cren<;a de que 
o h?mem-deus se comunica aos "espíritos", ou as 
entidades sobrenaturais, a quen1 procura imitar 
ou con1 quem tem empenho em identificar-se. To
dos os característicos estudados pela psicologia 

{I ) E ' vrem., l. <'.. 167; cf. L,,> ry, l. <. , 326 e S taden. /. c .. 155. O meamo 
ocorre mtre os pencarOi de TacaratO (Pernambuco). 

(2) E 'vreux, l. c., 257. 

(3) Abbeville. l. c., 376 ; T hevet, us Singularítez , cit., 174. 
(4) N6brega /. c., 99. 

• 

• 

• 
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profunda no complexo do homem-deus vamos en
contrar, também, perfeitamente esbo~ados, na fi
gura do pagé. 

O desejo de segregar-se (ser inacessivel ou 
invísivel) era um costume peculiar aos caraíbas 
tupí-guaranís. Só apareciam "de ano em ano" 
(1). Moravam em casas apartadas, ou grutas som-

brías, cuja exigua entrada ninguém ousava trans
por (2). Quando se recolhiam as tabas, metiam
se e1n cho~as escuras; se pretendian1 f alar 
aos "espirilos", buscavam o cóncavo das árvores, 
os recantos das taperas solitárias, os bosques~ os 
lugares escuros. Sua onipotencia evidenciava
se na faculdade de "lan~ar a morte" a quem 
quer que lhe caisse em desagrado : o mísero, as
sim atingido pelo anátema, metia-se na rede e 
finava-se de pasmo. Quem tudo podia era, 
naturalmente, oniciente. Tal a causa da hostili
dade com que os pagés recebiam qualquer inova
~áo. Essa hostilidade traduzia-se numa guerra 
aberta aos jesuitas (daí dizer Nóbrega que eram 
os pagés os "mores contrários" dos padres da S. J.). 
o poder de profetizar (anunciar abundancia ou se
cas, prometer chuvas) nao passava de um aspeto 
da oniciencia. 

Ser imortal també1n consistia en1 un1 dos pre
dicados do pagé. J á vimos que a imortalidade 
era condi~ao que se adquiria a custa de solidáo e 

(1) Cartas Auulsas, cit ., 122; N6brega, J. c., 99. 
(2) G . S . de Sousa, l . c., 322; f. V. do Salvador, /. c., 61 ; Fernandes Ga

ma. l . c., 1, 32 ; E 'vreux, l. c., 255. - "Todas estas inven~0es por um vocábu• 
lo geral chamam caraíba, que quer dizer como coisa santa, ou sobrena tural ; e 
por esta causa puseram este nome aos portugueses, logo quando vieram, ten· 
do-os por coisa grande, como do outro mundo, por virem de tilo longe por ci
~ das 6¡uas" (Anchleta, l . c., 3.32) . 

• 
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de abstinencia: foi mesmo ésse objetivo, como já 
se viu, a causa de várias 1nigra~6es túpicas em de-
1nanda da "Terra-sem-mal". O "profeta", aliás 
portugués, que conduziu a leva dos tupinambás 
de Pernambuco ("oito a dez mil indios, entre ho
mens, mulheres e meninos"), afirmava "ser ho
rnero nascido da boca de deus, o pai, e que este o 
mandara baixar do céu para vir anunciar a sua 
palavra". Lembremo-nos que essa personagem 
fazia crer que se alim·entava de um licor divino· 
A "T·erra-sem-mal" simboliza va o mundo ideal, 
onde os mantimentos cresciam espontanea
mente, as cac;as metiam-se de porta a dentro e os 
velhos rejuveneciam. Os pagés, desse modo, iden
tificavam-se com os próprios deuses ou ancestrais 
míticos (que eram inacessiveis ou imortais e a 
c¡Uem cabia fornecer os alimentos, curar os docn
tes. proporcionar chuva ou sol, etc.), e, a maneira 
dos mesmos, podiam transformar-se em qualquer 
especie de animal (1). Sua forc;a dependia do po
der de relacionar-se com os "espirilos", ou com os 
"diabos" (2), os quais viviam em camaradagem 
com os feiticeiros (comendo, bebendo e dormindo 
a seu lado (3), muitas vezes sob a forma de mor
cegos ( 4). As curas maravilhosas operavam-se a 
custa dessas entidades misteriosas. Léry nao dcixa 

(l) Métraux, La religion des Tupinamba, cit., 84. - A identidade entre 
os pagés e o ancestra is mlticos nilo escapou a Métraux, no estudo que ~sse 
erudito americanista acaba de realizar a propósito de "Les hommes-dieux chez 
les Chiriguano et dans l ' Amérique du Sud", em Rev. del Inst. de Etn. de la Uni11. 
Unill. Nac. de T uc., II, 73, Tucumán , 1931. 

(2) G. S. de Sousa, l. c., 322 ; E'vreux, /. c., 257; Thevet, Les Singulari
tez, cit., 173 ; Anchieta, l. c. , 331; Léry l. c. , 278 ; Staden, l . c., 153; Car
tas A uu/sas, c it., 97. 

(3) E ' vreux, l. c., 124. 
(4) Zacarias Wagner, ib., 188 e 189 ; E.' vreux, /. c., 261. 
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dúvida a tal respeito: "Os caraihas tomam. urna 
vara de madeira, do comprimento de quatro ou 
cinco pés, na extremidade da qual havia certa por
~áo de erva petum . . . , séca e acesa, voltavam-se 
para todos os lados, e, soprando a fumac;a sóhre os 
outros selvagens, dizia: - Para que ven<;ais os vos
sos inimigos, recebei o espirito de fór<;a". Os 
"espiritos", no final de contas, eram as almas dos 
avós ou antepassados. 

Encarnac;áo da fór~a mística do pagé era o 
maracá, "feito de urna fruta um pouco comprida, 
da forma de urn rneláo pequeno, deixando dentro 
dele muitos gráozinhos negros", o qual se atraves
sava "corn um pedac;o de pau para servir de ca
bo" (1). Hans Staden (2) assim descreve o ritual 
mágico pertinente ao, chocalho sagrado: "Há entre 
eles alguns individuos a quem chama1n pagés e que 
sao tidos COITIO adivinhos. t.stes percorrem Ulna vez 
por ano o país todo, de cabana em cabana, asse
verando que tém consigo tnn espirito que ve1n de 
longe, de lugares estranhos e que lhes deu a vir
tud~ de f azer f alar todos os maracás que eles 
que1ra1n e o poder de alcanc;ar tudo qu·e se Jhes 
pede. Cada qual quer entáo que éste poder venha 
para o seu chocalho; faz-se urna grande festa, com 
bebidas, cantos e adivinha~óes, e praticam muitas 
ceremónias singulares. Depois marcam os adi
vinhos um dia para urna cabana, que mandam 
evacuar, e nenhuma mulher ou crianc;a pode ficar 
lá dentro. Ordenam en1 seguida que cada um pinte 
o seu maracá de vermelho, enfeitado co1n penas, 
e o mandem para eles lhe darem o poder de falar. 

(1 ) Abbevllle, l . c. , 348 ; Léry, l. c. , 181 e 183. 
(2) L. c., IS3 e 1.54. Cf. N6bre¡a, l. c., 99. 
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Dirigem-se entao para a cabana. O adivinho totna 
assento, en1 lugar elevado, e tendo junto de si o 
n1aracá fincado no chao. Os oulros cntáo fincara os 
seus. Dá cada qual os se us presentes ao adivinho, 
con10 sejam flechas, penas e penduricalhos para as 
or clhas, af in1 de que seu 1naracá nao fique esque
cido. Urna vez todos reünidos, toma o adivinho ca
da rnaracá de per si, e o defuma com urna erva, a 
que chamam petun1. Leva depois o 1naracá a 
boca; chocalha-o e lhe diz: - . . . Fala agora, e 
deix a-te ouvir; estás aí d entro? Depois diz baixo 
e 1nuito junto urna palavra, que é difícil de se sa
ber se é do chocalho, ou se é delle, e todos acredi
tan1 que é do chocalho. Na verdad e, porém, é do 
próprio adivinho, e assim faz ele co1n todos os cho
calhos, un1 após outro. Cada qual pensa entao que 
o s-eu chocalho te1n grande poder. Os adivinhos 
exortam-no depois a que váo a guerra e apanhem 
iniinigos, porque os espíritos que estáo nos mara
cás len1 gana de comer carne de prisioneiros; e, 
COlll isso, se deciden1 a ir a guerra. Mal o adivinho 
pagé ~e1n transformado e1n ídolos todos os cho
calhos, ton1a cada qual o seu; chama-o seu que
rido filho e lhe levanta urna pequena cabana, no 
qual deve ficar. Dá-lhe comida e lhe pede tudo o 
que precisa". 

Pintava1u os indios, no coité do maracá, "ca
belos, olhos, narizes e boca" (1). N esse costume de 
dar forma humana ao chocalho percebemos os pri
meiros indicios da idolatria, de influencia, tal
vez, africana. Y. d'Évreux, de-fato, afirn1a. que 

(1) Cartas A vu lsas, cit., 97. Cf. Anchieta., l. c .• 331 e 332 ; Nóbre¡a, l. 
c., 99. 
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conheceu um pagé, o qual possuía urna "bone
ca ", cujo maxilar inferior era 1nóvel. Concita va o 
feiticeiro a que as mulheres tupina1nbás trouxes
sem legumes e graos, afiln de serern mastigados 
pela boneca: a se1nente, assim triturada, tinha 
o poder mágico de 1nultiplicar-se. E informa 
o n1esmo autor que era freqüente, no Ma
ranhao e regioes circunvizinhas, a existencia de 
choupanas de palha, ocultas na 1nata, que abriga
vam "ídolos de cera ou de rnadeira em forrna hu-
111 ana ". "Alí .em certos di as vao eles (os pagés) 
l~vando .consigo fogo, água, carne ou peixe, fa
r1nha, 1n1lho, legu1nes, penas de cor e flores. Destas 
carnes fazem un1a espécie de sacrificio a esses ído
los, queiman1 resinas cheirosas, enfeita1n-nos com 
P,enas e flores". A acreditar em Barrere (1), os in
d1genas do litoral sul-americano colonizado pelos 
franceses já usavam "figuras do diabo ", esculpidas 
em "madeira mole e sonora". Assim se operava a 
deiJica~áo do 111aracá, até entao um mero rece
ptáculo dos espíritos ou almas dos ancestrais. , 

Os tapuias do nordeste brasileiro tinham mui
ta venera~ao por seus feiticeiros, os quais, a ma
neira dos pagés tupís, buscavrun pr·eferenf.emente 
os bosques e lugares tenebrosos por ocasiao de 
suas consultas aos espirilos. Os exorcistas excla
n1avam em altas voz es: "Ga, ga, ga, & Annes, .. -1.n
nes, Annes, Tedas, Tedas, Tedas, Hade, Congdeg" / 
E a multidáo, em derredor, respondia: "Hou"! 
Desse modo, prediziam o bom sucesso das guer-

(1) APud Ferd. Dmis, nota A p. 411 e 412 da obra de E'vreux As es
culturas de madeiras dos apapocuvas ~o recentes, segundo C. Nimue~daj6 (in 
Métraux, La ci11. mat., dt., 263) .. 
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ras ou a abundancia da ca~a e do mel. Se, todavia, 
as predi<;oes nao eram favoráveis, fustigavam 
esses indios os seus adivinhos. 

Os tapuias, quando desejavam empreender 
algun1a nova fa~anha, consultavam também o pio 
das aves. Para esses indios, os sonhos possuiam, 
do mesn10 modo, valor profético. Muitas vezes, o 
cacique podia exercer certos rituais mágicos, 
atribuídos geralrnente aos pagés (co1no, p. e., de
fumar a nubente) (1). A descri~ao do maracá é. 
assirn feita por Barlaeus: "In Regii tentorii medio 
suspensa Calabassa est, sive sacrorum pyxis qnam 
accedere absque Regis permissu ne/ as, quisquis 
impelrat, tabaci illam fumo velut sacro su{ fitu 
adolet. Continentur illa, qure non nosi reverentia 
vident, lapides Cehuterah die ti & f ructus Titsche
youh, quos plus auro pendant" (2). "Quando saem 
a guerrear contra os seus inimigos (diz Herck
mans, referindo-se tamhém aos ges nordesti
nos) e queren1 saber como lhes sucederá a eru
presa, ou quando se acham longe dos seus ami
gos e desej am saber como eles passam, ou quem 
s.erá morto ou nao, esses tais feiticeiros sabem 
vários 1nodos de fazer vir o espirito ter com eles 
debaixo da for1na que desejam, mas geralmente 
com a sua própria figura, como se fora também 
lapuia. Deixam-no também percorrer o seu corpo 
~oh a forma de urna mosca ou de outro animal
zinho para lhes predizer coisas futuras que de
sej am saber e co1n toda a seguran~a se fiam das 
palavras que o espirito lhes diz". 

{l) Barlacus, l . c., 251/253. Cf. Fernandes Gama, l . c., 1, 158. 
(2) L . c., 253. Cf. p. 255. 
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Entre os cra6s do rio Prelo os indivíduos 111ai8 

velhos eram geralmente "os médicos e os con
selheiros da tribu". Cada aldeia apinage po
dia ter inais de un1 pagé (vaiangá). Os fei
ticeiros caingangues usa~am, nos ritos mágicos, 
a cauda de guizos do cascavel: seu encargo 
consistia em anunciar a época da ca~a ou da pes
ca. As f un~óes dos sacerdotes coro a dos pouco di
f eriam das dos pagés tupí-guaranís. O pagé, 
em suma, representava o possuidor da n1aior for
ma mística (folego, mana) da tribu. 

1 O. As cren~as funerárias ( 1) 

Logo que algun1 tupí do nosso litoral ( orien
te, nordeste) adoecia gravemente, desampara
vam-no os parentes. O doente era con10 que con
siderado in orto: j á nao lhe davam remédios, nem 
alimentos. Segundo o testemunho de Gabriel Soa
res de Sousa, acontecía 111esmo que o enterravam 
ainda e111 vida, como, p. e., quando perdía a f ala. 
~sse costume explica-se a vista da mentalidade 
pre-lógica do ho1ne1n das sociedades elementares. 
R. H. Codrington explica que, quando os in-

{l) No desenvolvimento do presente capitulo, consultámos, quantos ao tu.
pf-guaranfs, as seguintes obras: Card im, l . c., 177, 178 e 309; E'vreux, l. c., 
113 e 114 ; Ury l . c •. 317 e seg.; fr. V. do Salvador. l . c. , 62 e 63; Gandavo, 
l . c., p. 55 e 125; N6brega, l . e., 91 e 100; Fernandes Gama, l. c., I, 34 ; Gon
'8lves Tocantins, l . c., 117 ; Paula Ribeiro, l . c., 195 e 196 ; Abbeville, l. c., 
380 ; Loreto Couto, l . c., 62 ; Thevet, Les Singularitez, cit., 183 e 216 e seg. ; 
G . S. de Sousa, l . c., 339 e seg. ; S. de Vasconcclos, l . c., p. 57 do Liv. Prt 
das Noticias. As obras de outros autores, que instruem sóbre o mesmo assunto, 
vio referidas no texto. 
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digenae melanesianos dizem que sáo hon1ens, 
pretenden1 significar que nao sao espíritos. Assim, 
de acórdo com a concep~ao 1nística desses selví
col as, o ho1ne1n, mesmo depois de morto, continua 
a ser um home1n que vive a vida dos morfos. 

É sabido que os tupinambás, quando viram os 
prin1eiros europeus, acreditavam achar-se diante de 
espirilos ressuscitados, a quem chamavam de mal
re.<; (nome de seus deuses criadores e civilizado
res). Do1nenico del Campanha (citado por Lévy
Bruhl), observo u que os chiriguanos saüda
vam-se do seguinte modo: - És vivo? - Sim, 
sou vivo (respondia o adventicio). Hans Staden 
assim conta o seu primeiro encontro com o 1noru
bixada Cunhambebe: "Já tinha ouvido falar 
n1uito do rei Cunhambebe, que devia ser um 
grande tirano, para con1er carne humana. Fui 
dir.eito a Ulll deles, que eu pensava ser ele, e lhe 
falei tal como me vieram as palavras, na sua lin
gua, e dísse: - És tu Cunhambebe, vives tu ainda?" 
(1). Em suma, os morfos também viviam, pelo 
menos durante algum te1npo. Por outro lado, a al-
1na, ?u coisa equivalente, muitas vezes já podía ter 
partido, embora o corpo manif estasse ainda sinais 
de vida. Daí a pressa con1 que, em numerosas tri
bus aborígenes, procuravan1 os parentes amorta
lhar o morto. 

Aos primeiros sinais da agonia, cercava1n to
dos a rede do moribundo, "oa parentes mais per-

(1) L. c. , 16 e n. 
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to, depois os velhos e as velhas, e assim de idade 
em idade"; nesse momento, embora as lágrimas 
corressem pelas faces, nao diziam "urna só pa
lavra ". Mas, apenas a criatura exalava o últiino 
suspiro, prorromp1a1n em "lamenta~óes com
postas por urna música de vozes fortes, agudas, 
baixas, infantís" (1), abra~ados co1n o nlorto, ou 
lan~ando-se pesada1nente no chao ("dando gran
des baques"). Era o início do pranto, ceremónia 
indispensável aos ritos mortuários, do qual se en
carregavam as mulheres (2), - "Morreu quem 
era tao valente e tantos prisioneiros nos deu a 
con1er (exclamavan1 as carpideiras) "1 ·- "Con1ó 
era bom <Ca~ador e excelente p_escador" l Essas la
múrias eslendiam-se ordinárian1ente, por espa~ 
de '"meio dia", informa Léry, pois quasi nunca 
conservava1n "por mais tempo insepultos os cadá
veres"; o padre Cardim, entretanto, afirma que 
o chóro se prolongava por "toda urna lua", "co
me~ando uns, e acabando outros". As primei
ras lamúrias seguia-se um discurso, que era fei
to, em regra, .pelo principal da aldeia, o qual, "ba
tendo n1uitas vezes no peito e nas coxas", discor
ria a respeito das fa~anhas e proezas do morto. 
- "Ha quem dele se queixe (concluía o orador)? 
NO.o fez em sua vida o que faz um homem forte 
e valente?" 

(1) Afirma G. Soares de Sousa que entre os tupinambés nAo havla o co~ 
tume de os "machos" chorarem (l. c., 324); os velhos, todavia, participavam 
do pranto, quando se tratava da morte dos andaos (E'vreux, l . c., 78). 

(2) . . . . "e nisto thn também seus pontos de honra, e aos que nao chCY 
ram lan~m pragas, dizendo que nao hao de ser chorados" (Cardim. l. c •• 177). 
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Inumo~ño de um tupinambá (segundo Thevet). 

Quando se tratava de algum morto ilustre 
(u1n cacique ou guerreiro, p. e.), era o cadáver 
lavado, ungido de mel, ou pintado, e, em seguida, 
recoberto de fios de algodao e vestido com suas 
plun1as, braceletes e demais adornos. Na inao, 
punha-s·e-lhe a "cangueira". Na própria maloca e 
lan~o da propricdade do finado, abria-se urna 
e ova larga, redonda e profunda "co1no um tonel 
de vinho", "<J.e quatro a cinco pés de profundi-
l d "" d e a e , con1 sua estaca a por derredor" afim de . ' 
ev1~ar que a terra tocasse no defunto; nessa cripta, 
ass1m escavada, armava-se urna rede onde se 
estendia mansamente o morto, com um~ cuia no 
rosto. A s ua direi ta, colocava-se a caba~a de água, 

, 



/ 

308 Estevao Pinto 

o cauiln e o alguidar de co1nida (farinha, carne 
assada, peixe, ccreais) (1) e a sua esquerda suas 
arn1as e inslru1nenlos agrários (o arco, as flechas, o 
taca pe, o maracá, os n1achados) (2). Ao lado da re
de, no solo, f azia-se tnn buraco, onde se punha fogo, 
"con1 lenha be111 seca afün de nao apagar-se". 
Antes de ~ecobrir a ca1nara funerária, con1 ina
deira, ra1nos, e, por cilna, terra, despcdia1n-se os 
tupís do morto e incun1bian1-no de "dar n1uilas 
len1branc;as a seus pais, avós e a1nigos, que dansa
van1 nas n1ontanhas". Recon1cndava-se ao morto, 
de1nais, que nao deixasse apagar-se o f ogo; q.ue 
cvitasse passar por "terra dos ininligos" e que Ja-
1nais csquecesse scu machado quando alhures dor-
1nissc (3). 

En1 outras ocasioes, o n1orto era inumado 
en1 u1n pote (igac;aba, camucium) (4), acocorado, 
cm posic;ao fetal (co1no observou A. M. Gonc;al
vcs Tocantins), os bra~os co1no que a1narrando as 
pernas. Quando nao se tratava de algum mo
rubixaba, envolvía-se o defunto ein sua rede, que 

(1) "Créem firmemente que, se anhanga, isto é, o diabo na sua linguagem, 
nao achar outras viandas preparadas junto a sepultura, desenterrará e come
rá 0 defunto" (Léry, l. c.: 319). Como se sabe, os fndios _acreditavam q~e os 
mortos se alimentavam: o trecho de Lery, vem provar, ma1s urna vez, a 1den
tifica!;aO entre anhanga e a alma do morto. 

(2) Na sepultura das mo(<as, os guaicurús punham o foso, a cuia e demais 
objetos de uso pessoal; quanto aos homens, havia entre ~sses indios os mes
mos costumes dos tupí-guaranís (cf. F. Rodrigues do Prado, l. c., 36 e seg.) 
Os tupinambás devolviam ao morto qualquer objeto da ~ropriedade deste que, 
porventura, estivesse em poder de algum parente o_u amigo; do mesmo m~do, 
todas as coisas presenteadas ao morto por seus amigos retornavam aos ant1gos 
proprietários. 

(3) Essas recomcnda!;oes, como observa M~tra~x, atestam a cren~a nas 
provas, por que a alma tem de passar antes de atmg1r a bona!'lc;a celestial. O 
fogo, o maracá, o borda.o d~ compasso (o qual, entre algumas t nbus, era coloca
do na tumba) sao símbolos mágicos. 

(4) As igac;abas eram, as vezes, dispostas seriadamente, formando verdadei
ros cemit~rios coletivos (Diálogos, cit., 53). 

' 
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se transportava até a cova, aberta pelo parente 
" . h d " t ma1s c ega o ao mor o: nesse mon1ento, o enter-
ro era acon1panhado por todos os amigos e pes
soas da familia, inclusive as carpideiras, que o 
pranteavam "com os cabelos saltos sóbre o rosto". 
Na fa ce da sepultura erigia-se, en tao, urna cho~a, 
ou u1n monte de pedras, junto ao qual se colocava, 
en1 alguns casos, a co1nida fúnebre. Obermaier 
acredita que a posi~ao fe tal, assim como as ata
duras, tao comuns nos carpos pertencentes as tu1n
bas do paleolítico superior (Europa), tinham por 
ob}etivo impedir que o morto andasse e movesse 
os bra~os, ou que sua "alma corporal" viesse in
quietar os sobreviventes (1). 

Ao inumar os mortos, em igac;abas ou covas 
adrede preparadas, preocupavam-se os tupinam
bás, sobretudo, com evitar o contato entre a terra 
e o morto. Acredita Métraux que as tumbas do
mésticas sao as mais primitivas: daí o hábi
to de erigir pequeninas cho~as nas sepulturas lo
calizadas fora da oca familiar. Diz Léry que, 
quando os tupinambás abandonavam as aldcias, 
cobria1n as sepulturas co~ folhas de pindoba. 

No dia subseqüente ao f alecimento, a viúva 
cortava o cabelo e tingia-se de genipapo, o mesmo 
f azendo todas as paren tes e amigas que a iam vi
sitar; logo, porém, que o cabelo crescia "até lhe 
dar pelos olhos ", tornavam a cortá-lo e a tingir
se de genipapo. Chamava-se a essa ceremonia 
"tirar o dó" e dela f aziam parte as liba~óes e as 
dansas. O viúvo, igualmente, pintava-se de preto e 

(1) L . c., 106. 
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deixava crescer a cabeleira; quando, entretnnto, 
se dispunha a suspender o luto, tosquiava-se e, no 
dia imediato, promovia festas, que consistiam em 
cantos, dansas e cauinagem. 

O sepultamento direto em urnas era praticado 
pelos cocamas, chiriguanos e guaraiús. Entre os 
cocamas, logo que a carne se decompunha, os in
dígenas repunham o esqueleto em camucins de 
menores dimensoes (1). Os oiampís realizavam 
urna segunda inuma~ao em iga~abas: a respeito 
das cren~as funerárias desses aborígenes dá-nos 
J ules Crévaux algumas noticias (2). Os mundu
rucús (diz A. M. Gon~alves Tocantins) sepultavam 
os parentes em hipogeus cilíndricos, "embaixo da 
própria rede" (3). Observa Métraux que o enter
ro direto em urnas tem urna distribu"i~ao mais 
meridional que setentrional. 

• • * 

Entre os camacas, diz o explorador frances J. 
B. Douville ( 4), o morto era paramentado com 
todos os seus ornamentos (braceletes, colares, 
sombreiros), ungido de urucú e de genipapo e 
pósto en1 um fósso de tres ou quatro pés de pro
fundidade. No lugar da sepultura plantavam-se, en
tao, algodoeiros e bananeiras, de cujas frutos nao 
se fazia uso. O pranto, que perdurava toda urna 
lua, tinha lugar ao amanhecer, ao meio-dia e ao 

(1) Fi¡ueroa, l. ., 14~ e ee1. 
(2) L . t ., 157 e se¡. 
(3) L. c .• 117. 
(4) lb., 269, 272 e 273. 
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p6r do sol. Outrora, esses aborígenes cremavam 
o cadáver dos velhos, afim de evitar que os mes
mos tornassem a terra sob a forma de on~as: 
punham-se as cinzas em urnas (a crema~áo, pos
teriormente, foi substituída pela fogueira acesa 
na superficie da tumba). Os camacás praticavam, 
também, um segundo sepultamento: durante urna 
luna~ao celebravam festas em honra dos ossos, 
os quais, em seguida, metiam em iga~abas pin
tadas. As almas dos bons reencarnavam-s·e nos 
recém-nascidos; as dos maus pennaneci~m no 
firmamento a provocar tempestades. Os cutaxós, 
segundo o referido autor, procediam diferen
temente. O morto era colocado em urna cabana, 
especialmente construida, e nela pintado. Nesse 
momento, bebia-se e comia-se com abundancia, e, 
terminado o repasto, punha-se o carpo em urna 
fossa aberta na choupana, em companhia dos ob
jetos que lhe pertenciam. Isso feito, aleando fogo 
a palho~a, dansavam em redor das chamas. 

A crema~ao existe entre os caingangues dos 
rios PI ate e Itaj aí (Santa-Catarina). "Para isso 
(diz Simoens da Silva) (1) fazem grandes fo
gueiras, de forma piramidal, com aberturas em 
torno e eqüidistantes urnas das outras, afim de 
que o ar as mantenha constantemente vivas, ... 
em cima das quais colocam os cadáveres, todos 
dobrados (encolhidos), procurando imitar a posi
~ao intra-uterina, que tiveram, quandó fetos, 
enrolando-os nos melhores tecidos, que possuiram 
em vida e cobrindo-os, logo depois, com mais 
achas de lenha. . . Enquanto os carpos, assim su
jeitos a ª~ªº intensa do. fogo, se retesam todos, 

( l) A tribu cainganriu, dt. 13 e 14. 
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crispando-se-lhe as maos e os pés, partindo-se
lhes os tendóes, com ·estrondosos tiros do arre
bentamento dos intestinos grossos e exala~ao de 
na~se~undo odor de gases, gorduras, e, até, da 
propria carne, os membros das familias enlutadas 
dansam ao redor da f ogueira, do inicio ao fim da 
ceremonia". As cinzas sao, depois reünidas ein 
balaios, os quais se enterram em' covas previa
mente forradas de folhas, e, em cima das sepul
turas, erigem ranchozinhos de palmas de guarin
canga. Os caingangues do Paraná enla~am o ca
dáver e depositam-no, com a face voltada para o 
poente, em fossas calafetadas de folhas. A sua 
direita póem um ti~ao e as armas do morfo e co
brem a sepultura de madeiras, f olhas e parte da 
casca de árvore que lhe servia de Jeito. Oito dias 
após o f alecimento, os indígenas reünem-se na 
maloca dos parentes do morto. As exéquias co
me~am por tuna can~ao, que entoa o cacique,~ en
quanto choram as m-ulheres. Seguem-se as liba
~~es _e as dansas. Os caingangues do território das 
M1ssoes, do mesmo modo, envolvem o cadáver em 
curús, com a face, porém, voltada para o oriente, 
em companhia de suas armas e de alimentos. Ao 
lado do f osso, abrem urna .cavidade destinada a 
guardar o ti~ao. Na superficie da cova, levantam 
?m tumulus, ao qual dao a forma de um tapir, 
JUstamepte como f aziam os guaianás. C. Teschauer 
(1), de-fato, escreve a propósito dos guaianás: 
"Nao tinham vestígio de religiao, mas criam que 
a alma dos defuntos, a qual chamavam acuplé, 
se convertía em demonio. . . Em cada toldo ha
via um pequen o cemitério mui limpo; sobre os 

(l) L. c., 344. 
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túmulos levantavam urna pequen.a piramide de pe
dra ou de terra, em cujo cimo colocavam urna cuia 
com água e ao pé conservavam um fogo lento, 
nutrido diarian1entc pelos parentes. A cuia, di
ziam, serve para matar a sede do defunto, o fogo 
para afugentar as moscas". A respeito dos ritos 
funerários dos caingangues, consultem-se as obras 
clássicas de A. d'E. Taunay, Telemaco M. Borba, 
J. B. Ambrosetti e C. Teschauer. 

A crema~ao existe entre ·os aveicomas: as cin
zas sao postas em urna covazinha, sobre a qual 
edevam a cabana (1). Os craos de IndianÓ'polis 
(Goiaz) ainda boje inumam o cadáver na própria 
oca : o corpo, envolto em esteira, nao deve tocar 
na terra. Os apinages sao também acondicio
nados em esteiras. A urna funerária encon
tra-se entre os coroados (que alguns autores acre
ditam descendentes dos goitacás). Assim que 
morre um desses indígenas, quebram-se-lhe os bra
~os e as ipernas e os ossos sao metidos em urna iga
~aba. Os botocudos sao enterrados nas vizinhan<;as 
da cabana, as pernas e bra~os enla~ados com cipós, 
em tumbas algumas vezes redondas. Por sobre o se
pulcro dispóem os indios urna espécie de docel 
construido de varinhas e palhas. Acreditan do 
que a alma do morto erra em torno do túmulo, 
os coroados limpam cuidadosamente os arredores 
do mesmo (2). Os timbiras do baixo Mearim inu
mavam os mortos em cof os ou oeiróes de palha, sen
tados, em companhia de urna cesta cheia de ba
ta tas, amendoins e milho; o mausoleu era consti
tuí do por urna cabana de paus delgados, coberta 

(1 ) J. M . de Paula,/. c., 126. 
(2) Sóbre os coroados e botocudos, cf. Eschwege, l . c., 122 e te¡., Wied' 

Neuwied, 1. c., I, 56 e 131 e Saint,HiJalre, Voyage, cit., 11, 161. 

• 
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de f olhas tecidas: do teto pendiam as armss do 
defunto (1). A respeito do endocanibalismo dos 
tapuias já tivemos ocasiao de tratar, linhas 
atrás. Transcrevemos, todavia, o seguinte tre
cho de Barlaeus: "Def unctorum cadavera sa
cerdotes membratim dissecant. Vetulre assandis 
artubus ignes struunt, lachrymisque & ejulatu exe
quias celebrant, ilas citó, dolorem tardius de
ponunt, f aminre ossa tenus carnem dentibus 
abradunt, non srevitre signo, sed aff ectus & fidei. 
Magnatum cadavera a magnatibus devorantur, 
caput puta, manus, pedesque. ossa sollicite assér
vant, usque in f esti silennis celebritatem. tune 
illa in pulverem, redacta & aquis diluta deglutiunt, 
ídem fil corporis pilis, quos consanguinei bibunt, 
nec ad saltus suos cantusque redeunt, nisi absumtis 
omnibus, qure a cadavere reliqua fuere" (2). 

Sigvald Linné (3), em sua carta sobre a dis
tribui'~áo dos ritos crematórios na América, tra~a 
o limite meridional dessa prática na margem es
querda do rio Amazonas, - o que nao é exato, 
como vimos, urna vez que a incinera~ao dos cadá
veres existe, ou existia entre os camacás, os cuta
xós, os caingangues, os aveicomas e mesmo ei;itre 
os antigos tapuias do nordeste. 

(t) Paula Ribeiro, l . c. , 19.S e seg. 
(1) L. c. , 256. 
(3) Apud Ploet:z., l. c., 11.S. 

I 

A iní dos tuplnombás (segundo H:. Staden) . 

VI. OUTROS ASPETOS DA VIDA SOCIAL 
# 

DOS NOSSOS INDIGENAS 

l. O regime familiar 

J A vin1os que os tupís do litoral brasileiro 
(oriente, nordeste) nao celebravam cerem6nias 

especiais por ocasiao do himeneu; apenas os ve
lhos, em alguns casos, ofereciam aos nubentes a 
primeira cuia de vinho. 

Era característica a frouxidao dos la~os matri
moniais: por qualquer motivo, nao (saber guisar 
as viandas ou preparar os vinhos", por exemplo) 
desfaziam-se os casamentos (1). "Tao fácil é 
contrair como desmanchar o casamento (escreve 

(1 ) Cardirn, l . c., 163 ; Teschauer, l. c., 197 ; S. de Vasconcelos, p . S6 do 
Li11. Pri. das Notfcias ; N6brega, l. c., 93 ; Cartas Aoulsa.s, cit., 184 ; Thevet, 
Les Singulari~z. cit., 212. 

' 



316 Estevao Pinto 

Abbeville), bastando apenas a vontade reciproca 
dos dois ·esposos. Se o homem desej a casar com al
guma mulher ou rapariga, conhecida sua vontade, 
perguntam ªº pai e a mae se consentern ou nao, 
e assim respeitam 1nuito os país e os parentes mais 
próximos. . . Nao indagara, nao procuram e nem 
pedem bens alguns, e, apenas obtido o conheci
mento do pai ou do irmao, está feito o casamento, 
sem ceremonia alguma, sem promessa mútua, s·em 
prometimento recíproco de conserva<;áo indivisí
vel e perpetua" (1). Observa Anchieta que a mu
lher, se era "varonil", também tomava, embora 
mais raramente, a iniciativa de abandonar o espo
so (2) ,. sobretudo em caso de sevícia (3). 

Parece, todavia, que alguns matrimonios apre
sentavam sinais de um vínculo mais duradoiro: a 
esses contratos civís precediam sempre presta<;óes 
de servi~os ao sogro (freqüentemente um princi
pal), por parte do nubente ( 4), ou qualquer outro 
esf or<;o probativo da capacidade viril do pre
tenden te. O enxoval da noiva, em todo o caso, con
sistia, no dizer do padre Yves d'Évreux (5), em 
alguns caba<;os e ornamentos e o dote em uns trin
ta ou quarenta toros de pau destinados ao fogo 
das bodas. 

Os filhos adquiridos em ajunta1nentos efeme
ros, coro escravos ou estrangeiros, eram considera-

(1) L. c., 324 e 325. Cf. Léry, l. c., 292 e Thevet, Les Singularitez, cit., 211. 
(2) L. c., 449; Abbeville, l. c., 325. 
(3) Thevet, Les Singularitez, cit., 215. 
(4) Anchieta, l. c., 329 e 434; G. S. de Sousa, t. c., 311 ; N6brega l. c •• 

100; fr. V. do Salvador, l. c., 57. - A presta~ao de servi!;os era muito comum 
entre os aborfgenes da América Antártica. Max Schimidt nota que tal costu~ 
me nio tinha carátet de uma presta~ilo económica, mas constituía a prova de 
o pretendente achar~se pronto para preencher seus deveres de chefe de famflia. 
Com o correr do tempo, os servi~os e presentes tomaram forma de presta~io eco
n.ómica ("Sóbre o direito dos selvagens tropicais da América-do-Sul", cit. 243). 

{S) L. c., 76. 
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dos bastardos. As filhas dos tupís, mesmo quan
do ainda nao tinham atingido a puberdade, 
podiam ser prometidas aos caciques ou pessoas im
portantes da tribu: estes, em alguns casos, toma
vam-nas a seu cargo e educavam-nas, a espera de 
que as noivas alcan~assem a nubilidade (1). 

Embora alguns autores deem a entender que a 
poligamia estava generalizada, por ser urna afir
ma<;ao dos dotes varonís ou da classifica<;ao so
cial do hornero, os tupís, em sua maioria, conten
tavam-se com urna esposa (2). Essa monogamia, 
entretanto, dependía mais da situa<;áo económica 
dos conjuges do que de qualquer motivo outro de 
ordem moral. Cumpre notar, entretanto, que na 
organiza~ao familiar dos tupís a primeira mu
lher era quasi s·empre considerada a verda
deira espo·sa, a quem as demais deveriam obe
diencia e estavam qua si sempre em perf eita 
harmonia, nao obstante atribuirem os indios 
a essa expressao um sentido diferente do nosso 
(isto é, a verdadeira esposa era a predileta, a mais 
estimada, a mae de seus filhos): tinha ela o pri
vilégio de servir a comida ao marido e sua rede 
era armada ao lado da rede do chefe da família 
(3). A pesar de numerosos autores testemunharem 

(1) Abbeville. l. c •. 325; Staden, l. c., 151 e 1S2. - Relativamente aos 
mundurucús, cf. G. Tocantins, l. c., 113. 

(2) N6brega l. c., 90; Cartas A11ulsas, cit., 97 e 484 ; S. de Vasconce• 
los, p. S6 do Li11. Pri. das Noticias; Abbeville, l. c., 324; Léry, l. c., 292 ; Gan• 
davo, l. c., 49 e 128; Didlogos, cit., 269; G. S. de Sousa, l. c., 311 ; Staden, 
l. c., 151 ; E'vreux, l. c., 39; Anchieta, l. c., 329; Thevet, Les Singult1ritez, 
cit., 210 e 211. 

(3) Afim de evitar a constante cita~Ao dos autores. remetemos o leitor l\s 
seguintes fontes relativas ao estudo da organiza~Ao familiar dos tupfs : G. S. 
de Sousa, l. c., 287, 311 e 312; Staden. l. c .• 151 e 1S2; fr. V. do Salvador, 
l. c., 57; Gandavo. l. c., 49, S4 e 128; Abbeville~ l. c., 325 e 379; Anchieta. 

.. 
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que os tupinambás faziam "os &eU8 ajuntamentos 
as ocultas", nao devia haver muito resguardo nes
se ato: quando o marido se quer juntar com qual
quer mulher, "vai-se lanc;ar com ela na rede", diz 
Gabriel Soares de Sousa (as malocas, como se sabe, 
nao dispunham de divisóes interiores). Mesmo 
porque, como nota Curt Thiessen, os selvagens pro
cedem a tal respeito natural e inocentemente. 
Nos· países civilizados as crianc;as nao conhecem o 
pudor e satisfaz.em sem constrangimento todos os 
seus instintos, se os pais ou educadores nao lhes 
ensinam as regras da moral e das convenc;óes" (1). 

O adultério era un1 pecado venial. Referindo
se aos guaranís, diz A. de Saint-Hilaire: "As casa
das seguem o marido por toda parte, embora nao 
sejam esposas muito fiéis. Por seu lado os mari
dos veem como a maior indiferenc;a suas mulheres 
entregarem-se a estranhos, e freqüentemente eles 
mesmos as prostituem,, (2). Alguns autores, toda-
vía, informam que o adultério era castigado (es
pancamento; ac;oite; mesmo a escravidao ou a 
morte, se o culpado era a mulher). Em regra, a 
esposa mantinha-se fiel ao marido. 

Nao se queira ver, porém, na moral sexual dos 
nossos indios, nenhuma devassidao ou licenciosi
dade. Couto de Magalhaes já o havia notado, quan
do assim se expressou em relac;áo aos caiapós: 
"Nao se entenda por comunismo de 1nulheres al
guma cousa semelhante a prostitui'c;áo. . . O co
munismo de entre eles consiste no seguinte: a 

l. c., 448/4S4; U ry. l . c . . 292. 293 e 297; Thevd. us Singutari~t . cit., 212 e 
213; E'vreux:, l . c .. 39 e 44/47 ; N6brega, l. c. , 93 e 100; Cardim, l .c. , 169, 
174 e 17S. -

(1) A geneal-Ogia do amor 178 e 179, Rio, s/d. 
(2) Viagem ao Rio Grancfe, tJo,Sul {182(),1821), 186, Rlo, 193S. Cf. Teachauer, 

l. c., 197. 
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mulher, desde que atinje a idade em que lhe é 
permitido entrar em rela~o com o homem, con
cebe daquele que lhe apraz. No período da gesta
~ªº e amamenta~o é sustentada pelos pais do me
nino, os quais, durante períodos identicos, mo
ram na mesma cabana. Desde que a mulher co
me~a a trabalhar é livre de conceber do mesmo 
hornero, ou pode procurar outro, passando para 
este o encargo da sustenta~áo da prole anterior" 
(1). Assim devia suceder entre os tupís do lito
ral brasileiro. Enquanto a mulher estava ligada 
ao hornero, pelo compromisso conjuga!, era de 
seu dever prestar-lhe determinados servi~os (co
zinhar, plantar, colher, fabricar a lou~a, etc.); o 
fato de a esposa, se1n consentimento do marido, 
ou sem nenhuma vantagem para o mesmo, ter 
comércio sexual com outrem, - constituía urna 
espécie de desperdicio da eeonomia doméstica: 
por isso certo indio catecúmeno da donataria do 
Espirito-Santo foi, urna vez, condenado a perder 
todas as suas roupas em favor do cónjuge ofen
dido como castigo de sua falta (2). 

Com exce~áo dos morubixabas, ou principais, . 
o genro, em regra, ia morar com o sogro. Cada 
casal ocupava um "lanc;o" da maloca e todos vi
viam, comumente, em boa harmonía. Quando os 
tupís viajavam ou iam a roc;a, os homens. punham
se na dianteira do grupo, afim de evitar que as 

(1) O sel11a1em, cit., 147 e 148. - "Allás (nota Gilberto Preire, l. c., 101 
e 103) o intercurso 1exual entre os indfgenas desta parte da Am&-ica nlo ee pro
cessava tlo A solta e tem restrici5es como Vesp6cio dá a entender: nem era a 
vida entre !les a orgia 1em flm entrevista pelos primeiros viajantes e misslonarios. 
A laxidlo, a licen'8 texual, a libertinagem, observa Fehlinger que nlo 1e encon
tra em nenhum povo primitivo : e Baker Alienta a inodncia de certos costumea 
- como o de oferta de mulheres ao hóspede - praticados sern outro lntulto te
nlo o de hospltalidade. O que deafl¡ura es.ea costvme f a m' interpreta"º do. 
ob.ervadores superficlals". 

(2) C4rtas A.a.llas, cit., 341. 

• 
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n1ulheres fósse1n surpreendidas por alguma cila
da dos contrários; ao tornare1n, porém, da jor
nada, invertiam-se os papéis, isto é, as mulheres 
1narchavan1 a frente do bando para que pudessem 
m.ais f acilmente acolher-se a taba, em caso de 
acometim·ento do inimigo. 

Quando tratámos da covada, tive1nos ocasiao 
de mostrar qual era o pensamento dos tupinam
bás relativamente ao fenómeno conceptual: só os 
pais tinham parte nos filhos, para usannos de urna 
frase de Anchiela, "porque vigorava a idéia da 
nulidade da femea na procria<;ao, exatamente co1no 
a da terra no processo vegetativo". :Esse pensa
mento formava a base do siste1na parental dos nos
sos indios. De acórdo com tal sistema, o irmao 
mais velho paterno, ou parente agnático mais 
próximo, era obrigado a casar con1 a viúva (1) 
(o levirato existía ta1nbém entre n1uilas o u tras 
tribus tú picas, como os maués e os niandurucús), 
e, herdando os ·poderes do morto, ton1ava a 
sua tutela os sobrinhos (es tes cha1nam-lhe de pai) ; 
o ir1nao da viúva, porém, casava coro a sobrinha 
("·e quando a mae da 1no<;a nao te1n irmáo, per
tence-lhe por 1narido o paren t·e mais chegado da 
parte de sua mae; e, se nao quer casar com esta 
sobrinha, nao tolherá a ningué1n dormir com ela, 
e depois lhe dá o marido que lhe ve1n a vontade"). 

Lévy-Bruhl fez interessante es tu do a respeito 
da família classificadora, de táo vasta distribul<;ao 
geográfica (A1nérica e1n geral, Austrália, Melané
sia, Papuásia, África austral e equatorial, Sibéria, 

(l) Sóbre o sistema parental dos tupis do litoral brasileiro (oriente, nor, 
deste), cf.: G. S. de Sousa, l. c. , 316 e 317; Nóbrega, l. c., 148; fr. V. do Sal. 
vador, l. c., 57; Anchieta, l. c., 330, 452 e 453; E'vreux, l. c., 84 e seg.; S• 
de Vasconcelos, p. 56 do Liv. Pri. das Noticias. - A propósito da quasi iden• 
tidade dos irmaos, entre os povos de civiliza~ao elementar, cf. Lévy.Bruhl, L'4• 
me primítive, cit., 99 e seg. 
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etc.) (1). Urna das principais características da fa
milia classificadora consiste em que a unidade so
cial nao é o individuo, mas o grupo. Todos os mem
bros da mesma gera<;ao, no interior do grupo fa-
1niliar, chamam de pai e de inae a todos aqueles 
que f or1na1n a g·era~ao subseqüente. Em numero
sas sociedades elementares, con10 notou J. Baker 
(2), nao existe palavra especial para pai e máe. 
~sse sistema, no dizer de Thurnwald (3), acha-se 
tao ligado a mentalidade de certos povos atrasa
dos, que vai influir en1 todas as atividades do gru
po. Assim, entre os banaros (Nova-Guiné), as ex
pressóes numéricas baseian1-se en1 figuras que re
presentam colee<;óes de coisas, tais como, balaios 
cheios, mátula de lobos, etc. O sistema classifica
dor reflete, desse modo, urna mentalidade presa 
ao concreto e alheia a qualquer abstra~ao espe
culativa. 

Entre os tupís do nosso litoral vamos encon
trar vestígios do sistema classificador, con1plicado 
pela distin~ao dos d~is ramos parentais, o agnático 
e o uterino. Os tupinambás (diz Anchieta (4) "to
dos os filhos e. filhas de irmaos tem por filhos e 
assi1n os chamam; e desta maneira um ho1nem de 
cincoenta anos chama pai a tim menino de um dia, 
por ser irnüio de seu pai". A base do sistema clas
sificador pode variar, de tribu en1 tribu. Um exem
plo típico é o dos tapirapés, que se subdividem 
e1n agruprunentos chamados por H. Baldus de 
"clans ou grupos e comer" (5). Os membros per
tencentes ao mesmo grupo consideram-se uns aos 

(1) L'dme Primitive, cit., 83 e seg. 
(2) Apud Gilberto Freire, l. c., 104. 
(3) Cit. por Lévy-Bruhl ib. 
(4) L. c., 329. Cf. G. S. de Sousa l. c., 317. 
(5) "Ligeiras notas sóbre os fndios tapirapés", cit., 19. 
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outros como irmloe. Es8as associa~6ee t~m por fim 
a reparti~ao da ca~a, ou da colheita, "grande de
mais para urna familia só e pequena demais para a 
tribu inteira ". 

Segundo a nlaioria dos autores que estudaram 
a vida social dos botocudos (1), esses aborígenes 
eram em regra monógamos, embora pudessem ter 
tantas mulheres quanto estivesse ao seu alcance 
nutrir. O casamenlo, para as rnulheres, tinha lugar 
em idade bem juvenil, embora, de-fato, só se rea
lizasse o ato sexual após a puberdade; em caso de 
divórcio, as crian~as, durante a primeira infancia, 
permaneciam em poder da mae. Apesar da frouxi
dao dos la~os matrimoniais, os maridos eram cio
sos das suas mulheres e nao hesitavam ern casti
gá-las quando as mesmas caíam em adultério. 

A poligamia facultativa existia também entre 
os puris, os coroados e, sobretudo, entre os cain
gangues e os aveicomas (2). Simoens da Silva diz 
claramente a propósito dos caingangues: "Sao po
lígamos por principio, obedecendo, no entretanto, 
a determinadas regras, das quais salienta a de 
quanto mais val ente f or o indio, maior número de 
mulheres pode possuir. . . Sao, por sua vez, mui• 
tíssimo zelosos, melhor dizer logo, ciümentos das 
suas mulheres, o que nao impede de, urna vez ou 
outra, haver desvíos delas e, por tal motivo, tra
vam-se Jutas sangrentas, de grande ferocidade, 
entre os donos das mesmas e seus sedutores". 

Os tapuias do nordeste eram igualmente polí
gamos. A mulher adúltera era batida e expulsa do 

(1) Cf. Tschudi, l. c., 11, 183 ; Wfed-Newied, l. c. , II, 38 e 163. 
(l) Eschwege, l. c., I , 200 ; J . Maria de Paula, l . c., 12.5; A. d 'lt. Taw

nay, l. c. S79; Sim0crl1 da Silva, A tribu cain1a11f1U, cit ., 14 e IS. 
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lar, ou até 1norta, se apanhada em flagrante (1). 
Fr. Rafael de Taggia (2) afirma que o divórcio e a 
poligamia existiam entre os chavantes e cherentes. 
Sobre a f amília ch eren te, ou acuen, assim diz Ur
bino Viana (3) "A familia indígena acuen é consti
tuida em patriarcado rudiinentar. Pais filhos 
netos, irmaos, sobrinhos e prilnos; sen do ~s de se~ 
gundo grau considerados primos dos de terceiros, 
porém ~obrinhos do~ carnais ou de primeiro grau. 
Quem e mo~o respe1ta ao velho, como se fora seu 
ascendente, mantendo-se maior a hierarquía m.as
culina que a f e1ninina: o filho é do pai; a filha é 
da mae, que a educa nos trabalhos domésticos da 
tribu e pelo exemplo na obediencia ao homen1, que 
tem, como pai, a~ao para concede-la em casamen
to, quando solicitada, e lhe apraz. ~ste direito é 
extensivo ao conselho de familia, que vota o pe
dido, aceitando ou recusando o noivo; votando pre
ponderan temen te o pai e talvez mesmo o chefe da 
a~dei~.. . . A vida 1narital, em poligamia a princi
pio,, e, a~ualmente, monogamica. Alguns indios, 
porem, vimos com mais de urna mulher· nao dan
do n1ai~ importanci~ a u1na que a outr~, que, em 
geral, v1vem na n1a1or harmonía. A uniao sexual, 
- o ·casamento da aldeia, como dizem - é resol
vido quando o macho, em todo o seu' vigor viril, 
está apto para a procria~ao. Esta idade, eles a 
consideram dos vinte e cinco anos em diante; até 
ai o_ mo~o é criado com o máximo cuidado, o que 
se nao d~spen~a a mul~er .... Há casamentos, quan
do a no1va a1nda esta bem crian~a: cinco e seis 

(1) Barleaus, l. c., 2.53. Cf. Zacarias Wagner, l. c., 186 e eeg. e E. Her· 
ckmans, l. c., 283. 

(2) L . c., 121. Ao contrário do que afirmam Max Schmítd (l . c., 240) e 
Couto de MagalhAes ( Viagtm ao Ara¡uafa, ci t . , 136). 

(l) L . c., 39 e seg. 
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anos. O noivo espera que a escolhida chegue a pu
berdade, para a receber como mulher; tomando, 
desde a época dos desposórios, o encargo de pro
ver a alimenta~ao e vestuário da sua futura mu
lher, que somente assume esta fun~ao, ~uando vi
sitada dos catamenios. A mulher respe1ta ao ma
rido e lhe obedece em tudo, mesmo no mercado de 
seu corpo pois todos consideram a mulhcr posse 
legítin1a do inarido, que a castiga, as vezes, sev~
ramente, pela menor falta, sem ,P.rot~sto ~os pa1s 
ou paren tes.. . . A moral na f amiba e mu1~0 ~sp~
ciosa: o marido feche os olhos quando as inf1deh
dades da mulher lhe rende~ qualquer coisa, e 
castiga-a por ciúmes, se os favores amorosos qu: 
ela dispensa sao gratuitos, ou sbmente el~ é que .e 
a aquinhoada". Os atuais craós de Ind1an~pohs 
(Goiaz) sao manógamos e punem o adultér10. 

Os camaciis podem, ao contrário, possuir nume
rosas mulheres. O explorador frances J. B. Douville 
acrescenta porém: "Les autres deviennent jaloux, 
complotent contre lui et lui décochent une fleche 
a la pre mi ere occasion; m~is il peut e.n changer 
continuellement sans courzr aucun risque. La 
raison de l' envíe des autres est bien simple: le 
nombre des f emmes est assez limité et, paralt-il, 
moindre que celui des lzommes" (1). 

Pouco sabemos a respeito do sistema paren
tal dos ges. Manizer (2) diz-nos, todavía, que os 
primos e irmáos do rnesmo pai possuem, entre os 
botocudos, identicos nolnes. Idem a sobrinha e a 
en tea da. 

O tío paterno e a tia materna designa1n-se 
pela adjun~ao, respetivamente, da partícula nu e 

(1) l b. , 264. 
(2) L. c., 262. 
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na as palavras denominativas de pai e mae. Os 
caingangues consideram os sobrinhos como filhos 
e os primos como irmaos. 

O parto e os fatos de interesse para a vida e 
o crescimento dos infantes sao assuntos, natural
mente, relacionados com a organiza~ao familiar, 
ou regime geneonómico; já tevemos ocasiao de 
tratar do assunto nos capítulos anteriores. 

O J.eite 1naterno era o principal alimento da 
crian~a tupinambá, assim como o milho assado, 
rnastigado pela mae, reduzido a bolo, pósto na 
boca dos latentes "como costuman1 fazer os pás
saros com a sua prole, isto é, passando de boca e 
boca'' (1). O período da gesta~ao, em geral, pro
longava-se por muito tempo. "As maes dao de 
mamar aos filhos sete ou oito anos (escreve fr. 
Vicente do Salvador), se tantos estao sem tornar 
a parir, e todo este tempo os trazem ªº colo ora 
ela, ora os maridos, principalmente quando váo 
as su as ro~as" (2). Algumas vezes, adiciona va~ 
ao leite "f arinhas mastigadas e carn-es mui ten
ras ", ou mesmo frutas (3). O instrumento de trans
porte consistia em urna espécie de rede (tipóia), 
onde a crian~a ficava presa, com as pernas escan
chadas nos quadris maternos. Chegadas a ro~a, 
as cunhás punham os pequ-erruchos, nuzinhos, na 
areia, onde permaneciam mudos e quietos, "ainda 
que o ardor do sol lhes de no rosto ou no corpo ". 

A educa~áo dos varoes esta va a cargo do pai; 
a das fe meas aos cuidados maternos. Logo 
que come~avam a andar, os meninos iniciavan1-se 

(1) Evreux, l. c., 72. 
(2) L. c., 58. Cf. G . S . de Sousa, l . c., 314 ; Teschauer, l. c., 199; Gan, 

davo, l. c. , 129. 
(J) Léry, l. c., 295. Cf. AbbeviUe, l. c., 327 ; Thevet, Lu Sin6ul4ri tz, cit., 

213. 
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nos segr-edos da f abrica<;ao e nianejo das armas, 
ao passo que as ineninas aprendiam a fiar algo
dao a en tran~ar redes, a tecer nastros ou a ocu
par~se dos cuidados caseiros.. Náo ~xistia1n. as 
san~óes exteriores. Se as cr1an<;as 1?-ªº quei:1am 
aprender o of ício, nao as constrang1am a isso. 
Também náo as castigavam por nenhu1na falta 
(1). Ref.erindo-se aos guaranís, escreve o p. 
Teschauer: "Castigo corporal como corretivo edu
cativo era inteiramente desconhecido, e só com 
muita dificuldade conseguiu o venerável Roque 
Gonzales introduzí-lo nas prin1eiras r edu<;oes". 
"As crian<;as (observa H. Baldus, .e1n seu estu?o 
sobre os tapirapés)' aprendem brincando aquilo 
que é o trabalho dos adultos. O inenino de tr~s 
anos já tem um pequeno arco co1n flechas, cuJO 
tamanho corresponde ao tarnanho do dono. A me
nina de tres anos já possue unl tt pequena penei
ra, cujo tan1anho corresponde ao tan1anho da do
na. Assim, os dois váo pescar como nm casal 
adulto o pequeno ho1nen1 flechando os peixes, a 
peque~a 1nulher r ecolhendo-os na peneira. Natu
ralmente, o tan1anho <lestes peixes corresponde 
também ao ta1nanho destes p.escadores. Voltando 
a casa, póem-se os peixinhos na braza assando-o~. 
Segue a co1nida e ~?In esta a prova de. que os tap1-
rapés de tres anos .Jª sabem tratar da vida. ~rescen
do, 1nenino e n1en1na, crescem arco e pene1ra tam
bém . . .. E assim acontece com todas as outras ar
mas e com todos os utensilios. . . . ~ste abismo di
visório entre crian<;as e adultos, que é a inaior pro
va da incapacidade pedagógica dos chamados po
vos civilizados, nao existe nos chamados povos 

(1) Fr. V. do Salvador, l. c., S9 ; G. S . de Sousa , l. c., 3 14 ; Gandavo, 
J. c., 129 ; AbbevllJe, 1. c., 329. - ~f. ainda o que diz Roquette-Pinto a pro
p61ito dos nambiquaras (Rtm d" nia, ci t ., l.S3). 
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primitivos. Na educac;ao das crian~as dtuna tribu 
de indios, tudo é o exe1nplo, e o bo1n ·exemplo é o 
principio da autoridade. Alé1n disso, um pai indio 
nunca diz ao filho, corno os nossos pais coshunam 
dizer-nos, - isso é coisa de gente grande que voce 
nií.o pode entender, - destruindo, assim, a con
fian<;a com que o menino lentava procurar o a111igo 
mais instruido". "É agrádavel (acrescenta ontro 
observador, e, dessa vez, o padre Abheville) o ver
se meninos n1ergulhados na água até a cintura com 
seus arcos e flechas nas n1áos, ferindo e trespas
sando peixes com tal destreza, que eles, assim atra
vessados, e1nbora todos os esfór<;os, nao podem ir 
para o fundo e1n razao da flecha, qu~ lhe P.cne
trou no corpo. Nadam entáo os meninos, a1nda 
que tenha1n os arcos nas 1náos, e váo buscá-lo. É 
este o principal servic;o dos meninos e por lon
gas horas, e tlssim apanham muito peixe" (1). 

Essa educa~ao progressiva e integral era ape
nas interrompida por algumas práticas abusivas 
próprias da mentalidade n1istica dos selvagens (2). 
Frank Clarence Spenoer , p. e., citado por Gilberto 
Freire (3), encontrou entre os pueblos dansas má-

(l ) L. c., 355. 
(2) T l1e so-called backward races have proved themselves to be educationists• 

teachers psych-Ologists and disciplinarians of no mean order ; though they have 
gradua~d only in the academy oj nature, whose school-mruter is a stern discipl~ 
ne of natural consequences. In every Point o.f our chapters dealing with mater~ity 
and child welfare ; the utilitarian value oj play; preparation of boys and gs~ls 
for adult lije ; recognition and utilisaticn of special ab!lity ; and the formati11e 
113lue of moral stories, relipious ideas, and disciplinar~ .object lesson~ : the educ~ 
tionist of to-day may profit by the m istakes of prim1t111e man, while at the sa~ 
time he may find ideals worthy of cmulatúm " (W. D . Hambly, Origins of education 
among primitive pooples, 40 1, Londres, 1926). 

(3) L. c., 145. - A obra de F. C. Spencer intitula-se " Education of the 
Pueblo Child" em Columbia Un illersity C-Ontibutions to Philosophy, Psychofogy 
and Education ,' VII , n . l. Nova-York, 1899. Gilberto Freyre cita, a inda, duas 
importantes obras relativas a vida Infantil dosa merfndias : a de T. E. Stevm· 
son ("The Religious Life of the Zu1ii Child", em Bureau of Ethnology Repart, V. 
Washington) e a de Alexandre Francls Cha mberlain (The Child and Childhood . in 
Tolk-Thought, Nova-York. 1896). A essas refer~ncias, podemos acrescentar a1n• 
da as seguintes monografias: B. Mallnowski, The Famify among the AU$tralian 
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gicas destinadas a incutir obediencia e temor em 
rela~áo aos mais velhos. E é com relutancia que 
aceitamos a informac;áo de Hans Staden, relati
va a certo cacique tupinambá, o qual indo pela 
manhá visitar as cabanas, riscava as pernas das 
crianc;as com um dente afiado de peixe, "só para 
lhes fazer medo". 

O castigo também nao existia entre os cain
gangues (bugres-botocudos de Santa-Catarina) : 
nem as próprias maes podiam bater nas crian
c;as. O mesmo diremos dos cherentes. Os ta
puiazinhos do nordeste brasileiro (observa E. 
Herckmans) "come~am a andar quando tem nove a 
dez semanas e, o que é mais para admirar, lan
c;am-se entáo na água para aprender a nadar, pois 
entre eles nao se acha um só, seja homem ou mu
lher, que nao saiba nadar com perfeic;ao". To
dos os viajantes que tiveram oportunidade de estu
dar a vida dos ges (A. de Saint-Hilaire, Mani
zer, M. de Wied-Neuwied, etc.) afirmam que 
os mesmos tratavam brandamente as crianc;as 
e só por exce<;áo batiam-nas. É verdade que os bo
tocudos traficavam com os filhos, mas na persua
sáo de que estes tornariam, depois, cobertos de ri
quezas adquiridas no trato com os homens bran
cos. 

No dizer de Roquette-Pinto, o "tipo mais 
completo de familia india foi realizado pelos tupis 
primitivos". A vida dos homens dividia-se em seis 
idades, que formavam verdadeiras classes. A pri
meira idade terminava no momento em que a 
crianc;a ensaiava os primeiros passos (era a época 
da vida quasi toda presa á tipóia) ; a segunda aos 

Aborigmu, Londres, 1913 ; W. H. Fumess, Home Lije of &rneo Head Huntus, 
FiladBfia, 1902; W. D . Hambly, ob. acima citada. 
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sete ou oito anos (tempo da inicia~o do culumí-
1nirim no manejo do arco e da flecha e no qual 
este trocava, pouco a pouco, o leite pela alimen
tac;áo dos adultos); a terceira aos quinze anos (pe
ríodo do aprendizado do culumí, o qual, abando
nando o regac;o materno, acompanhava os maiores 
nas atividades relacionadas com a cac;a e a pes
ca); a quarta aos vinte e cinco anos (nesse espa
c;o de tempo o culumi-uac;ú aprendía a remar, 
fabricava armas, servia os anciáos quando estes 
se achavam reünidos no carpe e adquiría todos 
os segredos da ciencia de pescar e ca~ar); a quin
ta aos quarenta anos (idade dos guerreiros e dos 
chefes-de-família, de onde saiam, depois, os mo
rubixabas). Os varóes maiores de quarenta anos 
constituiam a sexta e última classe, a mais hon
rada e mais cheia de prlvilégios: era a idade dos 
:velhos, dos pa~és, dos conselheiros e dos "caci
ques prudentes". A vida das mulheres, do mesmo 
modo, também ·estava dividida em vários perío
dos. Na primeira idade nao havia distinc;áo para 
os do is sexos; na segunda, que termina va aos se te 
anos, iniciava a menina o seu aprendizado de 
fiandeira de tecela e de oleira, ou mesmo pro
curava a~xiliar a mae nos misteres domésticos; 
na terceira, dos sete e aos quinze anos, adquiria to
dos os conhecimentos técnicos de urna dona de 
casa, isto é, fiava o algodáo, tecia as redes, en
tranc;ava as embiras, siemeava e plantava as roc;as, 
fazia a f arinha, cozia os vinhos, etc. ("neste tem
po ordinariamente perdem, por suas loucas fan
tasías, o que este sexo tem de mais caro"); na 
quarta idade, que decorria entre os quinze e os 
vinte e cinco anos, escolhia marido, a quem 
acompanhava daí en1 diante; na quinta idade, 
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compreendida no periodo que vai dos vinte e cin
co anos aos quarenta anos, entrava na classe das 
cunhas, ou sej a, das mulheres em todo o vigor e 
fór~a; na sexta e última ida de, crescia o seu presti
gio social: tocava-lhe presidir a f abrica~áo do 
cauim, tinha lugar distinto na casa-grande, pre
parava o cadáver do escravo sacrificado no ritual 
canibalesco, participava do tratamento dos en
fermos e incumbia-se da sauda~o lacrimosa e de 
numerosos atos das ceren1ónias funerárias. 

2. A organiza~ao política 

Os cronistas clássicos, que estudaram a vida 
dos indios da costa brasileira, espalharam, em sua 
maioria, a noticia de que os nossos selvicolas nao 
tinham "fé, nem lei, nem rei". Ora, já vimos quan
to era co1nplexa a concep~ao religiosa dos ame
rindios; o mesmo podemos dizer em rela~áo a sua 
estrutura social ou política (1). 

Em geral, os anciaos ou os mais velhos exer
ciam urna espécie de hegemonia sobre a coleti
vidade (2). 

~sses eran1, quasi sempre, os patriarcas, isto 
é, os chef es-de-f amília da aldeia. Ha vi a, nao 

(1) Sóbre o assunto, cf. : AbbeviJle, l. c. , 380 ; Fernandes Gama, l . c., J. 
34 ; Staden , l. c .. 144 ; Max Schmidt, l . c., 229 e seg.; Loreto Couto, l . c .• 43 
e 61 ; Gandavo, l. c., 125; G. S. de Sousa, l. c., 32.S e 326; C . de Magalhles, 
Viagem ao Araguaia, cit ., 106; E ' vrcux, l. c., 38. 

(2) Em quasi todas as tribus em estado de civiliza,10 elementar existe 
supersticioso respcito pelos velhos. Ao passo que a crian'8, antes de atfngir a 
puberdade ou ser iniciada, só indiretamente pertence ao grupo social, os maio
res e os velhos estlo n~le totalmente integrados. Como observa Uvy,Bruhl. 
"la 11ie norma/e d'un indi11idue n'est done pas Jigurle par une cour~, ascenda"' 
te pcndant la jeunesse, qui atteindrait son sommet dans l'dge m~r. tt redescendrait 
ensuite pendant la 11ieille.sse. Aux yeux de cu primitifs, c'ut a l'4ge le Plus a11an, 
el qut correspondrait le Polnt le plus haut" (L'4me Primitü>t, cit., 268 e 269). 
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O consclho tlos anciaos ou principais da aldeia (se
gundo H . Staden) . 
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obstante, en1 cada n1aloca tun principal: quando 
algum deles se distinguia dos demais, por suas 
bravuras e proezas bélicas, por suas qualidades 
de ca~ador, por ter maior número de mulheres, 
- ocupava naturaln1ente o lugar de morubixaba. 
O morubixaba, cargo geralmente hereditário (1), 
representava a comunidade nas rela~oes interna
cionais da taba. 

(l) Tuixaua, chcfe. maioral, significa, "quem tem o singue, ~ do sAn¡ue" 
(Stradelli, l. c., 683). 
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"Serve o chefe somiente para orientá-los com 
seu parecer (diz Abbeville), principalmente nas 
assembléias gerais, que fazem todas as noites no 
meio de suas habita<;óes. Depois de accenderem 
bom fogo, que lhes serve de candeia e para acen
der seu cachimbo, arma aí suas redes de algodáo, 
e deitados cada um com seu cachimbo na mao 
principiam a orar contando o que se passou na
quele dia, e Iembrando-se do que deviam fazer no 
dia seguint,e a favor da paz ou da guerra, ou para 
receber seus amigos, ou ir ao encontro de seus 
inimigos, ou para outro qualquer negócio urgente, 
conforme as ordens do chef e, observadas a risca". 
Os cons,elheiros acocoravam-se em redor do ter
reiro, falando cada qual de per si; a "cangoeira", 
servida por um mancebo primeiramente ao mo
rubixaha, passava. em sequida, para as miios dos 
que nao possuiam semelhante instrumento de fu
mar. Nao eram tao nominais ou simples, porém, 
como jul~ava o padre Abheville, as fun~óes e 
atributos do principal. Além do direito de con
vocar a assembJéia dos maiores. incumhia-Ihe a 
representa~ao externa. os encar12os de hospedar 
os enviados das tribus vizinhas, a dire~ao do plan
tio. a organiza<;ao das ca~adas ou pescarias, a es
colha dos acampamentos, o julgamento das con
trovérsias e, em caso de guerra, o poder de vida 
e rnorte sóbre os súditos. As dissensóes, com fe
rirnentos e ofensas físicas, nao eram freqüentes 
entre os membros da mesma coletividade, mas, 
quando isso ocorria, os nossos indios emprega
vam a pena de taliao: "Se alguém é f erido por 
outrem e o ofensor é preso, recebe dos parentes 
próximos do ofendido igual ofensa no mesmo lu-
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gar do corpo; e, se se segue morte, ou se o of en
did~ morre imediatamente, os parentes do defun
t<? hram a vida ao assassino" (1). E constituia 
a1nda um dos atributos do principal permitir a 
aplica<;ao da pena máxima, nos casos em que ha
via homicidio. 

Respeitavam-no, en1 regra, cegamente. Os 
principais (diz, o padre Yves d'Évr.eux) "trabalham 
tanto <!_llanto ~s seus su~ordinados de menor repre
senta~ao, porem o sery1<;0 está bem regulado, por
que :1º ~omJ?er do d1a levantam-se, almo~am, e 
depo1s vao, eles, mulher e filhos, conjuntamente, 
alegres e risonhos, cantando, trabalhar em suas 
ro~~s, e, quando o sol principia a chegar ao seu 
ma1or auge de calor, que é perto das dez horas 
deixam a lida, vao comer e dormir e duas hora~ 
depois do meio-dia, quando o sol prÚ1cipia a de
clinar, voltam outra vez ao trabalho onde se con-. , ' servam ate o anoitecer". 

No nordeste brasileiro, o cacique, segundo 
Fernandes Gama, distinguia-se por um colar de 
conchas. Métraux inclina-se a acreditar que os ce
tros e~plumados dos mundurucús, dos maués e 
dos ap1acás sao, antes, acessórios do ritual coreo
gráfico dos tupí-guaranís (2). Os morubixabas 
tupinambás, em geral, distinguiam-se dos de1nais 
pelo n~mero e tamanho dos colares, pelo uso dos 
tembetas verdes e pela riqueza dos ornamentos 
plumários (3). 

(1) Léry, l. c., 299. - A pena de taliilo está ligada :l necessidade de urna 
contra•ai;;ilo i~ual e semelhante A a~ilo. Quando o selvagem sofre qualquer le• 
silo, sente-se 1mediatamente exposto éls más influencias. Ameac;as ocultas pesam• 
lhe na cabei;;a. Para afastar a má influ~nc1a, faz-se necessário neutralid-las 
e bse resultado s6 se obtém :l custa de uma a~<lo semelhaote ou reve1siva (Lévy. 
Bruhl, u sumaturel et la na tu re, ett ., 502 e 5u3 •. 

(2) L4 ciD. maUritlle, cit., 266. 
(3) Staden, l . c., 77. 
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C. Teschauer, ao estudar a organiza<;ao social 
dos guaranís, escreve : "os morubixabas se susten
tavam de quanto os seus traziam da cac;a ou pes
ca, con1ia1n quasi sen1pre a parte e encostados; os 
de1nais co1nian1 da ga1nela em con1un1 e de cóco
ras. Havia entre os da 1nesma tribu verdadeiro 
comunismo. Nenhu1u comia ou bebía sen1 repar
tir corn os de1nais. Nao conheciam a propriedade 
de terras ou de bens de raiz. Neste ponto eram 
iguais aos antigos ge rmanos. E se lhes tivessem 
perguntado a quen1 consideravam senhor da sua 
terra, ter-lhes-ia parecido tao absurda semelhante 
pergunta co1no esta outra, que1n era o proprietá
rio da sua atmosf era" (1). Convém notar, e ntre
tanto, que há engano, por parte desse autor, quan
do afirma este que os morubixabas se sustenta
va1n do labor de seus súditos. O que ocorria en
tre os guaranís, como entre os de1nais indígenas 
do mes1no grupo cultural-lingüístico, era que os 
ca<;adores e pescadores costumavam presentear o 
chef e con1 parte do produto de su as opera<;óes ci
negéticas (2). A 1nesa do principal, ordinariamen
te "franca", exigia, por isso, 1naiores p1antac;óes; 
tinha este, deinais, o hábito de 1nandar preparar 
um "cauiin geral", de que todos compartilhavam 
por un1 ou dois dias na ro~a do anfitriao, indo de
pois beber alegre1nente "na casa daquele para 
quen1 trabalharam º (3). 

Também o regime comunista, de que nos fa
lam vários autores ( 4), deve ser considerado em 

(1 ) L. c., 202 e 203. -
(2) G . S . de Sousa, l . c. , 321. 
(3) E'vreuic. l. c., 38. 
(4) N6brega, l. c .. 100; Canda vo. /. c .. 127 ; Cartas A11Ul.tas, cit ., 10S 

Anchieta, l . c., 434 ; etc. 
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suas devidas propor~óes. ' ' A respeito de campos e 
terras (observa Léry), cada pai de fa1nilia tem 
algumas geiras separadas, que escolhe ou quer 
para sua comodidade, e para f azer su as ro~as, e 
plantar mandioca e outras raízes ". Em casos 
especiais, d uas ou mais f an1ílias associavam-se, 
for1nando grupos econón1icos, como acontece en· 
tre os tapirapés. O ro<;ado era comun1 ao grupo 
e, do mesmo modo, toda a vea<;áo, que vinha a 
cair nas nlaos dos s-eus 1nembros. Na maloca, cada 
família tinha direito, ainda, a um lan<;o, 111arcado 
por tirantes. Objetos de propriedade do1néstica 
eram tambén1 as redes, as lou<;as da cozinha, as 
tintas, os utensilios da indústria de fia<;ao e tece
lagem; a propriedade privada ou individual exis
tía ·em rela~ao as armas e adornos, os quais acom
panhavam o dono a sua derradeira tnor.ada. A 
aquisi<;ao operava-se, con10 nota Max Schn1idt, pela 
confec<;áo e preparo das coisas (1). Considera
vam-se comuns as cabanas (lacanas) destinadas 
aos negócios públicos ou as ceremonias religiosas. 

Aos tupi-guaranís nao f altava um forte espi
rito de sociabilidade. Aléln de hospitaleiros, pra
ticavam esses indígenas vários <lesportes públicos. 
Por u1na passage1n de Cardhn, subentende-se 
que os indios do litoral brasileiro conheciam jo
gos, nos quais imitavam "muitos generos de pás
saros ". Os ita ti ns davam-se a un1 esporte seme· 
lhante ao usado pelos tapuias nordestinos (trans
portar, em carreira, grossos toros de pau). Os jo
gos de bola eran1 usados pelos oia1npís e pelos 
omáguas. 

(1) L. c. 247. - Entre os camacas, os frutos pertencia m aqueli: que plan
ta va o vegetal , pelo menos a primeira safra. e Les patate11 ont tou1011r.s un maftre, 
ainsi que le mais et les haricots, car il faut toujours 'tes semtr > (Mttraux, e Les 
lndlen1 Kama kan", cit., 261 e 262) . 
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A divisao sexual do trabalho era um dos as
pelos da organiza~áo política da aldeia. O homem 
erige as ocas, constrói as embarca~e.s~ der~uba a 
lenha, faz o fogo com ·os seus pr1m1bvos instru
mentos ignígenos, ro~a e queima o mato, ca~a, 
pesca, colhe o mel e fabrica as ar1nas e instrumen
tos destinados a guerra ou as suas atividades eco
nón1icas; a mulher planta o ro~ado, colhe o amen
doim, as frutas, as raízes, cria e educa os filhos, 
cuida de lrazer água do rio, coze os cereais e le
gumes, n1oqueia a carne, to1na conta dos xerhn
babos, dissolve as tintas, encarrega-se dos ad~rnos 
pictóricos, faz o sabáo, torra a farinha, assa os 1nba-
1nes, apanha os ovos no n1ato, fabrica as bebidas 
e os narcóticos, fia o algodao, tece a rede, tran~a 
os balaios, confecciona os enfeites, amolda a lou~a, 
ar1na os petrechos de cozinha e encarrega-se de 
nu1nerosos outros servi~os (a saber, epilar, pintar, 
tatuar os parentes; carpir os visitantes; amortalhar 
os defuntos). A divisáo do trahalho era tao severa 
que, hoje, entre os tapirapés, o homem ~olt~i~o, 
por náo poder cozinhar, "depende da misericor
dia dos ou lros para co1ner qualquer coisa cozida" 
(1). Nóbrega afirma que foi for\!ado a permitir 
que os indios escravos, que trabalhavam nas fun
da~óes jesuíticas da Baía (meados do século XVI), 
tomassenl Inancebas, "porque doutra maneira nao 
se pode, ter ro~as nesta terra" (2). L~vy-Bruhl, 
apoiado nas observa~óes do padre Gum1lla, de C. 
Spiess e de Karsten, chega a conclusao de que, se 
as mulheres sao encarregadas dos labores agrícolas, 
é porque representam, no grupo social, o principio 

(1) H . Baldus, "Ligeiras notas sóbre os indios tapira~", cit .. 20. 
(2) L. c •• 139. 
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da f ecundafá.O (1). Müller-Lyer ve no trabalho agrá
rio f eminino urna das causas da sua inf erioridade 
social (2). 

* * * 
Sao 1nuitos escassos os dados a respeito da 

organiza~o social dos ges (3). "Esta na~o ( diz 
Herckmans, ref erindo-se aos tapuias do nordeste 
brasileiro) é mui submissa ao seu chefe e inteira-
1nente obediente as suas ordens, sobretudo quan
do sae1n com éle a comba ter o inimigo; entáo o 
rei deve ir adiante e tem grande autoridade, mas 
quando se acha em casa ou longe dos inimigos, 
nao é tao honrado. Como este povo anda nu, se
gundo ficou dito, nao se pode distinguir o rei e os 
1naiores senhores pela excelencia dos vestidos, 
mas somente pelo cabelo e pelas unhas dos dedos. 
O cabelo do rei é cortado na cabe~a como urna 
coroa, e em ambos os polegares ele traz as unhas 
compridas, o que, fora dele, ninguém mais pode 
trazer. Os seus amigos e capitáes tem as unhas 
compridas em todos os dedos, exceto nos pole
gares, cujas unhas cortam rente para nao min
guar a honra do rei ". Ao ser eleito, o cacique ta
puia era ungido de bálsamo e recebia, nessa oca
siáo, urna coroa de plumas ("coronam ex pulcher
rimus plumis"). Cabia-Ihe, de manhá e a tarde, 
orientar os trabalhos ·que interessassem a econó
mia do grupo. 

(1) La mentalité primiti11e, 361 e seg. 
(2) L. c •. 88. 
(3) Cf.: Herckmans. l. c., 281 ; Barlaeus. l. c .• 250 e 256 ; Ploetz, l •. c., 

194 e seg.; H. v. Ihering. "Os botocudos do río Doce", cit., 41 e 46 ; Samt.
Hilaire, Voyagc, 11, 44e11, 158 e seg.; T.Sampaio, "0s_cra6sdorioPreto", cit .• 
154 e seg. · Urbino Viana, l. c., 39 e seg.; Wied.-Neuw1ed, l. c., 11, 222 e seg. 
J. M. de ' Paula, "Mem6ria s6bre os botocudos do Paraná". cit., 126 e seg. ; 
Manizer, l. c., 250 e seg.; Métraux , "Les Indiens Kamakan", cit., 274 e seg.; 
Ambrosetti, "Los indios Kaingángues", cit .•. 343 e seg. 
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A unidade social entre os botocudos é o gru
po; as opera<;oes cinegéticas sao, quasi sempre, co
letivas; a ca<;a, ou pescado, do n1esmo modo, re
parte-se igualmente por t~dos os me1nb~·os da , co
munidade. Quando os alimentos rare1am, da-se 
amiüdadan1ente a secessáo do grupo. q c~rgo de 
chefe jamais se transmite por hered1~a~1edade. 
Nem sen1pre se distingue o mes1no dos su?1los por 
nenhum sinal, a nao ser, ás vezes, urna f~1xa fron
tal de palha entran~ada, n1a~- a autor1d~de do 
cacique raras vez_es t·e~1 .oc~s1ao de man1f estar
se, devido a coesao e d1sc1phna dos 1nembros ?ª 
sociedade. Os aveicomas, do 1nesmo modo, d1s
tribue1n equitativa1nente o produto d~ ca~a ou d~ 
pesca. Entre os craos de lndianopoh~ o chefe e 
escolhido por voto de toda a popula<;ao (homens 
e mulheres) e seu poder só desaparece coll! a de
crepitude. "Campesinos. e nómade~, os craos (r:
f ere-se Teodoro San1paio aos do r10 Preto) ~s~ao 
sempre en1 nlarchas guerreiras ou venator~as. 
Quando viajam, de maravilha sucede pernoita
rem durante noites seguidas no mesmo lugar: A 
sua ordem de 1narcha é por colunas suoess~vas, 
co1n que observam tática muito prudente, sa1ndo 
na frente, logo ao a1nanhecer, a coluna dos man
cebos forn1ando a vanguarda e batendo a reg1ao, 
para 'o que, a certa distancia, se divide e1n duas ?U 
tres escoltas, colhendo frutos, ca<;a~d? e descobr1n
do os caminhos, até de novo se reun1rem em pon
to de antemao indicado. O bando de mulh~res 
póe-se en1 marcha depois do nascer do sol e va1 es
coltado por veteranos, que seguem em sua guarda, 
corregando elas os filhos .as costas, suspensos em 
tipóias ou tiras largas, tec1das c~~ a f olha do bu
riti, e bem assim os toscos utens1hos: caba~os para 

.. 
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água, esteiras para dormir, piloes em que pisam o 
cóco para fazerem leite, cuias para beber água, 
alguidares ou panelas de barro em que conduzem, 
com muito zelo, o fogo.... A marcha de um dia 
dura sem interrup~áo até as cinco horas da tarde, 
viaj_ando-se assim cerca de tres ou quatro milhas 
até o lugar de pernoitar que, de ordinário, fica a 
beira de algu1n mato ou capoeira para o fim de 
facilitar a defesa e dar esconderijo em caso de pe
rigo, e ta1nbérn junto de algum regato, e1n que se 
abastecem de água e se banha1n. As mulheres che
gam p.rimeiro ao pouso, e táo depressa chegam 
como váo limpando o terreno oitenta e cem bra
~as, conforme o número das familias; enchem de 
água as vasilhas, apanhan1 Ienha e colhem folhas 
de burilí para fazere1n os seus ranchos. Chegam 
entáo os mancebos, mais ou menos carregados, se
gundo a fartura daquele dia, e entregam aos seus 
a parte que lhes cabe da vea~o e das frutas co1hi
das na travessia. Aceso o fogo, cuidam entao as 
inulheres de preparar a ceia, que dura quasi sein
pre até alta noite". 

Ao citar o trecho, en1 que o ilustre etnó
grafo bai"ano descreve as ·expedi~oes venatórias 
dos craós, tivemos em vista dar urna idéia da di
visáo do trabalho entre os ges. ~sse aspeto da or
ganiza~ao social dos tapuias en1 pouco diferia da 
dos tupi-guaranís. "A mulher selvage111 acuen 
(observa Urbino Viana) é, como em toda fa1nília 
aborígene, na casa, que1n mais trabalha. Somente 
nao vai a ca~a; porém tudo está sobre seus 01n
bros: a cria<;ao dos filhos, a ajuda do inarido na 
ro~a, o preparar das ca~as e pescados, a bebida, 
ludo, enfim, de que precisar a familia". A propó
sito desse grupo cultural-lingüístico, convém notar 
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que a autoridade do tuichaua ~herente estava li
mitada por um conselho de ma1ores: bastava _um 
voto discordante para invalidar qualquer del1be-
rac;ao ou proposta. _ 

Os morubixabas ca1nacás usam um bastao pon-
teagudo, de rnadeira rubra. Entre os coroad~s, a 
autonon1ia do chef e parece ser apenas nominal, 
pelo menos durante os tempos normais .. 

As noc;oes políticas dos ges ~~n1festam-se, 
ainda, na vinganc;a do sangue e no d1re1to das fron- · 
teiras. Quando u1n craó cometía algu1n furto ou 
assassínio o cacique li1nitava-se a entregar o cul
pado as partes ofendida~. "Se o d~linqüente rou
bou, elas o espancam mu1to a seu gosto; se mato u, 
tambéin o nlatam, inas isso sem tormentos nem re
quintes de crueldade, des~a:t-regan~o.-lhe na ca~ec;a 
certeiro golpe, que lhe de1ta os m1olos de fora ._A 
pena de taliáo exislia também entre os camacas. 
Na hipó tese de o criminoso subtrair-se a vingan~a 
dos paren tes, a punic;ao podia recair em qualqu~r 
n1embro do grupo a que particularme~te pertenc1a 
o culpado. Quanto a. no~ao das fronte1ras, escreve 
A. de Saint-Hilaire: "Chaque capitaine des Botoku
do s'attribue une certaine étendue de forets pou~ Y 
chas ser et y cueillir des fruits. 11 ne souff re P?znt 
que des individus appartel!ant a d'autres natzons 
apparaissent sur son domazne, ~t dans le temps de 
la maturité des fruits, il envo_ze des hommes s.ur 
ses frontieres pour observer sz elles ne sont poznt 
passées par ses voisins" (1). . . . 

Os ges conheciam, tam~ém, os JO~os so~1a1~. 
Os caingangues, p. e., prahcavam o kandJire , 
- esporte de co1nbate simulado, no qual os con-

(1) S(>bre a propriedade do sólo, ou do território de ca~, cf. M . Alejo 
Vignati, l . c., 80 e 81. 
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tendores dispunha1n de urna única arma (os cace
tes). Algumas vezes, como entre os aveicomas os 
porretes era1n substituídos por pedras. Os b~to
cudos possuian1 u1n jógo, que consistia e1n atirar
se m~tuamente urna bola, fabricada com pele da 
pregu1~a. 

O jógo característico dos ges, entretanto, era 
a corrida dos toros ( tapuias do nordeste, camacas, 
caiapós, apinages, itatins, etc.). 

, r; 
3. A Iíngua e outras aquisi~oes culturais 

• :rodos os jesuítas e escritores, que tiveram ne-
cess1dade de entrar em contacto com os aboríge
nes do litoral brasileiro, sao unánimes em afirmar 
que a língua dos tupí-guaranís "é delicada, co
piosa e elegante", com "n1uitas cornposi~oes" e 
maior número de "síncopas" que a dos gregos (1). 
Muito semelhante ao biscainho, na expressao de 
N óbrega (2), "e de alguns vocábulos mais abun
dan te que o nosso portugues ", o idioma desse 
grande grupo cultural-lingüístico eslava subdivi
dido em vários dialetos. 

Ao estudar a mentalidade dos grupos sociais 
atrasados, em rela<;áo com a língua falada, veri
ficou Lévy-Bruhl que, $tre os índios poncas 
(América-do-Norte) o verbo muda de forma por 
flexao e por incorpora~ao de partículas, quando 
quer designar a pessoa, o número, o caso, o ge
nero, etc. Por outro lado, se algum desses índios 

(1) Anchieta, l. c. , 433, Cf. Cardim, l. c., 194 ; Teschauer, l. c .• 112 e 
113 : Loreto Couto, l. c. , 48. 

(2) L. c., 93. - A ra zio, nota Capistrano de Abreu, ~ de ordem morfoló
gica, eendo ambas, o euscara e o abanhe~ga . lfnguas incorporanua (Cartas A11Uf.. 
sas, cit •• 54). 
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quer significar que tal hon1em 1natou u1n coe/ho, a 
expressao verbal expritne se a a«;ao de rnatar foi 
acidental ou propositada, se exercida ou nao por in
termédio de projéteis e, ao tratar-se r ealmente de 
projétil, em que consistía o m esmo (flecha, lan~a, 
etc.). Idenlico fato ocorre com o singular e o plu
ral. Na língua dos clamates (ainda na América
do-Norte), n ep, p. e., tanto significa mao como 
maos. Isso quer dizer que para ess·es pavos atra
sados nao existe plural ? Aparente1nente, sim; rnas 
os cla1nates obte1n a expressao numérica por pro
cedin1entos inteira1nente diversos dos nossos, 
como seja, acrescentar ao terrno um pronome in
de~inido, ele. Se, a julgar pelo exemplo, a men
tahdade dos selvagens nao usa primaria1nent~ o 
plural, é que essa propriedade nao se 1nostra 
bastante explícita e nao indica as múltiplas mo
dalidades do número. O selvagem tem necessida
de de especificar quando se trata de um dois, 
tres ou n1ais sujeitos ou objetos, do mesmo' modo 
que precisa exprimir quando os sujeitos ou ob
jetos se achan1 juntos ou separados. Daí nao 
existir, e1n regra, ter1nos gerais ou co1nuns, p . e., 
para árvore ou para peixe, n1as vocábulos espe:.. 
ciais em rela~áo a cada variedade de árvores ou 
de peixes. 

Sao as rela{:oe.~ espaciais, sobretudo, que a 
lingua cla1nate se esfor~a por exprin1ir. Co1no 
acontece e1n quasi todas as línguas das sociedades 
do tipo inferior, os clan1ates nao conhece1n o ver
bo ser. Tal v·erbo é substituido por pronom.es de
mo~stra~vos verbalizados. De modo geral, as 
des1gna~oes concernentes ao ten1po 1nanifestam-se 
por palavras que se aplicam primariamente as re
la<;oes espaciais. As preposi~óes ( ou posposi~oes), 
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quasi todas, dizem respeito as rela~oes espaciais. Os 
advérbios de tempo originara-se dos adlJérbios de 
lugar. As di~óes que indicam a posi~ao o lugar o 
espa~o, a distancia, o movimento, a for~a, os c~n
tor.nos, etc., tem enorn1e importancia para a men
tahdade do homen1 elen1entar. Essa característica 
d.escritiva e plástica das línguas priinitivas rela
c1ona:se c_?m a ,roi:ina particula! de abstra<;ao e ge
!1er~hza~ao propria da 1nentahdade pre-lógica. O 
1nd1g,ena possue, necessáriamente, a no~ao de mii.o, 
de p~, de cabe<;a, etc., 1nas de u1n 1nodo tao parti
cularizado que Lévy-Bruhl dá a tais repr·esenta-;oes 
o nome de imagens-conceito. A mao, o pé, a ca
be<;a, de que f ala o hornero selvagem, quer dizer o 
pé de alguém, a mao de alguém, a cabe9a de al
guém.. Avó, genro, nóra, etc., entre os tupinambás, 
é sempre minha avó, tua avó, sua avó, meu genro, 
teu genro, seu genro, minha nora, iua nora, sua 
nora. A abundancia das imagens-conceitos acha
se em propor~ao com o atraso cultural da socieda.
de: as línguas das coletividades em estado social 
i~~erior sao pobres de termos genéricos, e, conse
quente1nente, ricas de termos específicos. 

Vestigios dessa necessidade de representa~áo 
concreta e do poder descritivo da palavra, vam'ls 
encontrar também nas línguas dos indígenas do 
nordeste. Entre os tupís do Brasil, notou fr. Vi
cente do Salvador que "o tio irmao do pai te!n 
um nome, e o tio irmao da máe outro, e alguñs 
vocábulos te1n de que nao usa1n senao as femeas, 
e outros que nao servem sena o aos machos" (1). 

O substantivo é extremarnente plástico e, em 
suas con1posi~oes, forma-se por aglutina<;ao (ira-

(1) L. c., 52. 
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cerna = ira + acema), por juxtaposi~áo (pira juba 
= piT'(J. + juba) e por sufixac;áo (caapora == caa 
+ pora). De um grande poder descritivo, o nome 
indica, freqüentemente, o cheiro, a cór e proprie
dade dos frutos, os aspetos mais notáveis da re
giao, as características das plantas, as vozes das 
aves, a f ei~ao ou índole dos animais. Pode dizer-se 
que essa categoria gramatical, entre os tupis, tem 
qualidades pictóricas (cunhambebe, língua que cor
re rasteira, isto é, gago). Ao designar o genero, nao 
sofre flexao, ao passo que possue tempos, como o 
verbo. Todas as palavras, com exce~ao de reduzido 
número aplicável somente a determinado genero, 
sao comuns a ambos os sexos; quando se quer de
terminar que o ser nomeado é masculino ou f emini
no, pospóem-se ao substantivo, respetivamente, as 
vozes apigaua e cunhá. Há porém, certos nomes 
peculiares ao sexo da pessoa que fala (a saber, 
membira, filho ou filha com referencia a mae). 
Faz-se o diminutivo com o acrescentamento dos 
sufixos i, im e mirí ou mirim. Taruara-mirí e 
tacuarl significam ambos caninha: mas taquara
mirl póde referir-se a um "galho pequeno de urna 
taquara grande", o que nao acontece com taquarl. 

Os .adjetivos sao invariáveis em genero e nú
mero (Juba = amarelo, amarela, amarelos, amare
las). O terminativo cuá ou coá (este, esta, esse, 
essa) .indica que a pessoa ou coisa de que se fnla 
está presente "materialmente" ou "em espirito". 

Os numerais sao: um (iepe) = ele só; dois 
(mocoin) = faz par; tres (mo~apira) = faz bico 
ou vértice; quatro (irundi) = faz pares; cinco 
(ambo) = a máo. Fr. Vicente do Salvador afirma 
que os nossos indios nao possuiam número supe-
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rior a cinco; quando a con ta excedia de cinco, 
usavam os "dedos das maos e pés" (1). Em geral, 
os primeiros cardinais originaram-se de pronomes 
demonstrativos ou pessoais (2). Cinco significa 
rnáo (Lavrador, Groenlandia, Patagónia; macuxís, 
tapuias, ésquimos, ximaques, etc.). Dez representa
se por duas maos (entre os caiús, ningi-te-lp quer 
dizer "duas vez·es a minha mao"). Vinte, em tupí, 
traduz-se por "minhas maos e meus pés" (em nu-
1nerosos outros povos primitivos, esse número tem 
o sentido de "homen1, hb1nem inteiro "). Os prono-
1nes pessoais ore e iaué significam, respetivamente, 
"nós outros" e "nós todos". Oré, con10 se ve, dá a 
entender, quando usado, que pretendemos excluir 
alguém. 

Em abañeenga, "sao verbos e nomes a mesma 
coisa". Certo autor chega até a afirmar que nao há 
verbos nessa lingua, senáo no1nes, os quais "se tor
nam verbos mediante partículas prepostas ou pos
postas". Nao existem os auxiliares. "Quando se diz: 
ché catú, eu bom, sente-se logo que a idéia de ser 
está implícita, isto é, que a frase completa será eu 
sou bom (3). Há prefixos pessoais, que, aditados 
ao tema e prec~didos do pronome pessoal, deter
minan1 a pessoa e o número. O imperfeito, o 
aoristo e o futuro formam-se com a posposi~áo 
de advérbios de tempo ao tema verbal. Especial 
importancia ten1 o advérbio na determinac;ao do 
sentido. As preposic;óes colocam-se sempre após 
a parte do discurso, cuja relac;áo determinam 
(i ojucane ita ua~ú irumo, ou seja, literalmente, 

{1} L . c., 59 e 60. Cf. Thevet , Les Singularitez, cit., 268 e Léry, l. c .. 322. 
Quanto a_os guaicur6s. leia-se Rodrigues do Prado, l. c., 36. 

(2) J . Bertolaso St ella, As ltnguas indígenas da América. 110 e seg .. Slo• 
Paulo, 1929. 

(3) PUnio Airosa, Primeiras no~&" de tupí, 69, Slo-Paulo, 1933. 
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éle· matará pedra grande com). O que imprime 
f eic;áo peculiar a língua tú pica, nas construc;óes 
oracionais, é a colocac;ao das preposic;óes, advér
bios e conjunc;óes. 

O estudo da língua dos ges e dos carirís presta
se as mesmas considera~óes, que fizemos em re
lac;áo aos tupís. É verdade que a exegese da lih
gua dos povos em estado elementar leva-nos fre-.. ' 
quentes vezes, a erros e falsas observac;óes. "Ao 
nosso intérprete craó (diz Teodoro Sa1npaio) pe
dí-lbe que vertesse para a sua Iíngua a frase por
tuguesa: - O papagaio fala. - A versao nao se 
fez esperar; mas, em vez da frase traduzida ver
bum ad verbum, deu-nos a que, no seu n1odo de 
pensar, lhe pareceu equivalente, isto é, traduziu 
para o cra6 a frase - papagaio bom, - pois que, 
segundo o mecanismo do seu pensamenlo, papa
gaio bom é o papagaio que fala" (1). Daí, conse
qfi.entemente, as dificuldades que . se antolham a 
todos os que pretende1n auscultar o pensamento 
do homem s·elvagem. 

Em regra, falta o verbo ser nos idiomas -ges. 
Língua aglutinante, muitos dos seus dialetos toda-. ' 
v1a, como acontece com o eraó, já denunciam cer-
ta evoluc;ao (aparecimento de nume rosas formas 
contratas). Os objetos de uso particular, as designa
c;óes do sistema parental, os nomes das partes do 
corpo humano, etc., quasi sempre apresentam-se 
associados aos pronomes pessoais ou aos posses
sívos. "O crao (2) diz abstratamente, por exem
p~o, büt, büt-ule, candjei para exprimir sol, lua, 
estrela; mas, se se trata das partes do corpo hu-

(1) .. Os cra65 do rio Preto" , cit . 1 S9. 
(l) No estudo da lfn1ua g~. tom4m9s por bue o cra6. 

I 
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mano, ele nao dispensa jamais o possessivo, ou 
pronome pessoal. . . . É assim que ele diz: icran 
para significar cabe<;a, mas a cabe<;a própria dele 
e nao simplesn1ente eran. O vocábulo icran .. .. 
quer dizer literahnente minha cabe<;a. o crao nao 
diz ou nao sabe dize r abstratamente o rosto, a 
casa, o pai, o filho , mas sim, meu rosto, mi11ha 
casa, meu pai, meu f ilho, isto é, respetivamente, 
"cuca, icré, ipama, icrá"· O pronome pessoal 
pode ainda variar segundo a sua relac;ao no dis-
curso. Assim: 

Eu sou bom . . . . . . l mbetche 
Eu nao tenho dinheiro 
Eu disse. -. . . . 
Eu ouví um tiro. 

. . . . 
l pore náre 
Uá má-aren 
Uá catotono bá. 

Desse modo, a voz i corresponde ao tempo pre
sente .e uá ao tempo passado. Os adjetivos posses
sivos lambém pode1n variar. No idioma camaca, 
p. e., ternos: 

Minha casa. 
Minha esposa 
Mcu ouvido ... 

. . 
ocoá-toa 
mii-ahiagrá 
aenconi-cocá (1). 

O nome tem, gerahnente, um grande poder 
descritivo: chiron1izari, na língua acuen ou che
ren te, origina-se de cri (casa, contrac;ao de cridá), 
ró (campo) e mizari (animal); chiromizari signi .. 
fica animal campestre domesticado. Uder-hecrii. 
ve1n de ude (rnadeira, pau), ze (1naracá, instru
mento cantador) e crá (dedos, por contra~ao); 
uder-llécrii quer dizer viola. "Formam-se , assim 

( 1) Ch~stnir LoukotkH, "La fa milia lingUfstica kamakan del Brasil", cm 
Rt11. del ln.st. de Et. de la U11iv. N <1c. <U Tuc. , 11 , SOi, Tucumén , 1932. 
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( diz Urbino Viana) , palavras-frases enunciadas 
numa só expressao, íntegra, e traduzindo nao só 
urna idéia, mas um pensamento completo. Há pa
lavras, expressao de idéia, formadas analogica-
111ente : ti == flecha, ti == lontra (a flecha vai buscar 
o peixe na água, f en den do as águas e caindo de im
proviso sobre a presa; o mes1no a lontra) ". 

Segundo J. J. v. Tschudi (1), os botocudos con
tavam até dez. Nao se pode, todavia, acreditar 
nessa informa~ao obtida de um intérpr·ete, por
quanto uruú, d ez, significa ta1nbém muito. Os craós 
possuern nom es específicos para um, dois e fre.<;; na 
forma~ao do número quatro ernpregan1 a voz aiclu
to-aicluto ( dois - dois). O mesmo processo en1pre
garn na constru~ao do termo cinco (aiclufo-aicluto
pütchit = dois-dois-um), seis (aicluto-aicluto
aicluto == dois-dois-dois) , ·etc. Os camacás conhe
cem vozes para os cinco primeiros cardinais. 
Entre os caingangues de Nonohay (Rio-Grande
do-Sul) , vamos encontrar as seguintes denomina-- , . 
~oes nurnencas: 

1 pir 
2 lengle 
3 tectong 
4 vaitcanclá 
5 petigare 

6 Ningqueütengrn 
7 Ningquentenirnlenylé 
8 Ningquentegrutectong 
9 N ingqueüteiruquencta 

10 Ningquevaitclito. 

A nao ser petigare, que, como observa 
Teschauer, é incontestavelmente de origem exó-. "' - . . t1ca, ve-se que a numera~ao superior a cinco 
se formou com a associa~áo da palavra ningqué 
(mao). Os carnijós, no dizer de .John C. Bran-

1) (L , e. 11, 288, 

Os Indígenas do Nordeste 349 

ner, contam até dez; daí ein diante empregam a 
palavra muito. Roquette-Pinto encontrou analo
gía entre a língua dos indios da Serra-do-Norte e 
a dos ge-botocudos. "Todavía, nao é possível 
deixar de reconhecer, na língua dos nambiquaras, 
certos caracteres gerais, encontrados na língua 
carirí. Tais caracteres sao exclusivamente fónicos 
e muito menos valiosos do que se f ossem léxicos 
ou morfológicos. Resumem-se na presen~a dos 
grupos l{:, tz, cr admitidos co1no especiais ao ca
rirí ". T. Pompeu Sobrinho mostrou a afini
dade existente entre o carirí e numerosos outros 
grupos lingüísticos sul-americanos (tupí, quichua, 
aimará, caraíba, ge) (1). 

Os 1psicanalistas (Freud, Ferenszi, Sperber, Otto 
Rank, E. Jones e, entre nós, Porto-Carrero e Artur 
Ramos), pretendem que, em sua origem, a lin
guagem teria urna existencia objetiva ou concreta. 
Um dos fatos comprovantes da genese sexual da 
linguagem encontra-se no estudo dos termos de 
numerosas línguas primitivas. No idioma dos ca
xinauás, Porto-Carrero encontrou várias raízes, "em 
que é interessante a coincidencia entre a signifi
ca~ao sexual e a dos símbolos que a psicanálise 
reconhece ". 

A esses exemplos, acrescentaremos os se
guintes: 

conam = água (grupo maxacalí); conahan = 
água (grupo maconí) ; coñan = mulher (grupo 
maconí); cunhá = femea, mulher (tupí). 

té == chuva (grupo maconí); até == mae (gru
po malalí) ; até = mulher (grupo maconí). 

( t) "Contribui~lo para o cstudo das a finidades do carirf", cm Rcv. Tri, 
do lnt. do Cearcf, XLIII, 3/20, Fortaleu, 1928, 
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ahaham terra (grup·o n1axacalí) ; hahaim 
mae (grupo n1aconí). 

V 

nucai == acender o fogo (grupo capoxó); sucai 
== pénis (grupo capoxó); apocai == sol (grupo ma
xacalí); apucaai == sol (grupo in.aconí). 

ecoí == vagina (grupo 1naconí); betcoi == céu 
(grupo n1aconi); pecoi == céu (grupo capoxó); 
abascoi == canoa (grupo maxacalí); miscoi == nariz 
(grupo moxotó) ; ecoiñan == riacho (grupo 1naco
ní); itacoí == rio (grupo capoxó) anifcoí == orelha 
(grupo 1naconí). 

xexe == água (grupo 1nalalí); xexeem == ser
pente (grupo malalí). 

aniemstin == testículos (grupo maconí); am
nientin == ovo (grupo maconí). 

toaiuquizú == pé (nambiquara-cocozú); toa
qui~ú == penis (na1nbiquara-cocozú). 

uaiüquizé == pé (nan1biquara-anunzé); uaquizé 
== pénis (nambiquara-anunze). 

* * * 

Já possuia1n os indígenas <lo nordeste brasileiro, 
como vin1os, urna língua relativamente evoluída e 
diferenciada. Nao deven1os esquecer que fonios en
contrá-los <le posse de nun1erosas outras aquisi
~oes cullurais, a saber: a) a técnica da ca~a (es
colha da época própria para as grandes opera~óes 
venatórias; cerco do anin1al por incio do fogo alea
do nos arbustos secos; 1nontagen1 dos fojos, la~s 
e n1undéus; uso de ar1nas adequa<las; tocaias, es
garavatanas, flechas de ponta embotada ou con-
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tundente), da pesca (pescaría de flecha, de rede, 
de covo, de linha e anzol; ti nguij a das), da colheita 
( descobrir as raízes de imbú, extrair o mel) ; b) a 
aboricultura (plantayáo do cajú); e) a lavoura 
(mandioca, 1nilho, a1nendoiln, gerimú, cará, feijáo; 
emprego do "bastao pontudo"; coivara); d) a do
mestica<;ao de anhnais; e) os instrumentos culiná
rios (itaquicés, machados, piloes, colheres; cuias, ca
ba~os; samburás, can1bucas, urupe1nas; talhas, pa
nelas, testos e outros objetos de ceran1ica; o sabao; 
os fornas de barro; o boucan ou moquém; o tipitf; 
o aparelho ignígeno); /) o preparo dos albnentos 
(a fabricac;ao da farinha, p. e.); g) o sal; h) os in

gredientes (pimenta, nambí); i) as bebidas; j) os 
narcóticos; k) os adornos (colares, hraceletes, n1a
nilhas, tapacuras; diademas, ligas, gargantilhas, 
mantos); l) as arrnas (arcos, badoques, flechas, al
javas; propulsores; fundas; clavas, porretes; lan
~as; escudos); m) os instru1nentos n1usicais (trom
pas, pífanos, nembis,· tan1bores); n) a fiac;áo (con
fecc;ao de redes, cordas, linhas); o) a tecelage1n 
(fitas, ligas, tipóias); p) o tranc;ado; q) a habita

c;iio (1) e o mobiliário (bancos, escabelos, Jeitos); 
r) as rela~oes nlercantís; s) a navegac;ao (igaras, 
ubás, jangadas); t) as crenc;as religiosas; u) certas 
práticas ligadas ao crescimento e be1n-estar da 
crianc;a; v) a constitu'ic;ao da familia e o sistema 
parental; v) os costumes funerários; y) a divisao 
do trabalho; z) e, enfin1, a institul~ao do cacique 
e do conselho dos anciaos. 

Ad1niravehnente reconhccian1 os nossos indí
genas as· espécies úteis da nossa flora, de que se 

(1) Referindo--se aos tapirapés, diz H. Baldus: "As casas cobertas de fo-
lhas de bananas bravas e de palmeiras s!lo verdadeiras obras--de~arte e poderiam 
servir de mod~lo a chamada gente civilizada dos sert0es d~ste continente" ("Li· 
¡elras notas IÓbre os taplra~s", cit., 17). 
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aproveitavan1 nao só os pagés, mas "outros mé
dicos. . . . melhores ", segundo a frase de fr. Vicen
te do Salvador. Desse modo, sabiam descobrir 
a propriedade medicinal de certas plantas, como 
sejam (1): o ananás, "cujo sumo come todo o 
cancer"; a cabureíba, 1nilagrosa na cura das "fe
ridas frescas"; as f olhas do caraobu~u, que, pisa
das, "curam as boubas"; a ubiracica, da qual se 
fazian1 "emplastos para defensivo da frialdade"; 
as r aízes do jeticuc;ú, "que sao maravilhosas para 
purgar"; a copaiba, "de qu.e se tira bálsa1no mui 
salutífero"; etc. Cada un1, diz Loreto Couto, "é 
inédico de si mesmo, e da sua familia". 

Pouco sabemos a respeito das no9óes geográ
fica.') dos tupís do litoral brasi1eiro. "Nao há estre
las no céu (diz o padre Yves d'Évreux) que eles 
nao conhec;am e calcula1n, pouco mais ou menos, 
a vinda das chuvas e as outras esta<;óes do ano". 
Abbeville confirn1ou, de-fato, a ohservac;ao do 
capuchinho frances e menciona numerosos cor
pos celestes, aos quais os indígenas maranhenses 
tinham pósto nome (2). Os meses, em geral, conta
va1n-se de acórdo com as luas; os anos por qual
quer outro acontecimento meteorológico (época 

(1) G. S. de Sousa, l. c., 195 e seg. Para outras numerosas receitas e co.
dimentos, que o autor aprendeu com os indígenas, cf. p. 166, 167, 172, 178, 182, 
183, 185 e 189. Veja-se ainda : A'lchieta , l . c., 126 e 127; Léry, l . c., 238; Gan· 
davo, l . c., 99 e 100 ; Cardim, l. c., 61 , 62 e 73/78. - Embora os a ntigos cronis
tas estejam de ac6rdo a respeito da longividade dos nossos fndios (cf. Est~vio 
Pinto, l . e., 233 e 234), nem por isso eram ~les Uvres de numerosas doen~s. Uma 
entidade nosogrMica, na tiva provavelmente na América, é, por exemplo, a bou• 
ba ou piA, da qua! nos falam Thevet . (l. c., 229 e 327), Léry, (l . c., 316) e Ge 
Soares de Sousa (l. c., 326 e 327), todos do século XVI. Tal a opiniiio de An· 
gione Costa. hoje, sem nenhuma d6vida, urna das maiores autoridades em as-
suntos de arqueologia e etnografia do Brasil (lntroduc,ao a Arqueologia Brasi
leira, 298, Silo-Paulo, 1934). S6bre o assunto, consuJte .. se um recente estudo de 
Waldemir Miranda, A bouba no nordeste brasileiro, 7/15, Pernambuco, 1935. 
Recentemente, OtAvio de Freitas vem defendendo a tese da origem africana da 
bouba (~as africanas no Brasil, 4S e seg., Siio Paulo, 193S). 

(2) L. c., 364 e se¡. 
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das chuvas, veráo (1), que coincidisse coro algu
ma atividade iinportante do grupo (época do 
milho, safra do cajú). Nao existia a no~áo do dia 
de vinte e quatro horas. 

M. P. Nilsson (2) observa que o hon1em das so
ciedades elementares percorre urna fase bastante 
confusa na interpreta~ao do tempo, havendo mo
mentos em que e passado e o futuro tem a mesma 
realidade do presente. Certos acontecimentos ( diz 
o referido autor) impressionam a memória do sel
vage1n, mas apenas como si/huelas de um teatro 
de sombras. l)e qualquer modo, porém, sao as 
ocupa~oes priinordiais da vida económica dos in
dígenas que determina1n o te1npo e serve1n de ~u1~
damento 'a cronologia do cha1nado hornero pr1m1-
tivo. Sílvio Rahelo chegou a evidencia de que, na 
crian~a, os conhechnen los do1nésticos servem, igual
n1en te, de ele1nentos representativos do tempo: 
"U1na crian<;a observada por Wettstein a per
gunta: - Quando vocé se deita para dormir? 
respondeu: - Quando papai entra. Urna outra 
respondeu a pergunta: - Quando voce entra na 
Escola? - da seguinte maneira: - Mamií.e me 
acompanha, entiío é a hora,,. 

Os indígenas do nordeste brasileiro, em suma, 
- tupís, ges, carirís, - tinham realmente um 
mecanis1no próprio do home1n elementar (pensa
mento prelógico); isso, todavia, nao excluia o 
pensamento lógico. Lógico e prelógico, na men-

(1) Thevet, Les Singularitez, cit .. 268 ; Margrav, l. c. , 269. 
(2) "La computation du temPs chez les peuples primitifs et l'origine du ~ 

kndier" . em Scientia. Roma, 1926 (apud Sílvio Rabelo, A represen~& do tempo 
na crian,a). A obra do prof. Sílvio Ra belo cujos manuscritos tivemos opo~I· 
dade de consultar, gra~s a um obséquio de seu autor, será brevemente publica• 
da em Sao-Paulo, em uma das colei;óes pedagógicas da C.Ompanlaia Editora Na• 
cional. 
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lalidade do selvícola, penetram-se reciprocan1ente 
e formam um complexo, cujos elementos só a custa 
de muita dificuldade podemos distinguir. A um 
momento mesmo, no dizer de um autor, a ex
periencia e as exigencias lógicas superpóem-se a 
lei de participa<;ao: nesse mo1nento, o pensamento 
propriarn,ente dito come<;a a diferen<;ar-se e a dar 
lugar a opera<;óes intelectuais mais ou rnenos 
complexas. É o mecanismo lógico, ao mes1no tempo, 
a condi<;ao essencial e o instrumento indispensá
veJ ao progresso do ho1ne1n selvage1n. 

VII. CONCLUSOES 

JA vin1os que o nordeste brasileiro estava po-
voado, na época da coloniza<;ao inicial euro

péial por tres grandes grupos cultural-lingüísticos, 
que mostravam os mais variados 11raus de civili
za<;ao. De um deles pouco sabe1no'S; há, e1n com
pensa<;ao, maior abundancia de noticias e estudos 
a propósito dos demais (os ges e os tupís). As 
informa<;oes colhidas do 1naterial elaborado no 
estudo dos tapuias (Barlaeus, l\tlarcgrav, Herck
mans, etc.), co1npletadas com os trabalhos relativos 
as atuais tribus da mesma fa1nília (Eschwege, 
Martius, Saint-Hilaire, Telémaco Borba, A. d'E. 
Taunay, Konigswald, Manizer, Teodoro Sampaio, 
Urbino Viana e muitos outros), - permitem-nos 
reconstituir, em tra<;os gerais, a vida dessas po
pula<;óes elementares. Mais abundantes sao as 
achegas relativas aos tupís litoraneos, sobretudo 
os tupinambás, a quem se encontravan1 filiados 
os caetés, os tobajaras e os petiguaras. "Se no 
Maranháo como no Pará, na Baía como no Rio, 
houvésseis perguntaáo a um indio de que ra<;a era, 
responder-vos-ia logo: tupinambá", diz Porto-Se
guro. 

Julga l\fétraux que sao tais as analogías -exis
tentes entre a civiliza<;ao dos guaranís (1) e a dos 
tupinambás que é bem provável que essas duas 

(l) Os elemento1J culturals de origem andina ou meridional, encontrados 
entre os guaran!s, os caínguás, etc., sao as placas metálicas peitorais, a asa, a 
tampa das caba~s. a faixa frontal, o tambor, a camisa, as bolas, as peles ser• 
vindo de leito. os sacos de couro. 
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tribus fósse1n, outrora, cultural e lingüitieamente 
homogeneas. Até nas mais düerenciadas greis túpi
cas, vamos encontrar os trayos culturais caracte
rísticos dos tupinambás (a maloca, a rede, a inan
dioca amargosa, a tinguijada, a canoa de casca, a 
ceramica envernizada, a tipóia de carregar crian
c;as, o moquém, o ralador, o tipití, o escabelo, as 
plumas coladas com almécega, o manto e o boné 
de plumas, o abano de palha entranc;ada, a tatua
gem, etc.). Alguns elementos, como o tambor de 
pele, os anzóis de madeira, a rede de apanhar cac;a 
e a inuma~o direta em igac;abas (de distribul~áo 
andina), ou como a def orma~áo artificial da bar
riga da perna, o basta o de compasso (de influen
cia norte-amazónica), ou, ainda, a palic;ada e o 
escudo (de repartiyáo noroeste), - foram, talvez, 
introduzidos entre os tupinambás em virtude de 
suas migrayóes ou em conseqüencia das relac;óes 
económicas com outros grupos. A esse respeito, re-
1netemos o leitor a notável obra de A. Métraux, La 
civilisation matérielle des tribus tupi-guaraní, cit., 
303 e seg. A civilizac;áo dos tupinambás compóe-se, 
desse modo, de complexos culturais homogeneos e 
n1enos diferenciados que os das demais tribu~ da 
n1esma f amília. 

Cumpre observar, nao obstante, que algumas 
das conclusoes ou conceitos gerais da presente obra 
acham-se sujeitas, talvez em tempo náo muito 
distante, a um exame ou revisáo. Estáo no caso, 
v. g., certas generaliza~0es pertinentes aos ges, os 
quais constituem, no dizer de Paul Rivet, o caput 
mortuum da lingüística indígena do Brasil. O gru
po ge, de .. fato, exige um estudo classificativo 1nais 
acurado, a exemplo do que fez Chestmir Loukotka 
a respeito dos maxacalís. 
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sao as mais dispares possível, náo podemos in· 
cluir, rigorosamente, nenhuma das suas familias 
cultural-lingüísticas nos quadros clássicos de Grib
ner, d~ Schmidt e de seus sucessores. Essa circuns
tancia ficou bem esclarecida no primeiro capítulo 
do trabalho ora em conclusáo. 

A ca~a coletiva, com toda a sua complicada 
técnica (tocaia, emprego do fumo, etc.), existia 
t~nto entre os tupís como entre os ges; as arma
ddhas, ou fojos, destinados aos animais de porte 
ayantajado, nao estava1n, entretanto, muito vulga
rizadas entre os indios des te último grupo, - fato 
bastante singular, urna vez que os tapuias, em sua 
maioria (botocudos, purís, aveicomas, etc.), leva
van1 urna existencia númade, na qual as atividades 
cinegéticas exerciam preponderan te papel. 

A pesca, do mesmo modo que a cac;a, era uma 
ocupac;ao masculina: só nas grandes expedi~óes 
aceita va-se a colabora~ao f eminina. Os tupís, po .. 
pula~óes ribeirinhas e ictiófagas, conhecian1 os 
mais complicados processos de pescaria, alguns 
muito comuns, como o da flecha, o da barragem, o 
da tinguijada e o do anzol. O mesmo nao se pode 
dizer dos ges e dos carirís, entre os quais esse labor 
~hamado material tinha pouco ou nenhum desen
volvimento (os carirís, todavia, mostravam-se há
beis pescadores; os caingangues do Paraná, p. e., 
construiam barragens). 

Coletores apaixonados deveriam ser os ges e os 
carirís: ainda hoje a colheita representa u1na con .. 
siderável atividade da economia dos coroados, em
bora esses selvícolas já venham praticando inci
piente agricultura. É a agricultura, na verdade, o 
tra~ que melhor demonstra o atraso cultural dos 
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gés (1 ), entre os quais o trabalho agrário consiste 
e.m urna alividade rudimentar e de origem exó
tica. A arboricultura já se vinha mesmo esbo~ando 
entre os nossos indios da costa, como o prova o 
P.lantio do cajú (Gabriel Soares de Sousa) e a prá
hca de cortar periódicamente o algodao (Abbevile). 
A s~melhan~a da agricultura, a domestica~ao apa
rec1a con10 um tra~o cultural pouco desenvolvi
do entre os nossos aborígenes, sobretudo por 
causa da mentalidade mística do homem ele
mentar (os animais que viviam em convivencia 
com o selvagem eram antes xerimbabos ou bichos 
de estima~o). _ 

Na alimenta~ao surpreendemos outra im
portante característica, que afasta a civiliza~áo 
tupí da civiliza~áo ge: assim o atestam os nume
rosos utensilios da cozinha tupi. O forno subterra
neo é peculiar aos ges, que assavam a carne, pre
f ~ren~emente, no espeto. O 1noquém tem pouca 
d1fusao entre eles; M. de Wied-Neuwied nao en
controu o sal n-0 seio das tribus botocudas. Os 
tapuias ignoravam, ainda, as bebidas fermentadas, 
atualmente mal conhecidas entre as tribus do Bra
sil meridional. O cachimbo, ou instrumento se-
1n.elhante, é um ele1nento cultural talvez arcaico, 
que se encontra nas comunidades ges do nordeste. 

Se a t·onsura em forma de prato ou coroa consti
tue um ornamento genuinamente tapuia, como 
pretende P. Ehrenreich, ternos nesse costume ou
tro elemento cultural arcaico, provavelmente in
troduzido entre os tupís, como acontecen tam
bém, com os adornos labiais (botoques, tembetás). 
Foi a pluma enfiada no lábio, ou o simples talo de 

(1) Martius atrlbue aoe carij6s agricultura. 
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bambú que sugeriu o uso do singular adorno. En1 
regra, o botoque dos ges é de madeira e nao atin
giu o estágio superior da pedra, como entre os tu
pís da costa, - o que indica a primitividade desse 
elemento cultural entre aqueles indios (Ploetz, l. c., 
130). De acórdo a inda con1 o mesmo autor, a ta
tuagem achava-sc pouco generalizada entre os ta
puias, os quais, algumas vezes, a usavam sob un1a 
das ·suas formas mais rudimentares (Fadenttiilo
wierung). Deparamos outros aspetos da inferiori
dade cultural dos ges na técnica da arte plumária 
(quasi sempre pouco desenvolvida), na confec~ao 
dos braceletes (feítos, em regra, com bagas de ccr
tos frutos ou com as garras dos animais) na fa
brica~áo da cerfunica (a olaria atual distÍnguf'-se 
pela simplicidade das formas e ausencia das iga
~abas destinadas ao cauim) , na indústria da tece
lagem (esbo~ada apenas; os aveicomas, entretan
to, eram excelsos na arte de fiar cordas e f ilets), 
nos meios de transporte por água (ausencia de em
barca~oes), na oonstru~ao das casas (tipos arcai
cos ou prin1itivos, a saber, covas, abrigos, caba
nas circulares feitas de ramagens), na escolha do 
mobiliario (Jeitos de ramos, de folhas, de cascas). 

Traje ( ?) característico dos tapuias nordesti
nos teria sido o tufo de ervas, aventa! poueo maiol' 
que um ol~o e pouco menor que urna orelha, se
gundo a p1toresca frase de K. v. d. Steinen. Seus 
arcos notabilizavam-se pelas propor~óes avantaja
das (Cardim, Gandavo); no número das armas 
que lhcs eram peculiares encontran1os a lan~a e 
a palheta . de lan~ar. Por outro lado, esses indios 
desconhec1an1 o escudo, as fundas e as bolas de 
arremésso. Pode considerar-se o tacape a arma 
nacional dos tupí-guaranís (elemento cultural 
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provavelmente de origem exótica para os demais 
amerindios brasileiros). 

No campo das idéias religiosas encontramos, 
também, um notável desnivelamento cultural en
tre os ges e os tupi-guaranís. Entre os ges, os mi
tos apresentam-se pobres e raros, o que denun
cia urna simbiose mística mais intima dos indi
viduos com o grupo, ou do grupo com os grupos, 
urna vez que a mitologia florescente dos tupi
guaranis mostra ser a 1nesma um produto mental 
prov,eniente do esfor~o com que estes indígenas 
procuravam realizar urna represenla<;ii.o que já nii.o 
podia .~er imediatamente divida ou sentida. Mostra 
a mitologia túpica urna afirma~áo da conciencia in
dividual e urna participa~áo menos constante do 
grupo social com o grupo dos objetos e seres am
bientes. 

Poucas considera~óes, nesse sentido, podemos 
tirar quanto ao ritual mágico, que preside as prin
cipais atividades do indígena nordestino (nasci
rnento, puberdade, matrimonio, ca~a, pesca, etc.). 
Cumpre notar, todavia, que a ceremonia mística 
do parto na mata era peculiar aos ges; as festas 
da inicia~áo ou da puberdade, entre os mesmos in
dios, tinham urna f ei~ao mais confusa ou vaga, 
urna vez que o conceito da autoridade pública, que 
com,e~a com essas festas, era menos acentuado nos 
tapuias do que nos tupís. Ao contrário do que jul
ga Métraux, a sauda~ao lacrimosa significava um 
rito de polidez cuja dif usáo nao se de ve aos tupí
guaranís: a primitividade de tao extranha prática 
entre os jivaros veio invalidar a tese do insigne 
americanista francés. Nas dansas e cantos, cada 
grupo cultural-lingüístico possuia os seus caracte
res próprios. Consideran1os o endocanibalismo 
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um indicio da antiguidade da civiliza~o tapuia, 
mas, ainda em cantradita a teoria de Métraux, de
ve-se ver nesse costume, possivelmente, a origem 
da antropofagia, de tao grande difusáo na área da 
civiliza~ao tupí-guaraní. 

O fato de o cacique tapuia poder ex ercer, mui
tas vezes, certos ri tuais mágicos atribuidos geral
mente aos pagés (Barlaeus, Fernandes Gama) é 
uma prova de que a instit't;Ii~ao do homem-deus 
esta va menos diferenciada entre os ges do que en
tre os tupí-guaranís. 

A crema~ao caracteriza os ritos f unerários dos 
ges: a inuma~ao em urnas, quer direta (coroados), 
quer secundária (camacas) , <leve ser costume de 
origem extranha. 

Se a constitui~ao familiar afrouxa-se desde o 
momento em que, a partir das festas da inicia~ao, 
acentua-se, como vimos, o conceito da auloridade 
pública, ou seja, desde o momento em que o estado 
vai tomando forma menos confusa, -· concluire
mos que a organiza~ao doméstica dos ges era mais 
coesa do que a dos tupí-guaranís (nos quais ha
via acentuados vestigios da familia classificadora). 
Vemos, por isso, que, no meio das tribus indíge
nas daquelle grupo cultural-lingüístico, o morubi
xaba, muitas vezes, nao se distinguia dos demais 
membros da coletividade, nen1 gozava de direitos 
hereditários (botocudos). Um índice, também, do 
desenvolvimento ou progresso das no~óes políticas 
eram as chamadas classes de idade (táo expressi
vas da civiliza~o tupinambá). 

Em suma, tudo está a indicar que os tupis do 
litoral brasileiro, inclusive os do nordeste, tinham 
atingido urna civiliza~ao, sob vários aspetos, has-
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tan te avan~ada e complexa; ao seu lado viviam os 
tapuias, comunidades mais atrasadas,. co:n;to. a.tes
lam muitos de seus €len1entos cultura1s pr1m1hvos 
ou arcaicos (o forno subterraneo, o cachimbo, a 
tonsura parcial do craneo, o adorno labial consti
tuido pelo talo de bambú, ou o botoque de madci
ra, a caverna e o abrigo). 

Apesar de tudo, a civiliza~ao dos ges náo é 
1nenos interessante, nem, tampouco, isenta de u1na 
inaudita complexidade. 
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